
Forord
K�re l�ser!

Det er en glæde for redaktionen at ud-
sende et nyt nummer af Tidsskriftet Dansk
musikterapi. Glæden kommer af at være
med til at formidle artikler om musiktera-
pi i Danmark. Som læser kan man i dette
nummer bl.a. glæde sig til artikler om mu-
sikterapi som tilbud til mennesker indenfor
forskellige klientområder: palliativ pleje, de-
mensramte og på asylcenter. Der kan og-
så læses om projektet MusikRgodt, og om
samarbejdet mellem en musikterapeut og
en tidligere bruger i musikterapi. Blandt de
faste spalter �ndes Forskningsnyt, som har
fået ny skribent. Hanne Mette Ridder har
takket ja til opgaven, hvilket vi i redaktio-
nen er rigtig glade for, da det sikrer at vi
fortsat kan give et opdateret overblik over,
hvad der rører sig af nye og spændende ting
indenfor forskningsområdet.

Redaktionens ønske for tidsskriftet er at
læserne både kan �nde stof som matcher
deres eget fagområde, men også �nde in-
spiration i artikler der viser andre tilgange
til og anvendelser af musikterapi. Når vi
skriver læsere, er det vigtigt at påpege at
redaktionen er meget bevidst om at læser-
gruppen ikke udelukkende består af musik-
terapeuter, men også omfatter mange andre
faggrupper, der gennem deres private eller
arbejdspladsens abonnement kan læse om,

hvad der sker på de musikterapeutiske om-
råder i Danmark - og områder, der er nært
beslægtede hermed.

Det er derfor en vigtig opgave at Tids-
skriftet i dets fokus bliver ved med at være
fagligt, tværfagligt, videnskabeligt og med
en stor bredde, og selvom det musikterapeu-
tiske arbejde ligger på et højt niveau kan det
formidles så det er spændende og fængende!

Vi er glade for at kunne ønske et nyt
redaktionsmedlem, Bente Østergaard Cal-
lesen, velkommen! Der er brug for en mere
til at løfte redaktionsopgaven, og vi er gla-
de for at Bente har tid og lyst til at bruge
noget af sin fritid på at udgive Tidsskriftet
Dansk Musikterapi to gange årligt.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Rettelse

Redaktionen er blevet gjort op-
mærksom på at der i artiklen
�Danseterapi � kroppens sprog
og bevægelsens psykologi�, fra
sidste nummer, henvises til Helle
Winthers ph.d. uden tilføjelsen
�in press�. Vi beklager.
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