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Innspill til folkehelsemelding 

I et kulturperspektiv er en forutsetning for god folkehelse tilstrekkelig tilgang på kunst og kultur. Mange finner 
glede i musikken alene og i fellesskap med andre, og musikk er for mange med på å gi dem et meningsfullt liv. 
Tilbudet har imidlertid vært svært begrenset gjennom pandemien, og konsekvensene av det er at tilbudet er 
truet i flere kommuner. De positive sidene ved å delta i en musikkaktivitet bør anerkjennes i kommende 
folkehelsemelding. Allerede i dag kjenner mange til de positive sidene, og nytter seg av disse gjennom sin 
deltakelse i en musikkaktivitet. Kunnskap om disse positive sidene bør samtidig nå ut til flere gjennom denne 
folkehelsemeldingen. 

Sosial u l ikhet i  helse – musikk bidrar posit ivt 

Barn som ikke fullfører videregående skole har større risiko for arbeidsledighet, uførepensjonering og lav inntekt. 
Musikk og deltakelse i musikk bidrar positivt på kognitive ferdigheter, som igjen kan bidra til kreativitet og øker 
læringsevne blant annet innen språk og leseferdigheter. Når man opplever mestring i forbindelse med 
musikkøvelse, kan dette bidra positivt på selvtillit og tro på egne ferdigheter. Studier viser at å øve på musikk, 
spesielt innenfor rytmiske sjangre, kan være fordelaktig for barn med dysleksi. For barn som har lese- og 
skrivevansker bør det vurderes anbefalinger om å delta i en musikkaktivitet da dette kan bidra positivt på 
læringsvansker. 
 
Mindre misbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst. Grupper med 
lavere utdanning og/eller dårlig økonomi er i dag overrepresentert på statistikken over rusmiddelrelaterte 
helseskader. Musikkterapi er allerede i dag anbefalt i to av Helsedirektoratets faglige retningslinjer i forbindelse 
med alkoholavhengighet og rusmisbruk. Deltakelse i musikkgrupper kan bedre den enkeltes sosiale nettverk, og 
bidrar positivt på avhengighet ved å være en positiv avledning for mennesker. Anbefalinger om å delta i 
musikkgruppe bør derfor vurderes for personer med alkoholavhengig og rusmisbruk, eller er i risikosonen for 
denne type problematikk. 

• Deltakelse i musikkaktivitet er fordelaktig for barn med dysleksi, og bør anbefales for barn med lese- og 
skrivevansker. 

• Musikkterapi og musikkaktivitet bidrar positivt for personer med alkoholavhengighet og rusmisbruk, og 
denne gruppen bør oppfordres til å delta på en musikkaktivitet. 

Livet  etter pandemien 

To år med pandemi, der folk har hatt svært redusert kontakt med venner, slekt og omgangskrets, har kostet mye 
for mange. Barna har mistet verdifull tid, mange eldre opplever ensomhet, og mye av aktiviteten som gir mening 
til manges liv har vært nedstengt. Krisen har minnet oss på viktigheten av sosial aktivitet, og musikkaktivitet 
bidrar også positivt på den psykiske helsen. 
 
Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen, og under pandemien rammet dette i 
perioder dobbelt så mange som før. Å delta i musikklivet har også en positiv effekt på håndtering og 
forebygging av stress. Deltakelse i det frivillige musikklivet har også en betydelig samfunnsøkonomisk side, med 
en samfunnsnytte på minst 15,8 milliarder. Vi har indikasjoner på at minst fire prosent har forsvunnet fra 
musikkfrivilligheten som en direkte følge av pandemien. Dette i seg selv er et tap i samfunnsnytte på rundt 600 
millioner kroner pr. år.  
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Norsk musikkråd gjennomførte i februar en representativ undersøkelse i befolkningen, og ett av de største 
savnene under periodene med nedstenging var musikkaktivitet i kombinasjon med sosial omgang. For flere 
deltakere er musikkøvelsen og ensemblet de synger eller spiller med det eneste kontaktnettet de har. Ensomhet 
er et alvorlig samfunnsproblem, og ensomme mennesker står i større fare for å dø tidlig enn dem med et godt 
kontaktnettverk. Opprettholdelse og forsterkelse av frivilligheten burde derfor være en prioritet i 
folkehelsemeldingen. 

