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Inneholder:
1. Intern rapport for musikkterapiprosjektet ved Sagatun og 		
Blaarud 2018 – 2020, ved Adrian Wangberg Seberg.
2. Ekstern apport Fra KoRus Øst om brukererfaringer fra
prosjektet, ved Malin Taihaugen.

,,

Tusen takk for en flott øving
i dag. You all made my day!
Betyr så mye å få lov til
å synge litt og føle litt
tilhørighet – selv om jeg
kroppslig er helt rævva nå.
Rart med det men jeg
glemmer smerter/trøtthet
på slike stunder som i dag!
Så takknemlig for at jeg
får være en del av dette.
Deltakers tilbakemelding
til resten av musikerne
etter en bandøving.

– 3 –

Ramme for prosjektet

Musikkterapiprosjektet har vært et samarbeid mellom Blaarud (Sykehuset Innlandet) og
Sagatun Brukerstyrt Senter. Prosjektet har
vært driftet av midler fra Helsedirektoratet
via Statsforforvalteren i Innlandet. Prosjektet
startet opp august 2018 og ble avsluttet juli
2020.

Musikkterapeuten ankommer Sagatun Brukerstyrt
Senter, august 2018.

Prosjektet har blant annet ført til fast ansettelse av musikkterapeut ved SI Sanderud
fra november 2020. Prosjektet er også videreført i ny drakt fra oktober 2020, med
håp om å etablere musikkterapeut ved Sagatun på fast basis.

Recovery og brukerstyring

Musikkterapiprosjektet har vært tenkt og utført med en recovery-orientert tilnærming. Særlig ved Sagatun Brukerstyrt Senter har det vært mulig å legge til rette for
reell brukermedvirkning og brukerstyring, hvor brukere har vært med på å definere
innhold og form for musikkaktiviteter. Også ved aktiviteter ved Blaarud har brukerstemmer vært med på å definere rammer og innhold, for eksempel i de åpne gruppetilbudene ved Blaarud. Ved individuell musikkterapi formes også innholdet etter deltakernes ønsker og behov.
Musikkterapeuten forholder seg til recovery-begrepet slik det beskrives og bearbeides ved Sagatun Brukerstyrt Senter , med særlig vekt på håp, tilhørighet, identitet,
mening og empowerment. En recovery-orientert tilnærming gjenspeiles i terapeutens
væremåte, terapeutens tilnærming til deltakerne, utformingen og evalueringen av aktivitetstilbudet og i prosjektets omgang mellom ulike samfunnsnivåer: 1) spesialisthelsetjenese, 2) brukerstyrt senter, 3) lokalsamfunn).

Mål for prosjektet

Et viktig mål for prosjektet har vært å tilby tilrettelagte musikkaktiviteter for voksne mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, og styrke musikktilbudene som har vært etablert ved både Sagatun og Blaarud tidligere. En viktig del
av prosjektet har også vært å knytte sterkere bånd mellom spesialisthelsetjenesten
(Blaarud) og en ideell aktør ute i lokalsamfunnet (Sagatun Brukerstyrt Senter).
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Innhold og erfaringer
Blaarud (SI Sanderud)

Ved Blaarud har musikkterapeuten blitt
tatt godt inn i varmen, og vært integrert
i enheten Aktivitet og Recovery . Musikkterapeuten er en del av fellesmiljøet på
Blaarud og har deltatt ved flere arrangementer i regi av Kulturnettverket som driftes av enheten. På onsdager har det blitt
et levende musikkmiljø på Blaarud på ettermiddagene, hvor folk møtes for å lytte til
musikk, spille musikk og støtte hverandre.
Musikk-lyttegrupper og samspillsgrupper Blaaturd med sin karakteristiske rødfarge. I bakgrunnen
skimtes Mikken.
er lavterskeltilbud som er åpne for alle.
Samspillsgruppene har blitt en hyggelig stund hvor det også kommer noen som
ønsker å delta som publikum, uten aktivt å spille musikk selv. Her er det lov å dempe
belysningen og ta seg en kaffekopp. Mestring, glede, mening og tilhørighet er viktige
stikkord i både formelle og uformelle møter ved Blaarud.
Musikkterapitilbudet har blitt kommunisert ut til behandlere og miljøpersonell via
enhetsleder, via Blaaruds informasjonskanaler og via personalundervisning fra
musikkterapeuten. Informasjon om musikkterapiprosjektets muligheter må holdes
ved like, men det oppleves som at flere og flere har hørt om musikkterapeuten og de
tilbudene som finnes.

Musikk-lyttegruppe

Lyttegruppe ble etablert ved Blaarud august
2018. I en lyttegruppe møtes deltakere for
å lytte til musikk. Her får alle mulighet til å
ønske sanger, reflektere, dele lytteopplevelser og delta på sine egne premisser. Tilbakemeldinger fra deltakere viser at lyttegruppe
kan være et trygt sted å delta, hvor alle er
ekspert på sin egen musikksmak. Deltakerne setter pris på et gruppetilbud hvor det
ikke stilles noen krav, men hvor selve tilstedeværelsen er alt som kreves. I lyttegruppa
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Inne på Mikken. Et gammelt stabbur utenfor Blaarud
som ble omgjort til musikkrom i 2017.

blir mennesker kjent med hverandre og med musikken på nye måter. Det oppleves for
mange trygt å dele erfaringer tilknyttet musikkopplevelser.

Jam/samspillsgruppe

Åpne samspillsgrupper startet opp i oktober 2018. Det har vært åpen jam på
Blaarud tidligere, ledet av musiker. Musikkterapeuten har i samarbeid med prosjektgruppa ønsket å videreføre et liknende tilbud. Dette har blitt en levende arena
med mange aktive musikere. Til tross for
jevn rullering av innlagte pasienter ved SI
Sanderud har det vært et stabilt oppmøte på jammen med 5-8 deltakere gjennom prosjektperioden. Dette har vist Inne på Mikken gjennomføres både åpne gruppetilbud
seg å være en viktig arena for å bli kjent og individuelle avtaler med musikkterapeut.
med mennesker som kan ønske seg videre oppfølging av individuelle avtaler ved Blaarud og musikkverksted ved
Sagatun. For noen er jammen høydepunktet i uka. For andre kan jammen bli et viktig
skritt på veien mot å bli kjent med andre med musikkinteresser både ved Blaarud og
Sagatun. Erfaringskonsulent-musiker fra Sagatun har bistått musikkterapeuten i gjennomføringen av jam-gruppene fra høsten 2019, noe som har styrket gruppetilbudet.

Individuelle avtaler

Rekruttering av deltakere til individuelle avtaler med musikkterapeut har forekommet gjennom tilstedeværelse i fellesområdet ved Blaarud og gjennom informasjon
i ulike fora ved Sanderud. Siden september 2018 har musikkterapeuten hatt ukentlige individuelle avtaler, i kortere og i lengre perioder. Deltakerne har hatt tilknytning
til sengeposter ved Sanderud og/eller poliklinisk oppfølging. Målet har vært å gi et
tilbud til mennesker som har behov for meningsfulle aktiviteter ved ulike faser av
bedringsprosessen, og videreføre noen aktuelle deltakere til musikkmiljøet ved
Sagatun Brukerstyrt Senter.
I økende grad har det utover i prosjektperioden vært opprettet kontakt via behandlere. Dette vil være en viktig del av den videre utviklingen og integreringen av musikkterapien ved Blaarud/Sanderud. Prosjektleder opplever at stadig flere ønsker seg
musikkterapi, og at tilbudet om musikkterapi er mer kjent blant både pasienter og
ansatte ved Sanderud enn ved oppstarten av prosjektet. Tidvis må musikkterapeuten
avslå ønske om musikkterapi grunnet kapasitetsutfordringer, til tross for hyppig rullering blant inneliggende pasienter.
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Sagatun

Musikkterapeuten har vært godt integrert
ved Sagatun fra første dag. Det har vært
en varm mottakelse og stor forståelse for
nytten av en musikkterapeut ved senteret.
Gjennom prosjektperioden har musikken
fått en større og mer naturlig plass ved
Sagatun ifølge både brukere og ansatte.
Musikktilbudene har fått større kapasitet,
og flere deltakere har kommet til gjennom
prosjektperioden.

