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Tilbage i midten af 1980’erne opstod der 
blandt de uddannede musikterapeuter et 
behov for en faglig organisation, der kunne 
varetage opgaver vedrørende løn- og ansæt-
telsesforhold og samtidig være et forum for 
faglig og musikterapeutisk sparring. Derfor 
blev der i 1987 dannet Musikterapiforeningen 
(MTF) under Akademikernes Centralorgani-
sation (AC). Foreningen skulle fungere som 
en egentlig fagforening, men da musiktera-
peuterne var en lille faggruppe, var det imid-
lertid ikke hensigtsmæssigt med en selvstæn-
dig fagforening. I stedet blev der indgået en 
aftale med Dansk Magisterforening (DM), der 
nu fungerede som musikterapeuternes fag-
forening. Musikterapeutforeningen fik status 
som en interesseforening uden indflydelse i 
f.eks. ansættelsessituationer. Dette viste sig at 
være et problem, da Dansk Magisterforening 
ikke kunne varetage de specifikke musikte-
rapeutiske krav. Derfor blev der i 1992 med 
støtte fra Dansk Magisterforening dannet 
Landsklubben af Musikterapeuter (LAM). 
Landsklubben af Musikterapeuter var ikke en 
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selvstændig forening, men en faglig landsklub 
under Dansk Magisterforening.
Musikterapiforeningen blev nedlagt i septem-
ber 1993 og foreningens formue og aktiver 
blev overført til Landsklubben af Musiktera-
peuter. Landsklubben tog i 1997 navnefor-
andring til MusikTerapeuternes Landsklub 
(MTL) (www.musikterapi.org).

Tilbage i september 2012 fik bestyrelsen for 
MusikTerapeuternes Landsklub (MTL) en 
henvendelse fra daværende medlem Sif Sve-
insdóttir, hvori hun foreslog at MTL ændrede 
det daværende navn til Dansk Musikterapeut-
forening. Allerede 15 år tidligere i forbindelse 
med ændringen af landsklubbens navn til Mu-
sikTerapeuternes Landsklub havde Synnøve 
Friis haft de samme overvejelser og argumen-
ter, nemlig at betegnelsen klub klinger af en 
organisation for medlemmer med samme fri-
tidsinteresse, hvorimod betegnelsen forening 
giver et mere seriøst og erhvervsrettet indtryk 
af vores organisation. 
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Nyt landsklubnavn

Forslaget om ændring af landsklubbens navn 
blev ikke vedtaget på generalforsamlingen i 
2012, men der var en generel opbakning fra 
medlemmerne til at drøfte landsklubbens 
navn. Det blev vedtaget af MTL’s bestyrelse, 
som i det kommende bestyrelsesår undersøg-
te de økonomiske konsekvenser og fremlagde 
flere forslag til navn og forkortelse. På gene-
ralforsamlingen i september 2013 fremlagde 
bestyrelsen således tre forslag til et nyt lands-
klubnavn:

Musikterapeuternes Landsforening (MTL)
Dansk Musikterapiforening (DMTF)
Dansk Musikterapeutforening (DMTF)

Det nye landsklubnavn Dansk Musikterapeut-
forening (DMTF) blev flerstemmigt vedtaget.

I Dansk Magisterforening var der overdragel-
se af opgaverne med vores landsklub, hvorfor 
det nye navn ikke umiddelbart kunne træde i 
kraft. Bestyrelsen fik endelig her i foråret 2014 
godkendelse til at ændre landsklubbens navn. 
Fra den 1. juli 2014 har MusikTerapeuternes 
Landsklub (MTL) således ændret navn til 
Dansk Musikterapeutforening (DMTF). Vi er 
fortsat en faglig landsklub under Dansk Magi-
sterforening.

Det har længe været et ønske fra bestyrelsens 
side at få en ny hjemmeside, der er mere tids-
svarende, med udvidede funktioner som f.eks. 
et intranet, samt en hjemmeside, der er mere 
brugervenlig, så potentielle klienter ikke skal 
søge information om musikterapi og musik-
terapeuter blandt stillingsopslag og intern in-
formation til medlemmerne. Vi har i forbin-
delse med navneændringen valgt at prioritere 
arbejdet med en ny hjemmeside. 

Arbejdet er i gang og det første udkast til 
hjemmesiden blev præsenteret på efterårets 

generalforsamling. Den nye mere oversku-
elige og indbydende hjemmeside henvender 
sig primært til mennesker, der gerne vil 1) 
finde en musikterapeut 2) vide mere om mu-
sikterapi og DMTF eller 3) læse i fagbladet 
Dansk Musikterapi. Alle andre informationer 
tiltænkt DMTF’s medlemmer findes for efter-
tiden i et intranet, herunder stillingsopslag, 
billeder, adresselister, supervisionsskemaer, 
skrivelser vedrørende løn og ansættelse, osv. 
Den nye hjemmeside planlægges at blive 
åbnet i 2015 med henvisning videre fra den 
gamle hjemmeside. I forbindelse med den nye 
hjemmeside har vi i bestyrelsen også valgt at 
finde et nyt logo. Med det nye logo ville vi ger-
ne ud med budskabet om, hvad musikterapi 
er for en størrelse. Derfor har vi professionelt 
fået logoet designet hos en grafiker. Det nye 
logo (se herover) består af to talebobler, der 
mødes med en node i midten. Man kan også 
tolke logoet som to hoveder (med forholds-
vis store næser), der deler en indre musikalsk 
oplevelse. 

Fra bestyrelsens side glæder vi os til at arbejde 
med hjemmesiden i det nye bestyrelsesår.

Dansk 
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