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På det årlige MTL-landsmøde i Aalborg
i september 2009 tog vi afsked med et meget
aktivt og meget velanset bestyrelsesmedlem
� nemlig vores formand Hanne Mette
Ochsner Ridder. Hanne Mette havde på
det tidspunkt været medlem af MTL's
bestyrelse i 10 år, hvoraf hun de sidste 3 år
havde siddet som formand. . . eller forkvin-
de, som hun ynder at kalde det.

Det var en fornøjelse at have Hanne
Mette som forkvinde, for der var styr på
tingene, og der blev taget hånd om sagerne
med et sjældent set overskud til samtidig at
være utrolig rar at samarbejde med. Hanne
Mette havde som forkvinde for MTL en �n-
ger med i spillet mange steder; både gennem
arbejdet på universitetet i Aalborg, gennem
kontakter til forskerverdenen samt i inter-
nationalt musikterapi-regi via hendes delt-
agelse i EMTC-møder rundt omkring i Eu-
ropa. Hun viser desuden ofte sit ansigt på
adskillige konferencer og seminarer i ind- og
udland, og er på den måde en fantastisk
repræsentant for både det danske musikter-
apimiljø generelt og for vores egen interne
faglige forening.

Hanne Mette vender nu front mod nye
udfordringer, idet hun starter som formand
(eller måske snarere forkvinde) for EMTC
(European Music Therapy Confederation)
her i foråret 2010. Hendes plads som menigt
medlem og repræsentant for Danmark bliv-
er derefter overtaget af Astrid Faaborg
Jacobsen. Den store udfordring i EMTC-
regi er den fælles europæiske registrering af

musikterapeuter. Det er et meget vigtigt,
meget svært og langsommeligt stykke arbej-
de, men det er ganske betryggende at vide,
at Hanne Mette nu sidder i centrum af den
proces.

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske dig �
Hanne Mette � al mulig held og lykke med
dit fremtidige arbejde som forkvinde for
EMTC, og med hvad du ellers måtte lægge
navn til af spændende projekter. Tusind tak
for indsatsen, tak for god ro og orden de sid-
ste 10 år, og tak fordi du er så dejligt nede
på jorden, som du er. Vi håber bestyrelsen
i EMTC bliver lige så glad for at have dig
som forkvinde, som vi har været det hér i
MTL.

Bestyrelsens arbejdsopgaver i dette �ar

I bestyrelsen sidder vi i denne periode; Lise
Høy Laursen (kasserer og næstformand),
Miriam Karpantschof (web-sekretær), Stine
Lindahl Jacobsen (papir-sekretær), So�e
Andersen (menigt medlem) og Julie Ørn-
holt Bøtker (mail-sekretær og formand)

På trods af Hanne Mettes afgang fra
MTL-arbejdet vil vi nu forsat have kon-
takt med hende for at følge med i EMTC's
møjsommelige arbejde med det fælles stan-
dardregister for musikterapeuter i Europa �
også kaldet EMTR (European Music Ther-
apist Register). Der er et stort ønske i
kommissionen om at holde standarderne
på et akademisk niveau, dvs. svarende til
BA og MA, så de på den måde nem-
mere kan forholdes til uddannelserne rundt
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omkring i Europa. Arbejdet har været i
gang i længere tid, og kommer også til at
fortsætte over de kommende år inden re-
sultatet kan forsøges implementeret ind i
Europas forskellige musikterapeutiske tra-
ditioner. Helt konkret vil en sådan stan-
dardregistrering af musikterapeuters fag-
pro�l forhåbentlig kunne stille os stærkere
i arbejdet frem mod en blåstempling og
eventuelt en autorisation af faget. Men det
er nok stadigvæk, hvad man � med politiker-
retorik � ville kalde `på den lange bane'.

Indtil videre har arbejdet med reg-
istreringerne udmøntet sig i nogle min-
imumsstandarder, som blev beskrevet af
Hanne Mette i Dansk Musikterapi 2006,
3(1). På EMTC's nye hjemmeside � som
dog stadig er under opbygning � er der også
mulighed for at læse mere om arbejdet med
registreringerne: www.emtc-eu.com se und-
er < Register >

Af andre, mere lavpraktiske, opgaver
der fokuseres på i bestyrelsen lige nu, kan
nævnes trykningen af det færdigredigerede
etikhæfte. Det arbejde har været underve-
js i �ere år, og det er en sand fornøjelse at
være kommet så langt nu, som til at skulle
forholde sig til noget så relativt enkelt som
farven på forsiden.

Vores brochure om musikterapi skal
ligeledes genoptrykkes, så medlemmerne af
MTL kan bruge dem i deres arbejde med at
informere om og udbrede kendskabet til mu-
sikterapi hos kolleger, brugere, pårørende,
nysgerrige, kommende studerende og andre
interesserede.

Og så lige til noget lidt mere alvorligt:
I november 2009 røg ét af vores medlem-
mer ud i nogle ansættelsesmæssige proble-
mer og henvendte sig til MTL for hjælp og

opbakning. Vi formulerede i bestyrelsen en
udtalelse til eventuel brug i en forhandling
af ansættelsesvilkårene, men kan, som den
faglige klub vi er, ikke gøre så meget andet
end dét. Det er DM � som fagforening � der
sidder med afgørende ind�ydelse i forhan-
dlinger, og når der � som i dette tilfælde
� snarere er tale om besparelser, kan ikke
engang DM hjælpe med noget konkret.

Som formand for MTL, har denne sit-
uation fået mig til at tænke på, at MTL
� på trods af mangel på afgørende ind�y-
delse i sådan en situation � alligevel skal
være et sted, hvor vores medlemmer kan
henvende sig og få al den støtte, der er
brug for, og som vi (i frivillighedens tjen-
este) kan yde. Og selvom vi ikke er �ere
medlemmer af foreningen, end at vi kend-
er hinanden næsten alle sammen, så er der
også mulighed for at gøre denne nærhed til
en styrke.

I dette konkrete tilfælde �k det pågæld-
ende medlem i hvert fald en følelse af ikke
at stå helt alene i en verden, der ramlede
sammen om ørerne på vedkommende. Og
dét synes jeg, er en rigtig vigtig ydelse at
kunne give som faglig forening. Desforuden
�k medlemmet også helt konkret hjælp i
form af kontakter til andre kolleger indenfor
samme arbejdsområde, der kunne give både
råd og vejledning samt henvise til speci�kke
artikler og dokumenter, der kunne støtte op
om vedkommendes indsats for at bibeholde
sit musikterapeutiske behandlingstilbud. Vi
har i bestyrelsen stadig jævnlig kontakt til
det pågældende medlem, og sagen er ikke
afsluttet endnu. Men tusind tak til alle der
gav en hånd med og delte ud af deres viden
og støtte til hjælp for et medlem af vores
faglige klub.
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