Sagatun Brukerstyrt Senter var en gang et slitent hus
på Hamar, men ble totalrenovert av mennesker med
utfordringer tilknyttet rus og psykiske lidelser. I dag er
huset en viktig møteplass, og sentrum for mange ulike
aktiviteter og viktig kunnskapsutvikling med fokus på
bedringsprosesser.

Musikkverksted

Saga Rockers er navnet på deltakerne i musikkverkstedet, og har tidligere vært en
sentral del av musikktilbudet ved Sagatun. Dette har prosjektgruppa vært enige om
å bevare. Musikkterapeutens oppgave har vært å tilby nye muligheter og nye musikksjangre til det tilbudet som har eksistert før. Musikkterapeuten har også ønsket
å være en ressurs når det gjelder å inkludere og følge opp nye deltakere, og bidra til
å skape et levende musikkmiljø ved Sagatun i
enda større grad nå enn tidligere.
Saga Rockers har også tidligere spilt konserter rundt omkring i lokalsamfunnet,
men med musikkterapiprosjektet var det
ønskelig å etablere flere konsertsituasjoner
ved Sagatun, Blaarud og ute i lokalsamfunnet. En av målsettingene med dette har
vært å bidra til kunnskap, synliggjøring og
normalisering av psykisk helse. Tidvis har
konsertvirksomheten vært så stor at det Deler av Saga Rockers i Studio 19 på innspilling av
på Hamar 8. Saga Rockers har lang tradisjon for
har vært nødvendig å avslå invitasjoner for Tett
å delta med musikk til Tett på Hamar-rosjektet, og
å ivareta et godt, ukentlig aktivitetstilbud. Til- denne gangen deltok Saga Rockers med rekordmange
bakemeldinger fra brukerne forteller at kon- medlemmer.
sertvirksomhet er en ønsket prioritet, men
at det også er viktig å ivareta prosessen og samspillet i de regelmessige møtepunktene. Ifølge deltakere og ansatte ved Sagatun Brukerstyrt Senter har aktivitetsnivået ved musikkverkstedet blitt høyere etter at musikkterapeuten ble engasjert. Den
musikalske bredden har utviklet seg for Saga Rockers, noe som sannsynligvis er en
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stor grunn til at en betydelig større andel kvinner har etablert seg i musikkmiljøet
ved Sagatun. Ved enden av prosjektperioden er seks kvinner del av musikkmiljøet ved
Saga Rockers.

Lyttegruppe

Lyttegruppe ved Sagatun ble opprettet oktober 2018. Det har vært et stabilt godt
oppmøte (5-10 deltakere) gjennom prosjektperioden, og det er en hovedvekt av deltakere som ikke følger musikkverkstedet som aktive musikere. Det har forekommet
at brukere har ledet lyttegruppa når musikkterapeuten ikke har vært tilgjengelig.
I fremtiden kan det være ønskelig at flere brukere kan være med og lede lyttegruppe,
og for eksempel gjennomføre et kort, opplæringsprogram tilpasset dette formålet.

Individuelle avtaler

Sagatun har vekt på gruppetilbud og prioriterer i utgangspunktet ikke individuell oppfølging med timeavtaler. Hovedsakelig brukes individuelle timeavtaler på Sagatun unntaksvis for å integrere deltakere videre inn i gruppeaktiviteter. Individuelle avtaler ved
Sagatun har omhandlet:
• Individuell hjelp til å integrere egenkomponert musikk inn i band
• Individuell øving mot spesielle arrangementer/konserter
• Imøtekomme nye deltakere
• Sette i gang «nybegynnere» som kan ha en fremtid i Saga Rockers sammen med
de mer erfarne musikerne
• Delta i mindre «bestillinger» om musikalske innslag/konserter i lokalsamfunnet
Å tilrettelegge for deltakelse i gruppeaktivitet, uavhengig av ferdighetsnivå, er musikkterapeutens ansvar. Noe individuell veiledning kan være nyttig for å ivareta mestringsopplevelse hos den enkelte, og for å vedlikeholde god gruppedynamikk.

Kor

Ved oppstart av musikkterapiprosjektet har flere ønsket seg en form for kor ved
Sagatun. Musikkterapeuten gjorde et forsøk på å starte opp et lite kor høsten 2018.
To «øvinger» ble gjennomført med 2-4 deltakere. Musikkterapeuten opplever imidlertid at det kreves mer tid og forberedelse for å få i gang et kor ved Sagatun, og har ikke
hatt kapasitet til å følge opp dette med dagens fordeling av aktiviteter.
I forbindelse med Solheim-prosjektet har både brukere og ansatte fått mulighet til
å prøve seg som korister sammen med Solheim-koret. Til tross for mange forsøk
på å spre informasjon om dette, og introdusere sanger på fellesmøter, er det ingen
utenom de aktive musikerne som har benyttet seg av dette tilbudet.
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Det kan være ønskelig at et kortilbud prioriteres på Sagatun ved en senere anledning, for eksempel som en aktivitet på ettermiddag/kveld dersom Sagatun utvider
sine åpningstider ytterligere. Oppstart av et slikt sangtilbud krever muligens god tid,
tålmodighet og noen fengende låter.

Andre musikk-seminarer

I løpet av prosjektperioden har flere brukere ønsket seg å lære mer om musikk.
En teoretisk-praktisk tilnærming til musikk med ulike innganger til å lage og spille
musikk ble forsøkt etablert som fast ukentlig aktivitet høsten 2018. Tenkt innhold
var blant annet grunnleggende musikkforståelse, sjangertrekk, tekstskriving, melodiskriving, akkordforståelse og de ulike fasene av låtskriving. Grunnet begrenset
arbeidskapasitet ble dette lagt ned som ukentlig aktivitet. De få gangene dette ble
gjennomført var det også en utfordring at tilbudet kolliderte med andre ukentlige
aktiviteter. Prosjektleder har hatt mange ønsker og tanker for ulike kurs/seminarer
som kan være relevante å gjennomføre, men har ikke prioritert dette innimellom
annen aktivitet. Utvidet kapasitet vil kunne tilføre slike kurs/seminarer som en del av
musikktilbudet ved Sagatun.
Eksempler på kurs som kan være aktuelle å gjennomføre i fremtiden er:
• Musikk som egenomsorg/mestringsstrategi
• Tekstskriving
• Komposisjon/arrangering
• Koring /flerstemt sang
• Improvisasjon
I fremtiden er det relevant å tenke at en eller flere musikkterapeuter kan utarbeide og gjennomføre relevante kurs ved Sagatun og/eller Blaarud i forbindelse med
satsningen på «recovery college».

