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i Aalborg Kommune, Jytte Wester, Kredsfor-
mand i Nordjylland for Dansk Sygeplejeråd 
samt Birgitte Vølund, formand for Alzhei-
merforeningen. Det blev til en festlig dag i mu-
sikkens tegn og med mange imødekommende 
og engagerede gæster. I et indslag i TV2 Nord 
lyder det: 

“Jeg er rigtig glad for, at Musikkens Hus 
er demensvenligt. Det er fantastisk, at en 
kulturinstitution åbner op og inkluderer men
nesker, så de kan tage del i et aktivt samfunds
liv så lang tid som muligt” siger formand for 
Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund (TV2 
Nord, 2016).

Musikkens Hus er den første danske  kul-
turinstitution som har erklæret sig demens-
venlig. Huset er en unik ramme for menings-
fulde oplevelser og samvær som det er vigtigt 
at også mennesker med demens kan have 
glæde af. 
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En vigtig sag i Dansk Musikterapeutforening (DMTF) 
er en sikring af kvaliteten af det arbejde, som mu-
sikterapeuter udfører. Derfor har foreningen ved sin 
start defineret en række etiske principper vedr. mu-
sikterapeutens ansvar, kompetencer og forpligtelser. 
Medlemmer af DMTF binder sig til at overholde disse 
principper. 

Da titlen ’musikterapeut’ endnu ikke er en beskyt-
tet titel i Danmark, betragtes medlemsskabet af DMTF, 
og hermed efterlevelsen af foreningens etiske princip-
per – sammen med kandidatgraden i musikterapi, som 
en garant for musikterapeuters faglige kvalifikation. 
Det er bestyrelsen for DMTF, som i december 2016 
har stået for genoptrykningen i samarbejde med mu-
sikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og Dansk 
Magisterforening. Udover den fysiske udgave af hæftet 
findes der også en elektronisk udgave tilgængelig for 
alle med interesse derfor på Dansk Musikterapeutfor-
enings hjemmeside: www.danskmusikterapi.dk.
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