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Årsrapport fra styret 2017 
  
Styremedlemmer 
Leder                          Viggo Krüger, Bergen 
Styremedlem               Lena Nettum, Oslo                                       
Styremedlem               Ingeborg Nebelung, Horten                          
Styremedlem               Monika Overå, Oslo                                      
Styremedlem               Christine Wilhelmsen, Oslo                           
Varamedlem                Guro Høimyr, Oslo 
Varamedlem                Ragnhild Øvergaard Sæheim, Ski                          
Varamedlem                Simen Krogstie Lagesen, Bergen                 
  
Møtevirksomhet 
Styret i Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) har i perioden hatt 5 styremøter. 
Styret gjennomførte i tillegg et styreseminar 3. mars 2017. 
 
Ansatte 
Kristian Ulyses Andaur har i perioden vært daglig leder i 30 prosent stilling. 
Foreningen har også lønnet redaktør i 20 prosent stilling.  
 
Lokaler 
Foreningen har holdt til i lokaler i Trondheimsveien 2 (Oslo), sammen med Norsk 
Musikkråd og flere andre musikkorganisasjoner. Deler av kontoret er fremleid til 
Samarbeidsforum for estetiske fag. 
 
Regnskap 
NFMT leverte i 2017 et underskudd på 18 460,26. Ved årsskiftet hadde NFMT 
25.718,75 kroner på konto. 
  
Medlemstall 
I siste periode økte medlemstallet fra 451 til 478 medlemmer. 
 
Markedsføring og informasjonsvirksomhet 
Foreningen har hatt fokus på oppdatering av hjemmesiden, nyhetsbrev og 
Facebook. Vi ser at bruken av hjemmesiden er økende etter lanseringen av ny side i 
2016. Hjemmesiden hadde i 2017 over 20 000 visninger i løpet av året. Vi har i 
perioden involvert redaktør av bladet i publiseringen for å sikre god og relevant 
informasjon.  
 
I tillegg har det fagstrategiske utvalget arbeidet med å spre informasjon om 
musikkterapi, spesielt mot media. Utvalget har fått publisert leserinnlegg og stilt seg 
tilgjengelig for kommentarer og faglig kompetanse etter henvendelser fra pressen. 
  



Lokallag 
NFMT har i dag et svært aktivt fylkeslag i Hordaland. I tillegg finnes løsere 
konstellasjoner i Sogn og Fjordane, Østfold og Møre og Romsdal. Vi ser at 
opprettelsen av fagstrategisk utvalg og faggrupper gjør behovet for lokallag noe 
mindre. I tillegg benytter foreningens medlemmer sosiale medier stadig mer og den 
digitale flyten av informasjon gjør behovet for fysiske møter lokalt mindre. 
  
Foreningen har i 2017 lagt til rette for uformelle møter på en cafe / bar på kveldstid 
for diskusjoner om musikkterapi. 
  
Kursvirksomhet 
Vi har i perioden arrangert kurs med Daniel Thomas. Tittelen på kurset var "The 
Economics of Therapy workshop - using core clinical competencies to develop and 
sustain new music therapy jobs". Kurset fant sted 18. november i Seilduken i Oslo og 
samlet 20 deltakere. 
 
Norsk konferanse i musikkterapi 
Vi har i perioden startet arbeidet med Den femte norske konferansen i Musikkterapi. 
I perioden er det laget design, budsjett, nettsider til konferansen og hele 
organisasjonen for gjennomføringen er etablert. ”Call for papers” ble utlyst tidlig høst 
2017 med frist for levering i januar. 
 
Tidsskriftet ”Musikkterapi” 
Vi har i perioden utgitt to nummer av Musikkterapi. Ingelill Berger Eide har vært 
redaktør. Styret er fornøyd med redaktørens innsats. Styret er også meget tilfreds 
med oppsettet av bladet som fremstår som moderne og appellerende. Vi har i 
perioden utviklet en digital plattform for tidsskriftet på musikkterapi.no. Dvs at 
tidsskriftet i fremtiden vil komme ut i både trykt og digital form. Arbeidet med 
utredning av mulighetene for å gjøre Musikkterapi til et Open Access tidsskrift er 
derfor lagt på is. Det har vært noen utfordringer i forhold til utgivelsesplanen, noe vi 
vi følge nærmere opp i 2018. Særdeles gledelig er det at vi fått en debatt rundt faget 
og ulike perspektiver er publisert både i tidsskriftet og på musikkterapi.no. 
 