• Musikkaktivitet bidrar positivt på depresjon og angst, som har rammet flere under pandemien. 
• Det frivillige musikklivet har også en betydelig samfunnsnytte, og styrking av musikklivet bør satses på 

etter pandemien. 

Klima og helse – musikk er bærekraft ig 

Det er få utstyrsbehov knyttet til musikkaktivitet. Allerede i dag er det svært mye gjenbruk, og det er sjeldent 
krav om innkjøp av eget musikkutstyr, som instrumenter, for å gjennomføre musikkaktiviteter. 
Musikkfrivillighetens største forbruk er knyttet til lokaler. Dette er lokaler som i stor grad allerede eksisterer som 
skoler, og eies av kommunene. I tråd med bærekraftig omstilling bør det ikke være behov for egne 
kulturspesifikke lokaler, når eksisterende lokaler ofte er tilgjengelig på ettermiddager, kvelder og i helger. Det 
bør derfor tilrettelegges for at disse lokalene er tilgjengelig i tidspunkt uten skoleaktivitet. Det bør samtidig 
prioriteres å ruste opp disse lokalene i samarbeid med lokal musikkfrivillighet. Da blir anleggsløft som også 
hensyntar musikkaktivitet gjennomført på en mest mulig økonomisk og klimavennlig måte.  

• Musikkaktivitet i seg selv har lavt klimaavtrykk, og økt tilgang til kommunalt eide lokaler vil være 
klimareduserende tiltak. 

• Åpning for musikkaktivitet i kommunalt eide lokaler vil være klimavennlig tiltak 

Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner 

Ved kronisk sykdom kan musikk gi økt livskvalitet og deltakelse i arbeidslivet, og nedsatt sykdomsbyrde. Det å 
høre på eller danse til musikk har vist seg å redusere hjertefrekvens og bidra positivt inn mot høyt blodtrykk 
blant personer med hjerte- og karsykdommer. Musikk kan også redusere psykisk stress og angst hos pasienter 
med hjertesykdom, spesielt de som har hatt hjerteinfarkt, og gir dermed økt livskvalitet. 
 
Vitenskapelige funn peker også på at musikk gir bedre kognisjon hos personer med demens, og flere studier har 
funnet gunstige effekter av å lytte til og lage musikk. Musikk bidrar positivt ved å redusere oppholdstid på 
sykehus og behov for antipsykotiske legemidler, og gir lavere nivå av hjertesvikt, betennelsesnivå og nivå av 
stresshormoner. Dette både øker livskvaliteten for den enkelte, og reduserer den økonomiske belastningen for 
samfunnet. For slagpasienter kan musikk bedre kognitiv og motorisk restitusjon, og musikkterapi har eksempelvis 
god effekt på slagpasienter med afasi. Studier viser også at personer som har mistet taleevnen på grunn av 
hjerneslag i venstre hjernehalvdel, fortsatt kan synge når høyre hjernehalvdel er intakt.  
 
For personer med Parkinson, Celebral Parese og autisme kan musikk virke positivt. Særlig sang forbedrer mange 
kognitive ferdigheter hos personer med Parkinson, mens musikkterapi hos barn med Celebral Parese har vist seg 
å forbedre oppmerksomhet og kommunikasjon, samt hjernens evne til å endre eller tilpasse seg ny atferd eller 
opplevelser. Studier viser også at musikk kan hjelpe barn med autisme å uttrykke og forstå egne følelser, 
samtidig som det kan forbedre humør, språk og motorisk kontroll.  

• Musikk kan redusere fravær i arbeidslivet, gi nedsatt sykdomsbyrde og gi bedre livskvalitet for dem med 
kroniske sykdommer. 
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God psykisk helse og l ivskval itet 

Depresjon og angst er blant de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen. NAV har vist til at den hyppigst 
oppgitte grunnen for uførhet er psykiske helseproblemer, med 36 prosent av samtlige uføre i 2019. 
Folkehelseinstituttet estimerte selv i 2016 at psykiske lidelser koster det norske samfunnet 185 milliarder kroner 
hvert år.  
 
