Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling av musikkterapi:

Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av
musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker
dette.
Retningslinjen gjelder både for kommunene, spesialisthelsetjenesten og
kriminalomsorgen, og anbefalingen gjelder både for pasienter i en bedringsprosess og de som trenger lavterskeltilbud.
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HVA SIER NASJONALE RETNINGSLINJER OM
MULIGHETENE TIL Å VELGE MUSIKKTERAPI?

MUSIKKTERAPI

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for
avrusning (IS-2211).
Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av
kjernen i musikkterapi.

Dersom du tror dette er noe for deg, ta kontakt med din
fastlege, NAV-konsulent eller lokale behandler og spør
etter musikkterapitilbud.
På nettsiden www.rusfeltet.no/musikkterapi
finner du linker til informasjonsvideo, brosjyre,
relevante retningslinjer med mer.

SOM HJELP FOR DEG
MED RUSPROBLEMER

HVA ER BRUKERNES ERFARINGER?
Tilbud om musikkterapi er etablert flere steder i Norge. Mange av de temaene som
kommer fram i de norske brukerundersøkelsene samsvarer med internasjonal
forskning, der musikkterapiens betydning for opplevelse av mening, håp og
mestring ofte framheves:

Det som skjer er liksom at jeg er moll når vi begynner,
så går jeg hit og om det ikke er helt så er det i alle fall
tett opp til dur liksom når jeg er ferdig. Det er begynnelsen på noe nytt. Det er faktisk på et plan at jeg ser
lys her, er ikke helt mørkt liksom. Dette her har hjulpet
meg med å komme i gang med gnist igjen.
FRA BRUKERUNDERSØKELSE I FREDRIKSTAD KOMMUNE

Musikkterapi er med på å løfte meg opp på dager jeg
er litt nede. Merker på meg selv at det er oppbyggende.
Bedre selvtillit og selvfølelse, har hatt et liv med mange
nederlag.
FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SØR- ODAL KOMMUNE

Jeg er rusfri nå, og musikkterapien har hjulpet meg.

FRA BRUKERUNDERSØKELSE VED HJELLESTADKLINIKKEN, STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE

Jeg glemte at jeg var sjuk.
FRA BRUKERUNDERSØKELSE VED AVRUSNINGSENHETEN, AHUS

