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Dansk Musikterapeutforening (DMTF) har 
fået ny hjemmeside: www.danskmusikte-
rapi.dk, hvor det nu er muligt for musiktera-
peuter og andre faggrupper at navigere rundt 
i information, nyheder og dokumentation om 
musikterapi samt at skabe en samlet platform 
for medlemmer af DMTF.

DMTF har tidligere haft navnet 'Mu-
sikterapeuternes landsklub' (MTL), med 
hjemmesiden www.musikterapi.org. I de 
senere år har der hos brugerne af denne 
side været en stigende efterspørgsel efter en 
forbedring af brugerfladen pga. flere tekniske 
problemer som følge af et ældre datasystem. 
I september 2014 ændrede MTL navn til 
Dansk Musikterapeutforening (DMTF) og 
dette gav, sideløbende med ønsket om en ny 
hjemmeside med adgang til et intranet for 
DMTF-medlemmer, anledning til at oprette 
www.danskmusikterapi.dk, der har følgende 
formål:

•	 At samle musikterapeuterne som fag-
gruppe, at udvikle og synliggøre musikte-
rapi og musikterapeuters faglige kvalifi-
kationer, samt at formulere og fastholde 
etiske principper for terapiarbejdet. Da 
titlen musikterapeut ikke er beskyttet, 

betragtes medlemskabet af DMTF som 
en garant for faglig kvalifikation og efter-
levelse af etisk regelsæt. Medlemmerne af 
DMTF er universitetsuddannede musik-
terapeuter med en bachelor-, kandidat- 
eller ph.d.-grad i musikterapi

•	 At formidle information, dokumentation, 
nyheder om musikterapifaget og DMTF's 
arbejde

•	 At skabe et intranet for medlemmer af 
Dansk Musikterapeutforening; til gensidig 
inspiration, sparring og vidensdeling via 
et internt forum, adgang til stillingsopslag 
samt information om lønforhold, ansæt-
telsesvilkår m.m. 

•	 At præsentere ’Tidsskriftet Dansk Mu-
sikterapi’ og en række andre tidsskrifter 
samt nyere publiceret forskning 

•	 At skabe overblik over musikterapeuter 
som arbejder i Danmark, fordelt over 
landets regioner samt deres specialise-
ringsområder

•	 Bestyrelsen for DMTF håber at besø-
gende via hjemmesiden vil få et nyt-
tigt indblik i det der rører sig inden for 
musikterapiens fagområde og at DMTF's 
medlemmer i endnu højere grad kan få 
gavn af et spirende fælles netværk!

Ny hjemmeside for 
Dansk Musikterapeutforening
stine Lindahl Jakobsen og ann-Maria Holde nielsen fra Dansk Mu-
sikterapeutforenings bestyrelse står bag oprettelsen af foreningens nye 
hjemmeside. ann-Maria, webmaster, præsenterer her siden og nogle af 
tankerne bag, hvilket følges op af en anmeldelse skrevet af ulla Lade-
gaard, som er menigt medlem af foreningen.

Ann-Maria Holde Nielsen, cand.mag. i musikterapi. Privatpraktiserende i Københavns-
området. Kontakt: musikterapeut.ahn@gmail.com eller webmaster@danskmusikterapi.dk
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Flot ny hjemmeside
Lad mig sige det med det samme: Jeg synes, 
den nye hjemmeside er rigtig flot! Den er 
brugervenlig og overskueligt bygget op og 
med flotte billeder. Med en del for alle inte-
resserede og en del særligt for medlemmer 
tilgodeser hjemmesiden flere målgrupper og 
formål, hvilket giver nye muligheder i forhold 
til den gamle side. 

Overskuelige informationer
Under den flotte billedkavalkade på forsiden 
er der tre forskellige ikoner svarende til de tre 
kategorier, som hjemmesiden er delt op i: 
1. Find en musikterapeut
2. Information om musikterapi 
3. Tidsskriftet Dansk Musikterapi
Ikonerne gør hjemmesidens kategorier over-
skuelige. Hver kategori har flere undersider, 
som man kommer til via fanerne øverst på 

siden. Personligt synes jeg siden ”Find en 
foredragsholder/kursusudbyder” er rigtig 
smart. Ikonerne går meget pædagogisk igen 
allerøverst til højre på siden, så det er let at 
komme til en af de andre kategorier, når man 
er inde på en af undersiderne. Alle sider og 
undersider har desuden en sort kasse nederst 
med direkte adgang til ’Nyheder’ og ’Kontakt 
os’ – en rigtig smart og brugervenlig feature.

Særligt for medlemmer
Via bl.a. det sorte ikon øverst er der med log-
in adgang til det nye intranet (medlemmer, 
stillingsopslag og tilmelding af arrangemen-
ter) samt det nye fantastiske ’Forum’. Her er 
emner som fx musikterapimetoder, efterud-
dannelse, vidensdeling, debat, musikterapi 
indenfor forskellige områder (netværk), 
bytte-køb-salg osv. Det er også her muligt at 
skrive, hvad man synes, om den nye hjem-
meside (opfordring hermed givet videre), og 
desuden er der mulighed for at få oprettet 
nye emner, hvilket gør forummet brugerven-
ligt og fleksibelt.

En levende hjemmeside
Alt i alt synes jeg, at hjemmesiden opfylder 
sine formål med ikke blot at være en hjem-
meside med informationer, men også et 
mødested og fællesskab for musikterapeuter 
på flotteste vis.

Egentlig er det lidt for tidligt at anmelde 
hjemmesiden, for den er ikke helt færdig... 
Den mangler vores, medlemmernes, input. 
Så andre kan finde en musikterapeut, så vi 
kan vise vores specialiseringsområder og de 
spændende foredrag, der udbydes, og ikke 
mindst for at gøre debatforummet levende. 
Så giv dig selv en halv time sammen med den 
nye hjemmeside, kig lidt rundt og se alle de 
muligheder, den indeholder. God fornøjelse 
med vores nye hjemmeside og tillykke til os 
alle sammen.

Ulla Ladegaard, cand. mag. i musikterapi, 
ansat som musikterapeut ved Demensenheden 
i Vejle kommune. Kontakt: ullalaja@gmail.com
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