Ukentlige aktivitetstilbud

Antall deltakere i musikkaktivitetene varierer hver uke. Men gjennom ulike gruppetilbud og individuelle musikkterapitilbud ved Sanderud har prosjektet nådd mellom 20
og 35 brukere ukentlig. I tillegg har musikkterapiprosjektet nådd mange mennesker
gjennom ekstraordinære arrangementer og aktiviteter, med vekt på konsertvirksomhet og kulturelle innslag ved ulike anledninger.
Gjennom en ganske nøyaktig dokumentasjon av oppmøte gjennom året vises et forholdsvis jevnt aktivitetsnivå i gruppetilbudene. Det ser ut til at stabiliteten som har
opparbeidet seg i løpet av 2019 har ført til høyere deltakelse i siste halvdel av året, etter hvert som tilbudene har blitt mer etablerte, og at flere har fått kjennskap til disse.
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Oppmøte gruppetilbud juli 2019. Status ett år uti prosjektet:
Lyttegruppe Blaarud:			4,7
Lyttegruppe Sagatun:			5,4
Jam Blaarud:				5,8
Musikkverksted Sagatun (2 x p uke): 		
7
Vikar allsang Blaarud:			
5,5
Oppmøte gruppetilbud i 2019:
Totalt
Lyttegruppe Blaarud:		
5,6
Lyttegruppe Sagatun:		
5,3
Jam Blaarud:			7,1
Musikkverksted Sagatun (2 x p uke): 6,9

Vår
4,5
4,9
5,9
7

Høst
6,9
6,2
8,8
6,6

Ved musikkverkstedet på Sagatun (Saga Rockers) nådde vi tilsynelatende et tak når
det gjelder antall deltakere vi klarte å håndtere på en gang i nåværende lokaler. Da
deltakernivået var oppe i 12 på det meste opplevde vi at vi ikke klarte å ivareta alles
ønsker på sparket, og det ble vanskelige å inkludere alle deltakerne i felles aktivitet.
Prosjektleder tror dette kan være medvirkende årsak til at deltakertallet har gått ned
igjen i løpet av prosjektperioden. Større kapasitet på stillingsprosent og lokale vil tilsynelatende kunne gi et tilbud til flere brukere. Våren 2021 er det rekordmange stabile
deltakere i Saga Rockers, som har nå har delt seg i flere mindre grupperinger. Det er
også en jevn strøm av personer som ønsker seg inn i musikkmiljøet ved Sagatun, men
som må vente grunnet kapasitetsutfordringer og en uklar pandemisituasjon.
Oppmøte har ikke vært systematisk kartlagt i 2020 grunnet pandemisituasjonen, da
flere av tilbudene har vært ustabile, og hvor fokus har vært rettet mot å tilrettelegge
trygge aktiviteter i små grupper (og for enkeltpersoner ved Sanderud).
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Ekstraordinære arrangementer
og deltakelse i lokalsamfunnet

I tillegg til ordinær virksomhet har det blitt
gjennomført mange ekstraordinære arrangementer både internt ved Blaarud,
Sagatun og ute i lokalsamfunnet. Det er
mange grunner til å spille musikk for andre. Det kan handle om spenningen som
oppstår når en går på scenen. Det kan
være gleden og mestringsfølelsen etter
opptredenen. Eller det kan handle om følelsene som beveger publikum på ulike Adrian og Mone
måter. Gjennom konsertvirksomhet kan
også musikere ved Sagatun og Blaarud vise seg gjennom nye roller, og la ressursene bli en større del av identiteten enn utfordringer omkring rus eller mentale
utfordringer. Deltakelse i samfunnet er også en viktig del av kampen mot stigmatisering. En del av musikkterapi kan være å vise frem ressursene som bor
i mennesker.
Gjennom prosjektperioden har musikere
fra Sagatun og Blaarud vært engasjert i
mer enn 20 arrangementer både innenfor
og utenfor Sagatun og Blaarud (inkludert
noen arrangementer som dessverre måtte avlyses grunnet pandemi-situasjonen).
Med dette tror vi at vi bidrar med synliggjøring og kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk ut til lokalsamfunnet. Vi tror
også at vi er med på å motvirke stigma og
minimere mellomrommet mellom «oss og
dem», som ofte rammer mennesker med
utfordringer tilknyttet psykisk helse og rus.

Konserter ved Blaarud/Sanderud

Deler av Saga Rockers spilte på Braset i anledning en
aktivitetsdag for Sykehuset Innlandet i regi av Aktivitet
og Recovery-enheten.

Deltakere fra Sagatun har ved noen anledninger deltatt i konserter ved Blaarud. På
en konsert i mars 2019 deltok én musiker fra Blaarud før Saga Rockers spilte resten
av konserten som fylte hele Blaarud med engasjerte publikummere. På høsten ble
det også gjennomført en «akustisk kafékonsert» hvor deltakere fra både Sagatun og
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Blaarud varmet en fullsatt kafé om hverandre. Før jul 2019 var det deltakere fra både
Sagatun og Blaarud som bidro med julestemning til juleverksted ved Blaarud. Som
julekonsert ved Sanderud i 2020 var det tenkt at musikkterapeuter og prest skulle
ha ansvaret, med rom for musikk fra både ansatte og brukere. Grunnet pandemisituasjon er dette utsatt til desember 2021, hvor vi håper at en slik julekonsert vil la seg
gjennomføre.

Konserter ved Sagatun

Sommerkonsert utenfor Sagatun, i forbindelse med årlig sommerfest for Sagatun og
Mental Helse, var en stor suksess. Sommer 2020 ble sommerfesten flyttet til Fjetre
Gård grunnet pandemisituasjonen, og to deltakere fra Saga Rockers underholdt
sammen med musikkterapeuten. Juletiden har også vært travel for flere av musikerne
med flere arrangementer ved Sagatun både i 2018 og 2019, inkludert julelunsj for
viktige samarbeidspartnere ved Sagatun. Enkeltmusikere har også bidratt med musikk til flere arrangementer ved Sagatun, for eksempel ved temamøter og ved besøk
utenifra. I 2020 og i 2021 har musikere fra Saga Rockers i enda større grad bidratt
med musikalske innslag på temakvelder og på recovery-verksteder i regi av Sagatun.

Utdrag fra ekstraordinær virksomhet med musikk i 2018 og 2019

Allerede høsten 2018 var musikkterapeuten og brukere involvert i flere arrangementer. Først ute var Bakgårdsvarieté
i begynnelsen av september, og deretter
tur til Pellestova hvor musikkterapeuten
hadde ansvaret for underholdning for deltakere fra hele Kulturnettverket over to kvelder, i samarbeid med brukere fra Sagatun.
Rockers i aksjon på verdens første Rockovery;
Saga Rockers var med på det årlige arran- Saga
Innlendet i 2019.
gementet Tett på Hamar hvor bandet for
første gang spilte en egenkomponert sang
(av Mone Evensen), med både studioinnspilling og påfølgende lanseringskonsert. Før
jul var det arrangementer ved både Blaarud og Sagatun hvor deltakere i musikkterapiprosjektet var bidragsytere.
2019 var også et begivenhetsrikt år. Musikkterapeuten assisterte og akkompagnerte en deltaker fra Blaarud som sto for underholdning ved ISPS-konferanse i starten av
2019. Saga Rockers bidro med musikk på mange arenaer, inkludert to svært vellykkede konserter ved Blaarud. I 2019 arrangerte vi også Rockovery: Innlandet. Nedenfor
foreligger noe av det musikkterapiprosjektet har vært involvert i i løpet av 2018 og
2019:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tett på Hamar med CD-innspillinger og slipp-konserter		
ISPS-konferanse, Hamar
Recovery-verksted om musikk, Sagatun
Konserter ved Blaarud, SI Sanderud
Konsert Braset - Aktivitetsdag for Sanderud
		