Politisk arbeid 
I perioden har vi hatt fokus på etableringen av det fagstrategiske utvalget og 
firepartssamarbeidet mellom NFMT, MFO, NMH og UiB. 
 
NFMT har i perioden hatt ansvaret som koordinator for firepartssamarbeidet mellom 
NFMT, MFO, NMH og UiB. Det har blitt gjennomført et møte i perioden. Samarbeidet 
har gjort informasjonsflyten mellom aktørene bedre og som en direkte konsekvens 
og dialog mellom aktørene har utdanningskapasiteten blitt økt i 2017.  
 
Vi vil også trekke frem samarbeidet med MFO som i perioden blant annet har 
oppdatert i de etiske retningslinjene for musikkterapeuter. Arbeidet har også resultert 



i at musikkterapeuter med mastergrad fra 1. august 2017 fikk startlønn på nærmere 
500 000 med en topplønn på 590 000, tilsvarende lønn for en lektor.  
 
Vi ser at det fortsatt er flere musikkterapeuter med godkjent utdanning som er 
plassert i andre stillinger enn i stilling som musikkterapeut. Vi har av den grunn vært 
ekstra oppmerksomme på utlysninger som ikke har krav om utdanning som 
musikkterapeut. Vi har i disse tilfellene kontaktet aktuelle arbeidsgivere med 
informasjon om musikkterapiutdanningen i Norge og aktuelle stillingskoder. Vi ser da 
at de fleste endrer utlysningsteksten.  
 
Det fagstrategiske utvalget har gjennom sitt arbeid jobbet aktivt for å fremme 
musikkterapi mot pressen, embetsverk og myndigheter på lokalt og nasjonalt plan. 
Spesielt har utvalget arbeidet opp mot nye retningslinjer for psykosebehandling og 
rus og innføringen av disse. Vi ser nå at musikkterapi er nevnt i hele 7 retningslinjer 
og retter en stor takk til utvalget som har vært en medvirkende årsak her.  
 
I perioden er utvalget blitt utvidet med flere personer og vi har oppdatert det tekstlige 
grunnlaget på musikkterapi.no innenfor de ulike fagfeltene. 
 
Internasjonalt arbeid 
Ingeborg Nebelung har i perioden representert NFMT i European Music Therapy 
Confederation (EMTC). Hun deltok på generalforsamling i Ede, Nederland i mai 
2017. Som medlem av styret i EMTC har hun deltatt på 3 styremøter på Skype i 
perioden, og arrangert 1 regionsmøte på Skype. Vi har i perioden også arbeidet 
videre med de nye nettsidene for EMTC, som NFMT er ansvarlig for å drifte. Siden 
kan sees på www.emtc-eu.com. 
 
Viggo Krüger (sign) 
Styreleder Norsk Forening For Musikkterapi       
  
  
  
 



  
Sak 4 Regnskap 2017 
  
  
Bakgrunn 
 
NFMT leverte i 2017 et underskudd på 18 460,26. Ved årsskiftet hadde NFMT 25.718,75 
kroner på konto.  
 
Grunnet arbeid med regnskapet, samt muligheter for refusjon av moms er regnskapet ikke 
ferdigstilt. Regnskapet ferdigstilles og revideres før mai 2018. Frist for revidert regnskap til 
Norsk Musikkråd er 1. juni. 
  
Styrets forslag til vedtak 
  
Regnskapet godkjennes av styret når revisorrapporten for 2017 foreligger. 
 
 
  
 



  
Sak 5 a: Kontingentsats 
  
Bakgrunn: 
  
I følge vedtektene skal kontingentsatsen tas opp på årsmøte. 
  
Styrets forslag til vedtak: 
  
Kontingentsatsen står uforandret i 2019. 
  
  
 



Handlingsplan NFMT 2018-2019 

  
Prioriteringer 2018 – 2019 
Hovedfokuset til NFMT er å styrke det fagpolitiske og fagstrategiske arbeidet. Foreningen 

viderefører arbeidet med fagstrategisk utvalg (FSU) og fagpolitisk utvalg (FPU). Foreningen 

ser etter muligheter for å utvide antall % årsverk med tanke på å styrke det fagstrategiske og 

fagpolitiske arbeidet i løpet av 2018. Planer for dette blir lagt frem på styremøte vår 2018.  

