
MUSIKKBASERT 
MILJØBEHANDLING

DEL 1: Presentasjon av meg, Alta kommune og prosjektet
DEL 2: Audun Myskja, hjernen, sykdommen og aktivisering. 

DEL 3: Erfaringer og veien videre



Del 1: TANJA ELINA LUND-LYNGMO



ALTA KOMMUNE
21 000 innbyggere

Alta kulturskole
450 elever                                                   10/ 15 lærere

Dans, musikk, teater, visuelle kunstfag

Salg av tjenester til kor, korps, helse, videregående skole

16 grunnskoler

Alta vgs., rundt 1000 elever
Fylkeslinje musikk, dans, drama med nye lokaler

Finnmarks største arbeidsgiver

Klinikk Alta med 
Alta Nærsykehus

Alta omsorgssenter, høsten 2020. 
1mrdkr. Omsorgsboliger og tjenester



DEMENSOMSORGEN

• Aspelund Dagsenter: tilbud til hjemmeboende personer med 
demens. Sosialt aktiviserende og avlastning.

Stimulere, aktivisere, gi meningsfulle hverdager og gode opplevelser.

• Åpen man-fre: 8-16 Vedlikeholde dagliglivets funksjoner

• Hver 3. helg og noen kvelder

• Aspelund er et lavterskeltilbud, med fast personal 

• 8 faste ansatte, 4 faste vikarer og en lærling

• Fra 57 år til 92 år, majoritet av damer.



• Altagårdshagen Omsorg senter for personer med demens

• Ung gruppe –Hyttetur og Kulturskole

• Fra 2014 til 2019: 23 til 130 brukere i demensteamet

• «Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så 
tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative 
symptomer», Helsedirektoratets veileder.



Husbandet

Stig Esjeholm: 
Piano
Odd Håvard Holtet: 
Trommer
Thomas Beck 
Andersen: 
Bass



Et trivselstilbud for å skape 
glede, stimuli og mestring

• 6 hjemmeboende, 1 på institusjon 

• 1 time i uka på Kulturskolen

• 4 lærere + 2 ansatte

• Sang, nynning, dansing/bevegelse

• Kaffepause med rom for den gode 
samtalen

• Fleksibel struktur med rom for 
ønsker og dagsform



Del 2: AUDUN MYSKJA, HJERNEN OG 
HJERTET



HJERNEN KRYMPER, NEVRONENE DØR



AKTIVITET, MUSIKK OG 
MENNESKEVERD

• Hva har personen likt før? Det kjente, muskelminne.

• Rytme og nærhet: påkledning, fra a-b, bevegelse for blodsirkulasjon

• Sensualitet/seksualitet 

• Aktivisering og avspenning

• Responstid

• Den vanskelige hverdagen

• Sjelen er hel



Del 3: VÅRE ERFARINGER



VEIEN SKAPES I MØTET MED 
MENNESKER

• Nærvær og tid
• Opplæring av pårørende og helsepersonell

• ABC-metoden
• Salmecd
• Musikaro

• Sangbok stor tekst
• Kartlegging av interesser og musikksmak
• Hvordan dokumentere noe subjektivt?

• ÅPENHET, KJÆRLIGHET & MENNESKEVERD


