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Till      Stockholm 2012-01-12 

Socialdepartementet  

103 33 Stockholm  

Remissvar på 2009 års behörighetsutredning ”Kompetens och ansvar”  
(SOU 2010:65)  
 

Sammanfattande punkter 
SAM anser att: 

 Benämningen musikterapeut bör vara en skyddad yrkestitel då musikterapeuter utför 
kvalificerade arbetsuppgifter med ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i 
vården. Bristande kompetens kan utgöra en risk för de patienter och klienter som 
erbjuds musikterapi.  

 En musikterapeut uppfyller kraven för legitimation inom hälso- och sjukvården 
avseende patientkontakt, eget behandlingsansvar självständigt arbete, 
dokumentation och journalföring och högskoleutbildning på avancerad nivå.  

 Musikterapi är inte en alternativ eller komplementär behandlingsform. Musikterapi 
kan utgöra en av flera behandlande insatser, men kan inte ersättas med annan 
behandling, t ex psykoterapi. Musikterapi kan i vissa fall angränsa till psykoterapi, 
men har i sin helhet både andra tillämpningar och möjligheter.  

 Musikterapi är en evidensbaserad behandlingsform med internationell vetenskapligt 
grundad teori och praktik 

 Sverige bör följa utvecklingen inom EU i riktning mot ett lagstadgat skydd av yrkets 
titel. 

Inledning 
SAM anser att en legitimation ger ett avsevärt tydligare skydd för patienten än det register 

som föreslås av behörighetsutredningens betänkande. 

SAM vill framförallt garantera patientsäkerheten (a) så att de som erbjuds musikterapi ska 

kunna få en säker vård som är vetenskapligt baserad.  

SAM anser dessutom att ett skydd av yrkestiteln utgör en nödvändig grund för fortsatt 

utveckling (b) av musikterapi som yrke, utbildning och forskningsområde. 

Musikterapeuter uppfyller alla de grundläggande kraven (c) för legitimation i hälso- och 

sjukvården med högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och 

självständigt arbete.  
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a) Patientsäkerhet 
Musikterapeuten representerar en kompetens som hälso- och sjukvården har behov av.  

Musikterapi är en evidensbaserad terapiform (2). Socialstyrelsen rekommenderar 

musikterapi som psykosocial insats vid schizofreni (3). Stockholms läns landsting har i sin 

budget fastslagit att ”svårt sjuka barn ska ges möjlighet till rehabilitering i olika men 

evidensbaserade, effektiva former, t.ex. musikterapi” (4). Utifrån pågående forskning och 

studier om musikterapi vid bl.a. depression (5), schizofreni (6) cancervård (7) och autism (8) 

finns anledning att förvänta ytterligare rekommendationer.  

Avsaknad av skydd för yrkestiteln utgör en behandlingsrisk. Musik är ett kraftfullt, emotionellt 

och socialt verktyg som kan framkalla starka känslomässiga reaktioner (15) (16). Exempel på 

där detta kan vara aktuellt är inom barnonkologi, palliativ vård och psykiatri (17). Kunskap 

om musikens påverkan, styrkan i musikupplevelsen och dess potentiellt invaderande 

karaktär är också viktig i yrkesutövandet av musikterapi. Musik kan användas som 

smärtlindring men kan också öka både fysisk och psykisk smärta under vissa omständigheter 

(20) (14). Musikterapeutisk behandling har ett förhållningssätt i linje med musikterapeuters 

etiska riktlinjer (18) (19). 

b) Musikterapeutens  utbildning, yrke och forskningsområde 
Kungl. Musikhögskolan (KMH) har sedan 1981 gett kurser i musikterapi och tilldelades i 

budgetpropositionen 1987 som enda högskola i Sverige medel för uppdraget att utbilda 

musikterapeuter. Programmet är sedan 2003 ett magisterprogram (21). Utbildningen är 

forskningsbaserad med en tvärvetenskaplig karaktär där tyngdpunkten ligger på modern 

utvecklingspsykologi. Doktorandutbildningar inom området musikterapi bedrivs närmast i 

Sverige samt i Norden. Idag finns flera svenska disputerade musikterapeuter (23) (24) (14) 

och doktorander (25) .  

c) Musikterapeutens ansvar och kompetens  
Musikterapeutens yrkesroll inom hälso- och sjukvård och omsorg är vanligtvis knuten till 

tvärfackliga, interdisciplinära team. Musikterapeuten har ett självständigt ansvar i samarbete 

med andra professionella i exempelvis utredningar. Musikterapeuten är ansvarig för relevant 

dokumentation och journalföring enligt gällande lagstiftning.  

Musikterapi ger möjlighet att mobilisera motivation och resurser där detta annars är mycket 

svårt. Detta är lika relevant vid behandling av patienter inom rehabilitering (9), habilitering, 

psykiatrisk vård, äldreomsorg, specialpedagogik (10) palliativ vård (11) (12) och psykiatri 

(13). Musikterapi tar sin utgångspunkt i patientens egen musikaliska bakgrund och identitet. 

