
PARTNERSKABSAFTALE
for

SundhedsAlliancen for Musik og Lyd
 

Baggrund
Forskning viser, at lyd og musik kan gøre en forskel i forhold til menneskers livskvalitet. I dag kan man 
designe specifikke lydmiljøer som redskab til at skabe positive forandringer, og vi bliver hele tiden klogere 
på, hvordan vi kan bruge musik som et aktivt middel til at fremme menneskers livskvalitet. Danmark og i 
særdeleshed Region Midt har en international styrkeposition, når det kommer til at udvikle teknologiske 
muligheder i forhold til at gengive lyd, og også på den musiske og kulturelle scene gør vi os gældende både 
nationalt og internationalt.

Ved partnerskaber mellem erhverv, forskning, kultur og sundhed er der mulighed for at udnytte disse 
styrkepositioner til gavn for borgerne og aktørerne i alliancen i regionen.

Formål
SundhedsAlliancen for Musik og Sundhed (SAML) har til formål at styrke borgeres sundhed og livskvalitet 
gennem brug af musik og lyd. Det gør partnerskabet ved at bygge bro mellem det kommunale og regionale 
sundhedsvæsen, kulturområdet og de kreative erhverv, lydteknologibranchen og forskningsverden.

Partnerskabsaftalen sætter rammen for alliancens arbejde, herunder fokus for samarbejdet, organisering af 
alliancen såvel som samarbejdsformen.

Vision og mål
Visionen for SAML er i højere grad at få musik og lyd integreret i behandling af og omsorg for borgere med 
henblik på at fremme borgernes sundhed og livskvalitet og ved at tage udgangspunkt i deres ønsker og 
behov. 

Dette skal ske ved at understøtte udviklingen af nye teknologiske og praktiske løsninger, der vil blive 
afprøvet i praksis med henblik på implementering og skalering af de mest virkningsfulde resultater.

Derfor vil partnerskabet tilstræbe at:

 understøtte kompetenceudvikling hos de forskellige fagligheder hos partnerne.
Konkret betyder det, at der er fokus på dels at opkvalificere sundhedspersonale til at anvende lyd og 
musik som et fagligt redskab, dels at løfte musikeres kompetencer ift. at indgå i et samarbejde i en 
sundhedskontekst.

 facilitere nye konkrete samarbejdsprojekter mellem alliancens partnere og eksterne aktører.
Konkret betyder det, at 1) der indgås samarbejder om større og længerevarende udviklings- og 
forskningsprojekter, hvor den samlede alliance står bag, og 2) at der gennemføres mindre 
prøvehandlinger i bilaterale samarbejder mellem alliancens forskellige aktører.



 øge vidensniveauet om lydens og musikkens muligheder samt at øge kendskabet til eksisterende 
løsninger med henblik på, at  implementere og skalere de løsninger, som allerede er testet i 
praksis, og som har en dokumenteret effekt ift. at fremme sundhed, rehabilitering og livskvalitet.
Konkret betyder det, at der skal skabes mere opmærksomhed om forskningsresultater og musikkens 
og lydens anvendelsesmulighed ift. sundhed. Dette kan ske gennem skriftlig kommunikation og 
afholdelse af videndelingsarrangementer og udstilling af løsninger.

 bidrage med ny viden om hvordan musik og lyd kan anvendes i en sundhedskontekst, og hvilken 
effekt det kan have.
Konkret betyder det, at der i alle samarbejdsprojekter er fokus på at indsamle viden og 
dokumentere effekten. I det omfang det er muligt, skal der bedrives forskning på større 
samarbejdsprojekter.

 bidrage til øget vækst inden for musik-, lydteknologi-branchen og kreative erhverv
Konkret betyder det, at der i samarbejdsprojekter er fokus på samarbejdsmuligheder ift. kreative 
erhverv og lydteknologivirksomheder og på at understøtte deres vækstambitioner.

Alliancen har fokus på brugen af musik og lyd. Det er imidlertid vigtigt at have øje for formålet, da det kan 
bruges forskelligt som kultur- og fællesskabsbærende, helsemusik, musikmedicin eller som decideret 
behandlingsorienteret terapi. Det vil i de aktiviteter der iværksættes være opmærksomhed omkring lydens 
og musikkens fokus i forhold til disse formål.

Partnere
SAML består af en række aktører, der repræsenterer sundhedsområdet, musik- og kulturområdet, 
lydteknologibranchen samt forskning i lyd og musik. Det omfatter:

 Aarhus Kommune, Sundhed & Omsorg samt Kultur & Borgerservice
 Lydens by, Struer Kommune
 Danish Sound Network
 Det Jyske Musikkonservatorium
 Lydens by, Struer Kommune
 Region Midtjylland, Regional Udvikling

 Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Center for Lyd
 Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, Musikterapi
 Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicin

Alliancens partnerskabskreds kan udvides løbende.

Venner af SAML
Udover et tæt samarbejde internt i alliancen samarbejdes der også med andre nationale og internationale 
aktører. Det omfatter både private virksomheder, foreninger samt andre netværk og 
samarbejdskonstellationer, som arbejder inden for sundhed, musik eller lyd.

Organisering
SAMLs partnere udpeger hver en koordinerende person, der er ansvarlig for at bygge bro og netværk 
mellem de aktiviteter, der finder sted i egen organisation, og det der sker i regi af alliancen. 
Koordinatorerne mødes kvartalsvis.



Den samlede alliance kan have en central rolle i store overordnede projekter, som involverer alle eller 
størstedelen af alliancens partnere. I andre sammenhænge bruges alliancen som løftestang for at 
igangsætte mindre bilaterale samarbejder mellem SAMLs partnere.

Regional Udvikling har en koordinerende rolle i forhold til alliancen og sørger for indkaldelse til møder samt  
facilitere samarbejdet. Alle partnere forventes dog at være proaktive, opsøge samarbejdsmuligheder og 
bidrage aktivt. Herudover har Regional Udvikling en særlig rolle med hensyn til at kommunikere alliancens 
aktiviteter lokalt og nationalt i samarbejde med SAML's partnere.

I 4. kvartal i 2. år tages der stilling til alliancens fortsatte virke, herunder værtsrollen.

Økonomi
SAML har til hensigt at skabe nye samarbejdsrelationer, der udmønter sig i konkrete praksisnære løsninger, 
der kan implementeres i praksis og skaleres. Projekterne kan finansieres af

1) Partnerne selv
2) Særskilte bevillinger til konkrete projekter
3) Alliancens egen pulje

Det er ambitionen, at der i foråret 2019 kan etableres et samarbejde med en fond, som ønsker at støtte op 
om SAMLs aktiviteter, således at det er muligt løbende at igangsætte mindre bilaterale projekter og 
prøvehandlinger.

Partnerne afholder selv udgifter til transport og lign. ifm. mødeaktiviteter i regi af alliancen. Dette omfatter 
ikke konkrete projektsamarbejder.


