
 
 
 
 
 
Introduksjon til Creo sin veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter 
 
 
Formålet med Creo sin veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter er å være et 
utgangspunkt for arbeidsgiver og arbeidstaker i utformingen av en arbeidsavtale i henhold til en 
eventuell utlysning. I tillegg skal det tas hensyn til Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.  
Creo oppfordrer til dialog rundt stillingsbeskrivelsens punkter og presiserer at eventuelle behov 
knyttet til den aktuelle arbeidsplassen eller musikkterapeuten bør drøftes og spesifiseres i en 
arbeidsavtale. 
 
 
Spørsmål knyttet til stillingsbeskrivelsen kan rettes til Creo  
E-post: post@creokultur.no 
Telefon sentralbord: 23 10 22 10 (telefontid kl. 10.00 – 14.00) 
Nettside: www.creokultur.no 

mailto:post@creokultur.no
http://www.creokultur.no/


 

Veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter 
 
 
Innhold: 
1. Plassering i organisasjonen 
2. Kompetansekrav 
3. Formål og begrunnelse for stillingen 
4. Stillingens hovedoppgave 
5. Avklaring av andre oppgaver 
6. Rammebetingelser 
 
 
1. Plassering i organisasjonen 
1.1. Stillingens tittel: Musikkterapeut. 
1.2. Tjenestested:   
1.3. Seksjon/avdeling:  
1.4. Nærmeste overordnede: 
1.5. Lønnsplassering 

• Tariffområde: 
• Tariffavtale: 
• Stillingskode: 
• Lønnsramme: 
• Lønnstrinn: 
• Ansiennitetsdato ved innplassering: 

 
 
2. Kompetansekrav 
Godkjent utdanning i musikkterapi1 eller ekvivalensvurdert utdanning fra utlandet.  
 
 
3. Formål og begrunnelse for stillingen 
Beskrive hva musikkterapeutens praksis vil innebære. 
 
 
4. Stillingens hovedoppgaver 
4.1. Faglig og administrativt ansvar for musikkterapitilbudet. 

4.1.1. Tilrettelegge musikkterapeutisk tilbud for elev, pasient, klient eller bruker 
 individuelt og/eller i grupper. 

 4.1.2. Journalføring og kontinuerlig evaluering av musikkterapitilbudet. 
4.1.3. Deltagelse på debrifing og/eller motta veiledning tilknyttet det direkte 
 musikkterapeutiske arbeidet med de ulike brukergruppene. 

4.2. Deltakelse i samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende/nettverk til elever, 
 pasienter, klienter og brukere. 
                                                 
1 Mastergrad i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole eller Universitetet i Bergen, eller tidligere toårig 
videreutdanning i musikkterapi fra Østlandets Musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole eller Høgskulen i Sogn 
og Fjordane. 



 

4.3. Kontinuerlig utvikling og vedlikehold av kompetanse. 
4.4. Koordineringsansvar utover det musikkterapeutiske tilbudet. 
 
 
5. Avklaring av andre oppgaver 
5.1. Deltagelse på ledermøter ved innkallelse. 
5.2. Informere om musikkterapi på institusjonen og eventuelt tilby opplæring, veiledning 
 eller rådgivning til kollegaer, pårørende og ledere. 
5.3. Eventuelt tilrettelegge for- og koordinere musikk- og kulturaktiviteter utenom det  
 organiserte musikkterapitilbudet. 
5.4. Musikkterapeuten involveres i innkjøp, registrering og vedlikehold av musikkutstyr. 
 
 
6. Rammebetingelser 
6.1. Beskrive fordeling av arbeidstid: 

• Klinisk arbeid med elev, pasient, klient eller bruker. 
• Det bør settes av én time til for- og etterarbeid per time med direkte 

musikkterapeutisk arbeid med elev, pasient, klient eller bruker.  
• Tid satt av til andre oppgaver som nevnt i punkt 5. 

6.2. Musikkterapeuten disponerer egen kontorplass og nødvendig utstyr.  
6.3. Musikkterapeuter disponerer rom til individuelt arbeid og gruppearbeid som er egnet til  
 formålet. Det er ønskelig med skjermet rom med lyddemping jfr. norsk  
 standard 8178:20142. 
6.4. Musikkterapeuten disponerer nødvendig musikkutstyr som skal brukes i det  
 musikkterapeutiske arbeidet.  
6.5. Ved anvendelse av private instrumenter og utstyr, reguleres kompensasjon for dette i  
 egen avtale. 
6.6. Det anbefales at Creo sine yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter gjøres  
 gjeldende. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sted/Dato: .………..…………………………  
 
 
 
 
 .................................     .................................. 
 
 signatur leder      signatur arbeidstaker 
                                                 
2 https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=687200 

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=687200

	Intro stillingsbeskrivelser.pdf
	Stillingsbeskrivelse
	2. Kompetansekrav


