Tónlist sem meðferð í heilabilun
Í síðasta pistli var fjallað um geðrænar afleiðingar heilabilunar og um tvær leiðir
til að bregðast við þeim.
Önnur er að beita lyfjameðferð til að draga úr einkennunum.
Hin er að sjá einkennin sem viðbrögð einstaklingsins við breyttu ástandi og nota
aðrar aðferðir en lyfjagjöf til að draga úr vanlíðan.
Þessar stefnur geta báðar átt rétt á sér og jafnframt farið saman.
Hér verður fjallað um eina slíka meðferð án lyfja; tónlist.
Tónlist má nota á tvennan hátt í þessum tilgangi; með hlustun og/eða með virkri
þátttöku í tónlistariðkun.
Þegar lög eru valin til hlustunar fyrir einstakling með heilabilun er mikilvægt að
þekkja til tónlistaráhuga hans og reynslu af tónlist. Framan af í ferli heilabilunar
ræður viðkomandi einstaklingur ferðinni og getur valið sér tónlist til hlustunar
en þarf mögulega einhverja leiðsögn eða hvatningu. Þegar heilabilun hefur ágerst
þarf frumkvæði að koma frá öðrum og aðrir sjá um að finna tónlist og spila hana.
Hentugt er að safna uppáhaldslögum saman á einn stað og til eru heimasíður
með leiðbeiningum. Ein þeirra er Playlist for life1) , stofnuð af Sally Magnusson
sem er fædd og uppalin í Skotlandi en af íslensku faðerni, dóttir Magnúsar
Magnússonar sem var þekktur sjónvarpsmaður í Bretlandi. Þegar viðkomandi
sækir dagþjálfun eða er kominn á hjúkrunarheimili eru nánustu aðstandendur
ómissandi þegar velja skal tónlist og setja saman á aðgengilegan hátt.
Músíkmeðferð (music therapy), sem til skamms tíma var kölluð músíkþerapía
felur hins vegar í sér virka þátttöku einstaklings og er vel þekkt meðferð sem
notuð er fyrir ýmsa hópa, ekki síst börn. Hún er í höndum fagmanns með
menntun í músíkmeðferð og fer fram í afmörkuðum tímum, oftast með hópi
fremur en einum einstaklingi.
Sá sem stýrir tímanum velur lög sem vitað er að þátttakendur þekkja, spilar á
hljóðfæri og fær öllum einföld hljófæri sem eru einkum til að slá takt.
Tónlistaráhugi eða þekking er ekki forsenda til þátttöku. Reynt er að ná
samvinnu innan hópsins og stjórnandinn sér til þess að virkja alla með

hvatningu. Hver og einn notar hljóðfæri eða syngur en af hálfu stjórnandans
krefst þetta oft þolinmæði og samskiptaleikni.
Músíkmeðferð er einkum notuð þegar heilabilun er orðin talsverð, oft á
hjúkrunarheimilum.
Til að ná árangri með að draga úr vanlíðan þarf að endurtaka tímann 2-3svar í
viku eins og sýnt var fram á í íslenskri rannsókn2) en fleiri hafa komist að þeirri
niðurstöðu samkvæmt nýlegri samantekt.3) Einnig má benda á BA ritgerð við
Listaháskólann frá 2019 um músíkmeðferð í Hlíðabæ sem er dagþjálfun fyrir
einstaklinga með heilabilun.4)
Flestar rannsóknanna hafa tekið til fárra einstaklinga og oft tekið fram í
lokaorðum að gera þurfi stærri rannsóknir til frekari staðfestingar. Þar sem þær
komast flestar að sambærilegri niðurstöðu telst þó nokkuð vel staðfest að
tónlistameðferð bætir líðan/dregur úr vanlíðan og augljóslega er lítil hætta á
aukaverkunum. Nú er þessi meðferð víða viðhöfð, m.a. á heilabilunardeildinni á
Landakoti.
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