Målet är att genom förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling, ge patienter 

möjlighet att uppnå förbättrad livskvalitet. 
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Forskning inom musikterapi  
 Musikterapi är internationellt sett ett etablerat fackligt fält med en omfattande 

forskningsbaserad litteratur. Nordic Journal of Music Therapy (22) är en av dessa, 

publicerad av Routledge i samarbete med The Grieg Academy Music Therapy 

Research Centre (GAMUT) och med institutioner inom universiteten i Norden och de 

Baltiska länderna.  

 I en metaanalys undersökte Gold et.al. (6) effekten av musikterapi för individer med 

schizofreni. Resultaten visar att musikterapi som tillägg till sedvanlig behandling ger 

positiva effekter på symtom och funktionsnivå, jämfört med enbart sedvanlig 

behandling. En nyare metaanalys (26) visar att musikterapi, som tillägg till sedvanlig 

behandling, har stark och signifikant effekt på generella symptom, negativa 

symptom, depression, ångest, funktion och musikaliskt engagemang.  

 Musikterapins effekt vid behandling av individer med depression har också 

undersökts i en Cochrane Review (5). Fynden från de enskilda studierna tyder på att 

musikterapi som behandling vid depression är verksamt. En RCT studie pågår för 

närvarande av en forskningsgrupp vid University of Jyväskylä (27). 

 Gold, Wigram och Elefant (8) har gjort en systematisk genomgång av litteratur om 

musikterapi vid diagnoser inom autismspektrat. De statistiskt signifikanta resultaten 

visar att musikterapi kan vara till hjälp för att förbättra kommunikativa färdigheter. 

Hos den brittiska forskningssajten Research Autism (28)är musikterapi en av de högst 

rankade interventionerna inom pedagogik och behandling för barn med autism när 

det gäller kommunikationsutveckling.  

 Effekten av musikterapi för barn och unga med psykiatriska diagnoser har undersökts 

i en metaanalys (29). Resultaten visar att musikterapi förbättrade beteende, 

utveckling och självbild hos barn och ungdomar med beteendeproblematik och 

utvecklingsmässiga störningar.   

 En Cochrane Review har gjorts för att undersöka effekten av musikterapi vid 

förvärvade hjärnskador (30). Effekten av vokala övningar och sång utifrån talspråkets 

naturliga flyt och begriplighet för patienter med hjärnskador eller stroke har också 

undersökts (31). Vidare har långtidseffekter av musikterapeutisk behandling i 

förhållande till röstkontroll och frekvensvariabilitet undersökts (32). Flera studier har 

genomförts för att undersöka effekten av musikterapi avseende kommunikation för 

patienter med neurologiska sjukdomar som Parkinson och stroke (33) (34) (35) (36) 

(37) (38). Positiva effekter av musikterapi i förhållande till de motoriska problem som 

patienter med Parkinsons sjukdom upplever finns också dokumenterade (39) (40) 

(41). 
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 Kvalitativa fallstudier Inom äldreomsorgen visar att patienter med demens kan ha 

gott stöd av musikterapeutiska erbjudanden, t.ex. i förhållande till ökad livskvalitet 

och reduktion av agiterat beteende. Ridder (42) har undersökt av hur användande av 

kända sånger kan möjliggöra kommunikation med patienter med frontotemporal 

demens. I en Cochrane Review ser man behov av ytterligare forskning (43). 

Demensområdet är inom musikterapin i snabb utveckling och ett nordiskt nätverk för 

forskning och kunskapsutveckling inom fältet har etablerats vid Griegakademiens 

center för musikterapiforskning, GAMUT.  

 En Cochrane Review har genomförts för att se om musikterapi kan bidra till 

förbättrad livskvalitet i livets slutskede där resultaten visar att musikterapi kan ha en 

positiv effekt (44). 

 Musikterapi har använts för att lindra symtom, behandla biverkningar och i 

rehabilitering av cancerpatienter (45) (46). En Cochrane Retiew visar att musikterapi 

kan ha en positiv effekt på ångest, smärta, humör och livskvalitet (7). 

Nationellt och internationellt samarbete 
European Music Therapy Confederation, EMTC (47) samt World Federation for Music 

Therapy, WFMT (48)utgör ett betydelsefullt och levande nätverk till förmån för kliniskt 

erfarenhetsutbyte, utbildning och forskning. Genom EMTC finns idag möjligheten att 

registrera sig som musikterapeut. Registreringen utgör däremot inte något lagligt skydd för 

yrkestiteln. Skyddad yrkestitel finns idag i Storbritannien, Österrike och Lettland.  

Svenska musikterapeuter har deltagit i flera internationella utbildnings- och biståndsprojekt 

med statligt stöd (Svenska institutet och SIDA) (49). 

Vi hoppas att vi med denna skrivelse tydligt påvisat nödvändigheten av en skyddad yrkestitel 

för musikterapeuter.  

 
Märith Bergström-Isacsson  
Musikterapeut fil.dr, ordförande SAM 
 
 
……………………………………………………………… 
 
 
Kontaktpersoner: 
Märith Bergström-Isacsson 
E-post: marith.bergstrom-isacsson@jll.se 
Mobil: 0703-448939 

Rut Wallius 
E-post: wallius@comhem.se 
Mobil: 0733-786910
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