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Invitasjon til deltakelse i kunnskapsklynga POLYFON  
Kunnskapsklynga POLYFON er koordinert av Griegakademiet ved UiB. Klynga ble etablert som et prosjekt i 

2015, av kommuner, helseforetak og forskingsmiljø som så behovet for et samarbeid om å realisere 

nasjonale anbefalinger av musikkterapi, i samspill med lokale initiativ og muligheter. Klynga gjøres til et 

langsiktig samarbeid fra og med 2021, og med dette inviterer vi til dialog om muligheter for deltakelse. 

 

 

Hvilke muligheter gir deltakelse i kunnskapsklynga POLYFON? 
Klyngedeltakerne bruker POLYFONs samarbeidsmuligheter for å sikre tjenesteutvikling som er kunnskaps-

informert og kunnskapsutvikling som er behovsidentifisert. Brukermedvirkning og lederforankring er 

viktige element i samarbeidet. Klynga lyser regelmessig ut midler til forsking og formidling, arrangerer 

seminar og konferanser om aktuelle tema og bygger relasjoner og nettverk som kan bidra til endring. 

Partnerne i POLYFON har foreløpig prioritert fem arbeidsområder: 1) Barn og unges oppvekst, 2) Psykisk 

helse, 3) Rustjenester, 4) Eldrehelse, og 5) Palliativ omsorg. Nye områder kan komme til. 
 

  

Musikkterapi er relevant gjennom livsløpet. Noen ganger er det behov for individuelt tilrettelagte terapitilbud. Andre 

ganger betyr musikkens muligheter for fellesskap og samfunnsdeltakelse mest. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE. 

Vi tar gjerne egne samtaler og møter med de som ønsker det.  
Det er også mulig å arrangere egne informasjons-webinar, med rom for spørsmål og samtaler.  
For forespørsler om møter og webinar, send oss en e-post: polyfon@uib.no  
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Hva innebærer det å være med? 
Klyngeforståelsen som ligger til grunn, legger vekt på potensialet i å koble sammen aktører som utfyller og 

styrker hverandre. Noen deltakere vil legge særlig vekt på å utvikle og kvalitetssikre tjenester, andre på å 

utvikle tverrfaglig, relevant forsking, andre igjen på et samspill mellom tjenester og forsking. At klynga 

involverer sterke forskingsmiljøer fra UiB, NORCE og HVL bidrar til å skape mange muligheter.  

Deltakerne i kunnskapsklynga deltar utfra egne behov, forutsetninger og muligheter. Samarbeidet reguleres 

av en konsortiumsavtale, der det legges opp til en oppsigelsestid på 1 år. Det åpnes for enkeltdeltakere 

(f.eks. et helseforetak) og for undergrupper av flere aktører med felles regional eller tematisk forankring. 

Både fysiske møter og ulike redskaper for digital kommunikasjon tas i bruk i samarbeidet. Det vil legges til 

rette for lokale og regionale nettverk innenfor det nasjonale samarbeidet. 

Store og komplekse organisasjoner (f.eks. store kommuner og helseforetak) vil kunne profitere på å være 

enkeltdeltakere, da dette gir mulighet for samordning av tjeneste-, kunnskaps- og kompetanseutvikling i 

egen organisasjon. Mindre organisasjoner og aktører som har en sterk tradisjon eller et stort behov for 

samarbeid og samordning, kan profitere på å danne en undergruppe i klyngesamarbeidet. 

Alle enkeltdeltakere og undergrupper er per i dag representert i klyngas styringsgruppe. Dersom klynga 

vokser i et omfang som gjør dette mindre hensiktsmessig, vil det bli etablert en ny ordning slik partene 

finner det tjenlig, f.eks. med generalforsamling og valg av styringsgruppe. 

Økonomi 
Deltakeravgifter er en sentral del av klyngesamarbeidet. Inntekter er en forutsetning for å kunne bygge 

opp potente virkemidler i samarbeidet, som for eksempel faglig veiledning, koordinering, seminar og 

utlysing av prosjektmidler. Deltakeravgifter krever også lederforankring, og det er en forutsetning for at 

bruken av disse virkemidlene skal gi resultater med varig virkning på organisasjonsnivå. 

POLYFONs styringsgruppe fastsetter nivået for deltakeravgiftene, til kostpris. Gjeldende satser er satt til 

kr. 150 000 per år for ordinære enkeltdeltakere og kr. 280 000 for undergrupper og store enkelt-

deltakere. Disse satsene kan altså bli justert, og klynga arbeider for å få på plass annen finansiering som 

kan redusere deltakeravgiftene på sikt. For at nye aktører skal få tid til å innarbeide klyngedeltakelse i 

sitt budsjett, tilbys deltakelse til halv pris første året. 

Informasjon 
For mer informasjon, se materialet som er lagt ut på kunnskapsklyngas nettside. Her finner du bl.a. 

informasjonsskriv om hvilke erfaringer kommuner, helseforetak og høgskole/universitet har gjort med 

POLYFON. I margen på nettsida finner du informasjon om prosjektutlysinger, klyngas bulleteng POLYFON-

nytt, årsmeldinger og mye mer. Det er dessuten mulig å følge nyheter fra POLYFON på Facebook. 

Kontakt 
Ta gjerne kontakt med prosjektledelsen. E-post: polyfon@uib.no Tlf. 97 16 97 46. 

 

 

Vennlig hilsen 
 

                               
Brynjulf Stige     Geir Lien 

Leder for POLYFON / Professor UiB Leder styringsgruppa i POLYFON / Spesialrådgiver Helse Bergen 

 

https://gamut.w.uib.no/nye-deltakere-i-polyfon/
https://www.facebook.com/polyfonmusikkterapi/
mailto:polyfon@uib.no