Åpning av utstilling, Maxi Storsenter
Bakgårdsvarieté, Tante Gerda
Pellestova (Kulturnettverket)		
Verdensdagen for psykisk helse, Maxi Storsenter
Rockovery: Innlandet, Hamar Kulturhus		
Julelunsjer, Sagatun (For samarbeidspartnere og venner av Sagatun i regionen)
Julebord, Sagatun (For brukere og ansatte ved Sagatun)			
Juleverksted Blaarud, SI Sanderud
Julelunsj Blaarud (For brukere og samarbeidspartnere)

Rockovery:Innlandet

Verdens første Rockovery:Innlandet ble
et særdeles vellykket arrangement ved
Hamar Kulturhus. Omtrent 25 deltakere
og arrangører gjorde en solid innsats for
å underholde de 60 fremmøtte gjestene, og satt psykiske helse på dagsordenen.
Musikkterapeuten hadde tidligere erfaring fra
opprettelsen av Rockovery i Oslo, sammen
med initiativtaker Hans Petter Solli, og var fast
bestemt på å opprette Rockovery:Innlandet. En
svært viktig samarbeidspartner har vært musikkterapeut Ola Mo ved FACT-team på Gjøvik,
sammen med flere musikkterapeuter i Innlandet.
Til sammen var Rockovery:Innlandet 2019 et
samarbeid mellom blant annet Sagatun, Sykehuset Innlandet, Sør-Odal Kommune, Verdensdagen for psykiske helse, Hamar Kulturhus, Norsk
forening for musikkterapi og Rockovery Norge.

Plakaten for verdens første Rockovery; Innlendet
som ble arrangert på Hamar i oktober 2019.

Det er vedtatt i et nyopprettet nettverk for musikkterapeuter innen psykisk helse/rus
ved Innlandet at Rockovery:Innlandet fortsetter i tiden som kommer. Arrangementet
i 2020 var planlagt gjennomført på Gjøvik, men måtte utgå grunnet pandemisituasjonen. Vi fortsetter reisen 7. oktober 2021 med ny konsert på Gjøvik, og denne gangen
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er brukerspesialister/erfaringskonsulenter med gjennom hele planleggingsfasen som
startet våren 2021. Vi er nå i gang med å bane vei for rutiner og prosedyrer som skal
gjøre det lettere å arrangere Rockovery:Innlandet hvert år.

Samarbeid med Solheimkoret

Våren 2019 tok Solheimkoret fra Brumunddal kontakt med Sagatun for å diskutere et samarbeidsprosjekt. Det ble raskt
enighet om at begge parter sterkt ønsket
et samarbeid, og at vi sammen skulle sette
i gang forestillingen «Med hjertet i halsen».
Til tross for pandemien som etter hvert
preget landet så det lenge ut som vi skulle få til å sette opp forestilling i slutten av Fellesøving med Solheimkoret og Saga Rockers på
oktober 2020, men som ble avlyst bare to Fagerlund skole i Brumunddal, september 2020, med
dager før premiere. Det er en glede at Sa- god avstand mellom sangerne.
gatun og Solheimkoret fortsatt har planer
om videre samarbeid Jevnlig kontakt og planlegging fant sted før partene begynte å
øve sammen sommeren 2020 Solheimkoret er en stor aktør i det lokale kulturlivet,
med lange tradisjoner, og med medlemmer fra flere kommuner rundt Ringsaker. Sagatun inngikk sommeren 2019 et samarbeid med koret om en musikalsk oppsetning
i oktober 2020 med ønske om å fremme tema om psykisk helse. Samarbeidet vil
kunne være en viktig brobygger for mennesker fra tilrettelagte aktivitetstilbud til lokalt
kulturliv.
Gjennom dette samarbeidet har Sagatun som mål å:
• Legge til rette for samhold og fellesskap gjennom å aktivisere mennesker med
ulike interesser i et felles prosjekt
• Legge til rette for mestring og samfunnsdeltakelse gjennom å utfordre
mennesker til å engasjere seg i kulturlivet, utenfor rammene av et hjelpetilbud
• Bygge ned fordommer og stigma gjennom å vise frem ressursene hos mennesker
som ofte møter motstand i samfunnet
I samarbeidet med Solheimkoret kan bidrag fra brukere ved Sagatun være: band-akkompagnement, deltakelse i koret, solist-roller, replikker, manus, sangtekster, scenografi, PR etc. Grunnet pandemi-situasjonen ble ikke prosessen slik som tenkt, men
det er fortsatt håp om samarbeidsforestillinger flere steder i Innlandet, både i 2021
og i 2022.
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Prosjektet i pandemiåret 2020

Utbruddet av SARS-COV-2 har preget prosjektåret 2020. Ved Blaarud har musikkterapeuten i perioder prioritert individuell oppfølging fremfor åpne gruppetilbud. Gruppetilbudene som ble gjenåpnet etter hvert har vært begrenset i størrelse. Det har
også vært begrensninger i opptak av nye medlemmer til Sagatun, og gruppetilbudene
ved Blaarud har i perioder bare vært åpne for inneliggende pasienter. En del ekstra
tid har gått til å planlegge tiltak og utøve godt smittevern. Men fortsatt har mange
brukere fått opprettholdt sine musikktilbud gjennom prosjektet, både ved Sagatun og
ved Blaarud.
Til tross for spesielle omstendigheter og strenge krav til smittevern så det lenge ut
til at flere arrangementer ville gjennomføres i løpet av høsten 2020. Større arrangementer ved Sykehuset Innlandet ble satt på vent, men det kom stadig bestillinger
til Sagatun fra eksterne operatører og samarbeidspartnere. Det later altså til at Sagatun har et godt rykte i Innlandet, og høsten 2020 var Saga Rockers blant annet
involvert i følgende arrangementer:
• Verdens Overdosedag, CC Stadion Hamar		
Gjennomført
• Bakgårdsvarieté, Tjuvholmen Kro			
Gjennomført
• Verdensdagen for selvmordsforebygging, Moelv.
(Samarbeid med LEVE Hedmark)			
Avlyst
• Havangkonferansen, Scandic Lillehammer Tirsdag
Avlyst
• Pasient- og brukerombudet, Kommunesalen Hamar Avlyst
• Konsert i Vang kirke.				
Utsatt til 2021
(Samarbeid med Solheimkoret)				
• Tett på Hamar CD-innspilling			
Gjennomført
Tett på Hamar slippkonsert			
Avlyst
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Måloppnåelse etter endt prosjektperiode
Etter to år med musikkterapi-prosjekt er det høstet mange gode erfaringer. Vi har
lært mye om hvordan musikkaktiviteter kan gjennomføres og tilrettelegges både ved
Sagatun Brukerstyrt Senter og ved Blaarud, og det ser ut som mange setter pris på
disse tilbudene. Nedenfor følger noen oppsummerende tanker om prosjektet. Dette
er først og fremst er subjektive erfaringer fra personer tilknyttet musikkterapiprosjektet, men det samsvarer godt med opplevelsen prosjektleder har av prosjektet. Til
slutt i denne rapporten følger en mer systematisk undersøkelse av brukererfaringer
i prosjektet, i regi av KoRus-Øst.