Studier viser at det å lytte til og delta i musikkaktiviteter kan ha positiv effekt på håndtering og forebygging av 
stress. Musikkterapi har god effekt på depressive symptomer, grad av angst og generelt funksjonsnivå. 
Behandlingsformen kan også ha en positiv effekt på alkohol- og medikamentmisbruk. Deltakelse i musikkgrupper 
kan bedre den enkeltes sosiale nettverk, og bidrar positivt på avhengighet ved å være en positiv avledning for 
mennesker.  
 
Om lag ti prosent av befolkningen har spiseforstyrrelser. Kvinner er overrepresentert på statistikken, og anslås at 
50.000 norske kvinner mellom 15 og 44 år til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser øker 
risikoen for en rekke alvorlige helseplager, samt risikoen for utvikling av psykiske tilleggsvansker. Musikkterapi 
har vist seg å hjelpe med blant annet syn på egen kropp og angst forbundet med inntak av mat. Når såpass stor 
andel i aldersgruppen 15-44 har en spiseforstyrrelse, bør det også anbefales at denne gruppen deltar i en 
musikkaktivitet. 

• Deltakelse i musikklivet kan gi generelt bedre psykisk helse, og i tillegg virke positivt på personer som 
sliter med avhengig, og personer med spiseforstyrrelser. 

Folkehelsearbeid i  kommunene 

Den lokale musikkfrivilligheten kan bidra med å forsterke folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner 
gjennom sin aktivitet. Lokale og regionale musikkråd bør være en naturlig samarbeidspartner for kommuner og 
fylkeskommuner når det gjelder temaer som vil styrke musikkfrivilligheten, og dermed styrke folkehelsen til dem 
som deltar. Det bør samtidig vurderes lokale økonomisk støtte til dem som ikke har råd til å delta på en 
fritidsaktivitet – musikk på grønn resept.  

• Det bør oppfordres til godt samarbeid mellom lokal og regional musikkfrivillighet, og kommuner og 
fylkeskommuner. Økonomisk støtte bør vurderes for dem som ikke har råd til å delta på en 
musikkaktivitet. 

Ny kunnskap og innovasjon 

Forskningsmaterialet som Norsk musikkråd har innhentet vitner om positive helseeffekter både for den enkelte 
og for samfunnet, og deltakelse og lytting til musikk bidrar i så måte positivt til folkehelsen. Det foreligger i dag 
god kunnskap med bredt forskningsgrunnlag som dokumenterer positive forhold mellom fysisk aktivitet og god 
helse. De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende, og bevissthet, 
forskning og dokumentasjonen for musikkens effekter på helse og læring øker hver dag. Det er imidlertid behov 
for enda større forskning på området, og det bør i større grad enn i dag vurderes som generelle råd til 
befolkningen. På lik linje som det i dag oppfordres til en gitt mengde fysisk aktivitet pr dag, bør det oppfordres til 
en gitt mengde musikalsk aktivitet pr dag, enten det er som utøver eller lytter. 

• Kunnskapen om positive forhold mellom deltakelse i musikk og god helse bør styrkes. 
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Oppsummert 

Det er nå på tide å anerkjenne den betydningen kulturen har for folkehelsen. Allerede er det mye empiri som 
dokumenter de positive effektene deltakelse i kulturaktiviteter har for enkeltpersoner og for samfunnet som 
helhet. Synergiene som kan eksistere mellom frivilligheten og kommunen bør oppmuntres og styrkes. 
Kommunen og frivilligheten trenger ikke være konkurrerende aktører, men aktører med utfyllende roller. 
Aktiviteten som frivilligheten driver med kan bistå kommunen å nå sine mål når det gjelder folkehelsen, og 
kommunen kan bistå frivilligheten ved å tilby tilgang til lokaler. Kommunene bør oppmuntres til å ta på seg som 
rollen som koordinator, som både tilrettelegger for møteplasser mellom kommunen og frivilligheten, men også 
for befolkningen gjennom fritidsaktiviteter. 
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Vedlegg:  
 
1 Musikk i kroner og ører – Vista Analyse 
2 Verdien av musikk: Effekter av musikk og inkludering i musikklivet – Norsk musikkråd 
3 Deltakelse i musikklivet – etter to år med pandemi – Norsk musikkråd 
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