
Nyt fra Musikterapeuternes
Landsklub
Hanne Mette Ochsner Ridder Formand for MTL, musikterapeut, ph.d. Kontakt:
hm@musikterapi.org

MTL{medlemmer

Hermed en lille opdatering om hvad der rø-
rer sig i Musikterapeuternes Landsklub. I
september 2007 fejrede musikterapiuddan-
nelsen 25 års jubilæum, og samtidig kun-
ne MTL fejre sit 20 års jubilæum for da-
gen for den første stiftende generalforsam-
ling og 15 års jubilæum for optagelsen i
Dansk Magisterforening. I følge kassererens
optælling i slutningen af februar 2008 (til
brug for medlemsbetalingen til World Fe-
deration of Music Therapy) er der blandt
de 110 medlemmer i MTL i alt 91 som
har en kandidatgrad i musikterapi. Det af-
spejler at størsteparten af de kandidater,
der siden 1986 er uddannet på musikterapi-
uddannelsen, arbejder musikterapeutisk og
har valgt at være med i foreningen, og li-
geledes at en større andel af de nuværende
studerende er medlemmer. Det afspejler og-
så, at kun ganske få ikke er/har været til-
knyttet Aalborg uddannelsen, og bestyrel-
sen ønsker derfor at benytte lejligheden til
byde velkommen til `musikterapipionererne'
i foreningen på samme vilkår som de øvrige
MTL�medlemmer, og tænker her især på de
aktive medlemmer af det nu nedlagte Dansk
Forbund for Musikterapi.

Medlemskab af Psykoterapeutforeningen
og supervision

I begyndelsen af 2008 blev en aftale med P-
sykoterapeutforeningen indgået, således at
kandidater i musikterapi automatisk kan
optages når de sammen med kandidatbe-

viset kan dokumentere 25 timers ekstra e-
genterapi og 2 års praksiserfaring. Ligele-
des i starten af 2008 er der af MTL, mu-
sikterapiklinikken og musikterapiuddannel-
sen godkendt et antal supervisorer, som
frem til år 2012 kan fungere som MTL�
godkendte musikterapisupervisorer, indtil
en egentlig musikterapisupervisoruddannel-
se står for den faglige uddannese og godken-
delse.

L�n og stillinger

Mange af henvendelserne til MTL har dre-
jet sig om lønforhandlinger, og hvorvidt vi i
samarbejde med DM kan klæde tillidsmænd
på til at stå for forhandlingerne med så lil-
le en faggruppe som de færreste kender til.
MTL�medlem Chris Lykkegaard samler, i
samarbejde med bestyrelsen, op på erfarin-
gerne omkring lønforhandlinger og vil væ-
re behjælpelig med spørgsmål omkring løn.
Der har på MTLs hjemmeside i det sidste
halve år løbende været mellem to og syv stil-
linger slået op. Udbuddet har været større
end efterspørgslen, så ved �ere af stillinger-
ne, selv 1�års fuldtidsvikariater, har der ik-
ke været ansøgere med en musikterapeutisk
uddannelse. Den samme tendens til et øget
udbud af stillinger viste sig ved kandidat-
festen på musikterapiuddannelsen i febru-
ar, hvor samtlige kandidater kunne fortælle
at de havde arbejde � �ere med fuld tid.
Dog var ikke alle stillinger deciderede mu-
sikterapistillinger, hvorfor en enkelt havde
opsagt sin stilling igen, da savnet af musik
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i arbejdet blev for stort. Langt størstepar-
ten af stillingerne har været slået op i det
jyske, og udbuddet af stillinger halter bagef-
ter på øerne. I det Sjællandske har der lige-
frem været en situation hvor en veletableret
musikterapistilling blev nedlagt. Den fyrede
musikterapeut blev dog lynhurtigt genansat
i et nyt behandlingsteam med en ledelse, der
kendte til musikterapeutisk behandling.

MTLs bestyrelse

MTLs bestyrelse udgøres af Julie Bøtker,
Lise Laursen, Miriam Karpantschof, So�e
Andersen, Catharina Messell og underteg-
nede, dvs. 3 jyder og 3 sjællændere. Besty-
relsen har i dette klubår foreløbig holdt ét
møde i Århus og ét i København. Herefter
har vi delt os i to undergrupper, som mø-
des lokalt, for derefter at mødes til et større
sommer�weekend�møde i slutningen af maj,
hvor vi vil få tid til at fordybe os i bl.a.
musikterapeuternes etiske retningslinier og
i en nyformulering af foreningens vedtæg-
ter. Bestyrelsen har fokus på formidling af
musikterapifaget på �ere niveauer, og her-
under en synliggørelse af musikterapi gene-
relt samt af MTL speci�kt, hvilket bl.a. gør
hjemmesiden www.musikterapi.org central.

Hjemmesiden www.musikterapi.org

MTLs hjemmeside har i februar 2008 gen-
nemsnitligt haft 32 besøgende hver dag og

i januar måned i alt 1.300 besøgende der
tilsammen kiggede på 6.300 sider. Bestyrel-
sen har behov for en hjemmeside som kan
opdateres af �ere personer, uden at der skal
investeres i diverse programmer. Der er der-
for nu blevet lanceret en ny opsætning af
hjemmesiden som bestyrelsen håber både
andre faggrupper, klienter og medlemmer
vil få glæde af. Vi vil gerne invitere dig til
at browse rundt på siden, selvom der må-
ske stadig er `�ytterod'. På hjemmesiden
vil du kunne �nde information om MTL,
musikterapi generelt, forskning osv. Der er
bl.a. lagt en artikel ind om registrering af
musikterapi. Den giver en opsummering af
nogle af de punkter en arbejdsgruppe bestå-
ende af Inger Rol� Petersen, Inge Nygaard
Pedersen og undertegnede over en længere
periode har arbejdet med i forhold til regi-
strering af musikterapiydelser samt forhold
omkring autorisation.

Endelig er der på hjemmesiden også in-
formation om at næste MTL�landsmøde af-
holdes på Aalborg Universitet og Hotel P-
hønix den 26. og 27. september 2008, lige-
som der er opslag om diverse koncerter, ak-
tiviteter, information om tidsskriftet Dansk
Musikterapi og hvor i landet man kan �nde
en musikterapeut (hvis det ellers lykkes os
at få denne landkorts�funktion på plads!).
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