Musikkterapeutens vurdering av måloppnåelse

Etter to år med musikkterapeut ved Sagatun og Blaarud har musikkterapi og musikkaktiviteter fått et tydelig fotfeste. Mange brukere får et kvalitetssikret, ukentlig
tilbud, både gjennom individuell musikkterapi og gjennom ulike former for gruppeaktivitet. Nye aktivitets- og behandlingstilbud er etablert både ved Blaarud og Sagatun, og
tidligere aktiviteter er styrket. Prosjektet har levert et recovery-orientert behandlings- og aktivitetstilbud som i stor grad tar utgangspunkt i deltakernes ressurser,
ønsker, håp og deltakelse. Prosjektleder har hele tiden forsøkt å forholde seg til
«recovery-begrepet» på en reflektert måte. Musikkterapeuten har bidratt med formidling av kunnskap i ulike situasjoner og settinger.
Ved SI Sanderud har pasienter fått et utvidet behandlings- og aktivitetstilbud gjennom
grupper på ettermiddag/kveld som er et recovery-orientert og medisinfritt tilbud.
Enkeltpersoner ved SI Sanderud, og enkeltpersoner rekruttert gjennom Kulturnettverket, har også fått individuell oppfølging i musikkterapi. For å gi et reelt tilbud om
musikkterapi som medikamentfri behandling for pasienter ved SI Sanderud må det
imidlertid ansettes flere årsverk. Det er også ønskelig med flere musikkterapeuter for
å gi et poliklinisk tilbud om musikkterapi etter utskrivelse fra Sanderud.
Gjennom Sagatun Brukerstyrt Senter gir musikkterapiprosjektet et aktivitetstilbud
og en møteplass for mennesker i nærkommunene med vekt på mening, tilhørighet,
håp, mestring og selvstyrking.
Prosjektet har gjennom to år utforsket en ny ramme for musikkterapeutisk virksomhet, ved samarbeidet mellom Blaarud og Sagatun Brukerstyrt Senter. Det er
høstet gode erfaringer om hvordan musikkterapi kan fungere som bro mellom ulike
kontekster, fra spesialisthelsetjeneste til tilrettelagte tilbud og ut til lokalsamfunnet.
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Nytt prosjekt, med oppstart 1. november 2020 vil utforske slike overganger og samarbeidsmodeller videre.
I enkelttilfeller har personer fått gode overganger gjennom aktivitetstilbudet ved SI
Sanderud over til Sagatun. En utfordring når det gjelder å tilby gode overganger er at
Sanderud/Blaarud yter tjenester for et stort geografisk område. Mange av personene som deltar i musikktilbudene ved Blaarud bor for langt unna til å delta regelmessig
i aktiviteter ved Sagatun. Prosjektleder opplever likevel at disse overgangene vil være
svært essensielle for enkelte personer, og at slike overganger også vil være nyttige
i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Musikkterapeut og deltakere fra både Sagatun og SI Sanderud har deltatt i konsertvirksomhet i lokalsamfunnet ved flere anledninger. Musikkterapeuten har lagt til
rette for at deltakere kan styrkes gjennom mestring, formidling og deltakelse for ulike
tilhørere.

Brukere og ansattes erfaringer med tiltaket

Utsagn fra brukerrepresentanter i prosjektgruppa, samtaler med brukere og spontane uttalelser i forbindelse med musikkaktivitetene (ikke systematisk innsamling av
data):
• Lyttegruppe er en plass hvor det er lav terskel for å delta og hvor det er lett å delta
sammen med andre.
• I lyttegrupper kan alle delta - det holder å komme som man er, være seg selv og
bidra med den man har.
• «I lyttegruppa er man ikke ensom. Tvert om. Jeg lever fortsatt på den timen på
onsdagen, det var den beste terapien, kanskje fordi jeg slapp å være syk for å få
den. Jeg fikk terapien først på en måte.» (Deltaker i lyttegruppe)
• «… han backer meg opp og motiverer meg til å gå videre, når jeg står fast. Ved
hans hjelp har jeg kommet nærmere meg selv og følelsene mine …» (Deltaker i
individuell musikkterapi)
• Øvingene med bandet på Sagatun har fått et bredt repertoar og inkludert flere
ulike aktører, og det er en god kjemi både inni og utenfor musikkrommet. Jeg mer
ker at noen av deltakerne som jeg har kjent lenge begynner å løsne litt, og prater
mer med de andre.
• «Timene hos musikkterapeuten har vært med på å opprettholde og styrke min
psykiske helse – mista mamma i fjor – timene har vært ukas høydepunkt. Her får
jeg være meg selv og utfolde meg kreativt. Jeg blir utfordret på en måte som
passer mine behov. Å spille sammen med ham gir meg en økt følelse av mestring
og tilstedeværelse i egen kropp, pyskisk og musikalsk.» (Deltaker i individuell
musikkterapi)
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• Folk har blitt flinkere til å høre på hverandre i musikkmiljøet på Sagatun, det er
blitt et mer likeverdig samhold. Vi har forskjellige nivåer, men respekterer hver
andre. (Deltaker i musikkverksted, Sagatun)
Ansattes erfaringer med tiltaket
Utsagn fra ansatte i formelle og uformelle samtaler om musikkterapirilbudet:
• Musikkterapigruppene gir et tilbud på ettermiddag/kveld utenfor den ordinære
behandlingstiden. Det gir et annet utgangspunkt for stor glede, og en kontinuitet i
en vanskelig sykehusinnleggelse hvor det skjer lite på kveldene.
• Jeg får så mange gode og vakre historier fra folk som har deltatt i gruppene, og
det er så viktig for dem. Folk sier faktisk at sykehusoppholdet ble noe helt annet,
det ble positivt, istedenfor noe de grudde seg til.
• Personlig egnethet er så viktig i en sånn type jobb, og musikkterapeuten har så
stor evne til å møte mennesker med humor og respekt, og gir av seg selv i møte
med deltakerne.
• Musikkterapeuten og prosjektet har styrket individuelle brukere og fått dem
inn i grupper, det har vært en sterk fremgang i selvtillit og mestring hos enkeltpersoner.
• Deltakerne gir masse av seg selv og tar musikkgruppa mer seriøst som et felles
skap.
• Ledelsen og resten av Sagatun ser nå i større grad viktigheten av musikkaktivitetene ved senteret.

Musikkterapiprosjektet som modell for utvikling av samhandling

Musikkterapiprosjektet har vært bygget opp som et recovery-orientert samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjeneste (Sykehuset Innlandet) og en ideell aktør på
kommunalt/regionalt nivå (Sagatun Brukerstyrt Senter). Dette er en unik modell og
er, så vidt oss bekjent, ikke tidligere beskrevet i litteraturen. I tillegg har prosjektet vist
seg å være en arena for samarbeid med andre viktige aktører i nærmiljøet, med et
potensiale for gode overganger mellom ulike hjelpetjenester og fritidstilbud, på ulike
samfunnsnivåer.
Gode overganger mellom ulike tilbud og tjenester er ofte en utfordring for mennesker
med ulike utfordringer innen psykisk helse og rus. Vi har sett at musikkterapiprosjektet kan fungere som brobygger mellom ulike tjenester og samfunnslag. Det er grunn
til å tro at det finnes et stort potensial for å videreutvikle samarbeidet med ulike aktører, og at dette kan hjelpe overganger for brukerne, fra spesialisthelsetjeneste og
kommunal oppfølging til privat/ideell aktør, og videre ut i frivillig kulturliv.
– 19 –

Sykehuset Innlandet/Blaarud

Musikkterapeuten har vært ansatt både
ved Sagatun og ved Blaarud, noe som har
gitt noen unike muligheter. Samtidig med
dette arbeidet ble også utarbeidet en
formell samarbeidsavtale mellom Blaarud
og Sagatun. Det har imidlertid vært en
kapasitetsutfordring ved at én musikkterapeut alene skal stå for aktivitets- og
behandlingstilbud på begge sider av tjenesteapparatet.
Det er i dag et knippe mennesker som
bruker Sagatun aktivt som direkte følge av
musikkterapitilbudet ved Blaarud og samarbeidet disse imellom. Det er grunn til å tro
at styrket kapasitet i begge leiere vil gi større
muligheter for gode trygge overganger for
enda flere personer. Samarbeidet mellom
Sagatun og Blaarud har gitt god tilgang på
deltakere, musikkutstyr og konsertscener.

Erfaringskonsulent og musiker Dan Viggen i aksjon med
rockebandet MoBluesters på Rockovery: Innlandet i
2019.

Ved flere anledninger har musikere fra både Sagatun og Blaarud møttes i konsertsammenhenger, og bekjentskaper har blitt stiftet på ulike arenaer. Sagatun har vist
seg frem gjennom fullsatt konsert på Blaarud og på aktivitetsdag for Sanderud ved
sykehusets hytte Braset. En akustisk kafé-konsert på Blaarud rommet både musikere
fra Sagatun og fra Blaarud, og varmet mange hjerter i høstmørket. I forlengelsen av
samarbeidsprosjektet mellom Blaarud og Sagatun har enheten «Aktivitet og recovery» ansatt Dan Viggen fra Sagatun som erfaringskonsulent-musiker. Høsten 2019
startet Dan i et engasjement som hovedsakelig var sentrert rundt gruppetilbudene på
Blaarud, som bidro til avlasting for musikkterapeuten og styrking av gruppetilbudene.
Det bidro også til god dialog og interaksjon i miljøet ved Blaarud, og det kan i fremtiden
bidra til å styrke overgangen for brukere over til Sagatun. Fra 1. september 2020
har erfaringskonsulenten gått inn i 50% stilling for å styrke samarbeidet ytterligere,
foreløpig finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
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Veier videre

Sagatun Brukerstyrt senter har i dag mange kontakter og samarbeidspartnere, og
det er mange mulige potensielle veier videre for samarbeid med lokale aktører.
FACT-team er nylig opprettet som et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og innlandskommunene omkring Sagatun Brukerstyrt senter, og det er etablert en dialog
mellom musikkterapiprosjektet og FACT. I denne dialogen kommer det frem at det er
et behov for ulike aktiviteter, inkludert musikkterapi, som kan tilbys brukere i FACT.
FACT arbeider variert med sine brukere og ønsker, men har ikke egne tilpassede
aktivitets- og behandlingstilbud. En etablert musikkterapi-praksis ved både Sagatun
brukerstyrt senter og ved Blaarud kan bli et viktig tilbud for mange brukere i FACT.
Musikkterapi som del av FACT er allerede prøvd ut flere steder i landet, og det er god
grunn til å tro at et samarbeid mellom Sagatun/Blaarud og FACT kan føre til bedring
for mange mennesker.
Et eget FACT-team for unge er trolig i en utviklingsfase i nærområdet. Musikk er
tradisjonelt en tilnærming som kan nå unge mennesker, og potensialet for et
samarbeid mellom FACT ung og et etablert musikkterapitilbud er stort. Det er
etablert dialog omkring et potensielt samarbeid mellom musikkterapiprosjektet ved
Blaarud og Sagatun og FACT ung med rådgiver for fylkesmannen.
Flere andre aktører kan være viktige samarbeidspartnere for Sagatun Brukerstyrt
Senter og Blaarud i tiden som kommer. Sagatun har lenge samarbeidet tett med
CRUX Hamartiltakene, og er nå medarrangør av den årlige «Bakgårdsvarietéen».
LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord ønsket samarbeid med musikkterapeuten høsten 2020, og vil forhåpentligvis bli en samarbeidspartner også i
fremtiden. «Midtbyen Jam-Project» arrangerer jam-kvelder på Hamar månedlig og vil
kunne bli en nyttig bro mellom musikkmiljøet ved Sagatun og det lokale musikktilbudet,
særlig gjennom Dan Viggen som er godt kjent i begge leire.
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7.0 Konklusjon
Musikkterapiprosjektet har utforsket musikkterapi ved en ideell stiftelse og utforsket
musikkterapi i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og en ideell stiftelse.
Tilbakemeldingene har jevnt over vært gode fra brukere, ansatte og samarbeidspartnere, som også gjenspeiles i vedlagte rapport fra KoRus Øst.
Musikkterapiprosjektet har styrket musikktilbudene ved Sagatun Brukerstyrt Senter
og ved Blaarud (SI Sanderud). Musikk har blitt en større del av disse miljøene, og
aktivitetene har nådd ut til mange deltakere.
Det har vært kapasitetsutfordringer ved både Sagatun og Blaarud. Tilgangen til
musikktilbudene har kommet i bølger, og i perioder har pågangen vært for stor til
å gi en grundig oppfølging av alle deltakerne. Musikkterapeuten opplever at store
musikkmiljøer også tilbyr noe positivt for brukerne, og at dette gir andre ringvirkninger. Musikkterapeuten anser brukergruppen som så stor at det vil være lett å fylle
hele årsverk med musikkterapi ved både Sagatun og Sanderud hver for seg.
Selv om det ikke er veldig mange personer som har hatt en direkte overgang fra
Sanderud til Sagatun, som et direkte resultat av musikkterapiprosjektet, har det vært
en håndfull eksempler på dette. Det er snakk om et lite antall personer, men det ser
ut til å være av stor betydning for de enkelte skjebnene som får glede av denne overgangen. Det vil være gunstig å opprettholde et slikt bånd mellom disse institusjonene,
som har vært styrket gjennom musikkterapiprosjektet.
Samarbeid med eksterne aktører har vist seg å være en viktig del av det recoveryorienterte samfunnsoppdraget om formidling og synliggjøring av psykisk helse. Det
har vært tydelige initiativ fra de involverte i musikkterapiprosjektet for å nå ut til befolkningen, men i stor grad har konsertvirksomhet og eksterne oppdrag vært initiert
av samarbeidspartnere ute i lokalsamfunnet. Det har vært små og store arrangementer, og det ser ut til at Saga Rockers er et navn som har fått et godt fotfeste
i regionen, som ofte ønskes som kulturelle innslag i ulike situasjoner. Musikere
involvert i musikkterapiprosjektet fungerer jevnt over som gode ambassadører for
musikkterapi og recovery-orienterte tjenester.
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Erfaringsrapport fra musikkterapitilbudet
ved Sagatun Brukerstyrt Senter 2020
Utarbeidet av Malin Taihaugen
Erfaringsrapporten fra Sagatun Brukerstyrt Senter beskriver brukernes erfaringer
med musikkterapitilbudet. Rapporten er et supplement til den helhetlige evalueringen
av prosjektet. Det har tidligere blitt utarbeidet tilsvarende evalueringsrapporter fra
musikkterapitilbudene i Fredrikstad kommune(Kielland 2015, Taihaugen og Kielland
2017), Sør-Odal kommune(Taihaugen 2017), Oslo kommune Velferdsetaten Uteseksjonen(Johansson 2019), Hjellestad, Bergensklinikkene(Dale 2014 og 2019), og
i Sandnes kommune(Kielland og Selbekk 2019). Denne rapporten dokumenterer i sin
helhet brukerstemmene og omhandler ikke tematikk knyttet til andre respondenter i
likhet med overnevnte publiseringer.
Delrapporten har et deskriptivt preg, der sitater fra brukerne har blitt viet mye plass.
Utvalg av sitater har blitt gjort for å belyse temaene med brukerens egne ord.

Informanter

• Samtale/intervju med 5 brukere av musikkterapitilbudet på Sagatun Brukerstyrt
Senter.
• 4 menn og 1 kvinne – som strever eller har strevd med rusproblematikk.
• Det ble benyttet intervjueguide.
• Det ble gjort lydopptak av intervjuene, som senere ble transkribert.
• Intervjuenes varighet var mellom 25 og 55 minutter, i tillegg ble det tatt notater
underveis.
Intervjuguiden besto av 9 hovedspørsmål. Spørsmålene var sammenfallende med de
som tidligere har blitt benyttet i utarbeidelsen av rapporter for å dokumentere brukererfaringer. Flere av spørsmålene i intervjuet inneholdt en skala fra 1-10, der brukeren
anga et tall for hvor tilfredse de var, med 10 som maksimal tilfredshet.
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1. Hva har du deltatt på?

De fem intervjuede hadde deltatt på samme gruppetilbud(band), en av disse hadde
også hatt individuelle timer med musikkterapeuten.

2. Hvor mange ganger har du deltatt?

Alle de intervjuede hadde deltatt flere enn seks ganger på gruppetilbud. Brukeren som
hadde hatt enetimer mottok dette tilbudet også flere enn seks ganger.

3. Hvor tilfreds har du vært med innholdet i musikkterapitilbudet?
Gjennomsnittlig skår i forhold til tilfredshet med innholdet var 9,4
Graden av tilfredshet med innholdet i musikkterapitilbudet er høy. Tilbudet som gis
tilpasses den enkeltes ønsker og ferdigheter. Innholdsmessig skapes det en verdi som
gjør det lettere å leve på en måte som gjør at man har det bra. Flere fremhever at
man får en ny identitet som gir endret positivt selvbilde. Det har blitt skapt et trygt
og forutsigbart miljø. Videre settes pris på å kunne få være med på konserter og
arrangementer.

Sitater om innhold

«Du tør å utfordre deg selv ved å gå hit selv om du har en dårlig dag. Selv om du ikke
har helt dagen og kanskje ikke gjør det så bra, så er det ingen som dømmer deg for
det».
«Skjønner at det er dette som må til for at jeg skal få det mere stabilt».
«Jeg får lov til å drive med det på mine premisser, trenger ikke å kunne så mye, og
man får jo hjelp».
«Er på et mye bedre sted i livet mitt enn det jeg var før, har vært mye slit».
«Får noe i livet som gir mening med det å være nykter, må ha en erstatning, noe å
putte inn. Det å få noe i livet som gir mening er en prosess som tar mange år og er
forferdelig vanskelig».
«Må stå i de utfordringene som kommer når man skal lære seg nye ting, men det gir
mestringsfølelse».
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«De gangene jeg har klart å bli rusfri har jeg funnet en hobby, et krydder i livet som gir
mening. Noe som fyller tomrommet når man har ruset seg 24 timer i døgnet. Du må
bytte med noe som gir mening, og føle at verdien av det du holder på med er større
enn rusen».

4. Hvor tilfreds har du vær med hvordan musikkterapeuten
har fulgt deg opp?
Gjennomsnittlig skår når det gjaldt oppfølging var 9,6
Brukerne beskriver musikkterapeuten som faglig flink, og ser potensialet i alle som
deltar. Tilpasser tilbudet slik at man føler seg inkludert. Brukerne føler seg sett og
anerkjent. Gode mellommenneskelig egenskaper trekkes fram som en viktig faktor.
Musikkterapeuten gir trygghet og skaper gode relasjoner. Det oppleves at han er tilgjengelig, løsningsorientert og fleksibel. Det er viktig at musikkterapeuten har kunnskap om gruppedynamikk og samspill slik at bandet fungerer best mulig.

Sitater om oppfølging

«Tror ikke han hadde så høye forventninger til meg for å si det sånn, og da ble det så
greit».
«Blir veldig trygg på på’n fordi han gir konstruktive tilbakemeldinger, kjenner på ærligheten hans og det er viktig».
«Man skjønner at man ikke akkurat trenger å være Tina Turner for at ting skal være
bra».
«Han sier ting på en måte så en ikke føler seg dum».
«Skulle ha gitt’n 10, men jeg må gi’n 9. Han er så ung at han må ha noe å strekke seg
etter».
«Jeg er sikkert ganske sprengt i hue sjæl noen ganger, men jeg er ganske trent på å
stå i situasjoner der det er utforende gruppedynamikk. Viktig at musikkterapeuten har
fokus på hvordan gruppa fungerer sammen, og har kunnskap rundt dette».
«Vi kan jo være en gjeng med surrehuer som er her da, så det kan være greit at det er
noen som tar i et tak».
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«Føler at jeg blir sett og hørt på en god måte, etter å ha isolert meg i mange år».
«Han er så rund og menneskekjær, veldig inkluderende og en dyktig pedagog».
«Flink til å inkludere, alle får prøve seg, det er plass til alle».
«Han er veldig tålmodig og har mange gode egenskaper».
«Kan ikke ønske seg noe bedre, lærer noe nytt hele tiden».
5. Hvor tilfreds har du vært med rammene rundt musikkterapitimene,

f.eks rommet, instrumenter, tilrettelegging og organisering?

Gjennomsnittlig skår 8,4
Instrumentene på Sagatun oppleves som bra. Flere som har egne instrumenter foretrekker å bruke disse. Det gis tilbakemelding om at øvingsrommet blir for lite når de
er mange, og at luftkvaliteten blir dårlig. Den interne Facebook siden som brukes for å
gi beskjeder og utveksle informasjon er viktig. Det er bra at de har tilgang til mikserom
og kan gjøre opptak hvis de ønsker.

Sitater om rammer

«Det er litt bedre her enn andre steder, bra med studio».
«Øvingsrommet er ganske bra, men skal man være veldig pirkete så kan akustikken
der oppleves så som så fordi det er betongvegger, men man kan ikke forvente noe
mer, får være grenser for hvor storforlangende man kan være. Absolutt bra nok».
«Når det gjelder utstyr og sånn så har vi jo stort sett det vi trenger, eller så har vi jo
vårt eget egentlig. Funker greit det utstyret som er her, men liker best å bruke mitt
eget, er akkurat som å kjøre bil, en liker best å kjøre sin egen bil. Man blir jo kjent med
ting».
«Skulle hatt større øvingsrom, blir fort trangt, men vi gjør det beste ut av det selv om
vi er mange.
«De fleste vil spille på sin egen gitar, du kliner med din egen kjæreste og ikke andres
på en måte».
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«Fungerer veldig fint, har ikke noe å utsette på noe jeg, med unntak av at kaffen på
Sagatun er litt svak».
«Adrian er flink med hjemmelekser og sånn. Slik at vi kan være litt forberedt».
«Flotte instrumenter, alt er anvendelig, og holder såpass kvalitet at det er trivelig å
spille på».
«Rommet er bra, men det har lett for å bli litt innestengt og dårlig luft når man er
mange inne på musikkrommet, det er det eneste kan du si».

6. Frekvens: Hvor ofte i uken synes du det burde være tilbud om
musikkterapi?
Det er variasjon i ønsker og behov. Noen er fornøyd med tilbudet slik det er pr. i dag
med to ganger i uken, mens andre kunne tenke seg flere ganger. Det fremheves som
veldig positivt at de har muligheten til å gå på musikkrommet og øve utenom de fastsatte tidspunktene med musikkterapeuten i åpningstiden. Flere har i tillegg egen nøkkel til senteret som muliggjør at de kan komme sammen og spille på ettermiddager,
kvelder og helger. Det oppleves som en enorm tillitserklæring å få egen nøkkel. De
benytter seg av dette i stor grad. Tilgjengligheten det åpnes opp for bidrar til opprettholdelse av god psykisk helse og rusfrihet.

Sitater om frekvens:

«Optimalt burde det har vært hver dag, men man kan jo bare gå ned og spille hvis man
har lyst og det er ledig».
«Nå er det to ganger i uka, og sånn bør det være. Jeg kunne godt tenkt meg flere ganger jeg, men realistisk sett er det veldig bra med to ganger. Kan bli for mye også hvis
det er flere dager. Får tid til å hente seg inn igjen, men for guds skyld ikke noe mindre».
«For meg er det greit med to ganger i uka, jeg har andre ting også. Om det hadde vært
hver dag så tror jeg ikke at jeg hadde vært her hver gang».
«Bra at vi har muligheten til å være her på kveldstid og helger utenom de oppsatte
øvingstimene, ting blir litt mer normalisert når vi kan møtes da også».
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«Jeg er her hver dag, hele dagen nesten. Hadde vært fint om musikkterapeuten hadde
vært her flere dager i uka, for da hadde det blitt bedre kontinuitet i det vi holder på
med liksom».
«Jeg klarer meg med to dager i uka, burde kanskje ha vært tre. Bare det å komme
sammen å spille er bra, jeg har nøkkel hit så jeg kan dra hit med kompiser etter stengetid. Det gjør jeg rett som det er. Det er helt knall, og det handler jo om å få tillit».

7. Hvor nyttig har deltakelse i musikkterapitimene vært for deg?
Gjennomsnittlig skår 10
Opplevd nytte har fått høyeste skår. Alle beskriver at det er viktig å ha noe å gå til
som gir mening og følelsen av mestring. Betydningen av å bli inkludert i et fellesskapet
fremheves. Brukerne føler i mindre grad på ensomhet, og tilbudet forebygger isolasjon. Samholdet oppleves som bra. Det er genuinitet i omtanken de har for hverandre
og de er opptatt av å løfte hverandre opp. Følelsen av å mestre gir positiv livskraft og
derav økt motivasjon til å gjøre ting på andre livsområder. Musikkterapitilbudet oppleves å være en «bærende faktor» for god livskvalitet.

Sitater om nytte

«For det første driver jeg og blir litt mer glad i meg selv fordi jeg mestrer litt. Det gir
verdi i livet og gjør at jeg kan jobbe med andre ting som jeg sliter med».
«Det er musikken som gjør at jeg tør mer og mer, får styrke til å mestre mer på andre
livsområder også».
«En del er flaue over å være her. Jeg er dødsstolt av at jeg er her. Hvis du er flau så
tenker jeg at du ikke har kommet så langt ennå. Jeg har stolthet i forhold til den jeg er,
og at jeg tar tak i livet mitt».
«Den viktigste tingen for at det har gått bra med meg denne gangen, eller på delt
førsteplass i hvert fall».
«Jeg har vært så mye i behandling og har kontinuerlig prøvd, og prøvd og prøvd, i så
mange år å bli nykter. De to eneste gangene jeg har klart det er når jeg har hatt noe å
gå til, noe som gir mening».
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«Det har vært gull verdt. Familie og venner ser også at jeg har hatt nytte av musikkterapien».
«Har etterhvert startet mitt eget band, har funnet meg selv igjen. Har egentlig følt at
jeg alltid har vært en sånn som har vært i veien, det gjør jeg ikke her. Det er rart».
«Selve aktiviteten har vært veldig viktig for det livet jeg lever i dag. Fint å komme hit å få
positiv energi, komme hit å snakke litt og ikke minst komme seg ut. Jeg hadde dessverre en tendens til å isolere meg mange år, satt inne og drakk».
«Var vanskelig å komme hit første gangen, men nå er det et lyspunkt i hverdagen. Vi har
mye humor her, jeg for eksempel klarer ikke å spille etter noter, jeg spiller på gehør, da
fikk jeg beskjed om at det er veldig synd at jeg begynner å høre så dårlig».
«Det betyr alt som jeg sier, vet ikke hva jeg skulle ha gjort for noe annet nå egentlig,
det gjør livet lettere for meg å ha denne plassen og dette tilbudet her. Jeg blir spart
for mange utfordringer. Et aspekt er at jeg har noe å erstatte rusen med. Fyller et
tomrom».
«For meg er dette tilbudet en grunnmur som gjør at jeg kan komme videre. Styrkingen
gjennom musikken gir meg overskudd og næring til å gjøre andre ting. Får gjennomført
andre ting, helt klart, er en sammenheng der».
«I kampen om å få et verdifullt liv som innebærer både sosialt, venner, interesser og
mestring, så er det et veldig viktig redskap».
«Føler at jeg har fått tilbake musikeridentiteten min. Selvbildet mitt har vokst veldig på
at jeg har kommet i gang med musikken igjen. Er en del av et felleskap som jeg bidrar
inn i. Er i ferd med å bli normal igjen, holdt jeg på å si. Det ligger jo i alle mennesker at
de vil finne sin plass i samfunnet og utfylle de rollene man har med det man er utstyrt
med».
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Generelle betraktninger og innspill

• Sett fra brukernes side burde musikkterapi tilbys flere, både kommunalt og i
institusjoner. Det poengteres at det satses for lite på medikamentfrie behandlingstilbud.
• To brukere forteller at de ble introdusert for tilbudet på Sagatun Brukerstyrt
Senter av ansatte på institusjon under behandlingsopphold. Dette har hatt stor
betydning for utskrivelsesprosessen og et godt ettervern. Kontakt med Sagatun
ble etablert før utskrivelse. Det var et motiverende element å vite at man kunne
komme på senteret mandager og torsdager både når man var innlagt og hadde
permisjoner, samt ved utskrivelse.
• Musikkterapitilbudet på Sagatun åpner opp for, og gir muligheter til å komme seg
inn i ordinært arbeidsliv. En bruker har fått 10% stilling i Sykehuset Innlandet, som
erfaringskonsulent med rusbakgrunn. Skal være en del av musikkterapitilbudet på
Blaarud, og en «brobygger» mellom Blaarud og Sagatun.
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Divisjon psykisk helsevern
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Sagatun Brukerstyrt Senter.
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