 

Foreningen følger opp de nasjonale retningslinjene (psykisk helse og rus). I tillegg vil vi 

arbeide for å få liknende retningslinjer innenfor andre felt. Vi ser dette i sammenheng med 

behov for utvidelse av antall stillinger over hele landet. Styret legger vekt på at tidsskriftet 

Musikkterapi opprettholder kvaliteten, og utvikles videre. Styret påpeker viktigheten med et 

godt innhold og et pent design. Det er viktig at foreningens utvalg, redaksjon og medlemmer 

bidrar med saker til nettsidene og nyhetsbrev, og opprettholder fristene for utgivelser. 

 

Tiltak: 
-        FSU arbeider tverrfaglig for å fremme musikkterapi 

-        FSU driver oppsøkende virksomhet og formidler kunnskap om musikkterapi 

-        FSU arbeider for å øke synligheten i media 

-        FSU er oppdatert i politiske prosesser og deltar aktivt i høringer etc. 

-        Det utarbeides en egen budsjettpost for FSU  

-        FSU arrangerer seminar for sine medlemmer 

-        FSU skal etablere nye nettverk av musikkterapeuter innen de respektive felt  

-    FPU samarbeider med MFO om etiske retningslinjer, handlingsplan etc 

-    FPU deltar på møter med FSU etter behov 

 

Firepartsamarbeidet (FPS) 
Foreningen viderefører også arbeidet med å være koordinator for FPS (MFO, NMFT, UIB og 

NMH). Som koordinatorer arrangerer vi møter for våre egne utvalg, og for aktørene i 

samarbeidet. Vi sprer informasjon som utarbeides gjennom samarbeidet.  

Hovedmålsetning for FPS er å bygge musikkterapi som profesjon og tilrettelegge for flere 

stillinger. FPS ser behovet for å fokusere mot færre felt for å få økt gjennomslag for nye 

stillinger, og vil av den grunn bruke de gode resultatene innen psykisk helse og rus som en 

“plog” for å skape flere stillinger til musikkterapi i felt for hele livsløpet. Følgende 

aksjonspunkter er sentrale for FPS: 

  



-        Øke den generelle samfunnsdeltagelsen, spesielt i media 

-        Utarbeide etter- og videreutdanningstilbud  

-        Utarbeide informasjonsmateriell, og bistå i det fagpolitiske arbeidet 

-        Økt synlighet på tverrfaglige konferanser innenfor psykisk helse, rus og skole 

-        På sikt arbeide for autorisasjon av faget 

-        NMFT kaller inn til møte i FPS som avholdes medio januar 2018. NFMT er vert for 

neste møte. NFMT skriver referat 

   

Den daglige drift av foreningen 
NFMT bidrar i arbeidet med å bygge musikkterapi som en egen profesjon i Norge. For å 

bidra i arbeidet har NFMT nå en daglig leder i 30 % stilling. I tillegg er det avsatt en 

stillingsprosent til redaksjonen som utgjør 20 % stilling. Dette er for å sikre driften og 

kvaliteten av bladet, samt videreføre ordningen med fagfellevurdert artikkel.  

 

Nye lokaler 
For å frigjøre midler vil foreningen flytte ut av nåværende lokaler i løpet av første halvdel av 

2018. Foreningen vil flytte inn i nye lokaler ved Seilduken i Oslo, Fossveien 24. Fasilitetene, 

både for kontor og ulike møter, er moderne og nyoppussede og vil kunne sikre rammer for 

en fortsatt god drift. Vi estimerer en årlig besparelse på 40 – 50 prosent ved innflytting. 

 

Musikkterapi 
Det skal utgis 2 nummer av tidsskriftet Musikkterapi der det publiseres fagfellevurdert 

hovedartikkel, faste spalter, andre artikler og saker som presenterer virket til norske 

musikkterapeuter samt aktuelle tema for norske musikkterapeuter. De to trykte utgivelsene 

av tidsskriftet vil gjøres tilgjengelig digitalt på NFMT sin nettside. Hovedfokus i redaksjonen 

for publikasjonsåret 2018 er å jobbe med fagfellevurdering av artikler, oppfordre og 

synliggjøre aktuelle debatter samt synliggjøre det fagpolitiske arbeidet som gjøres av NFMT. 

Vi har en lønnet redaktør i 20 % stilling som fordeler oppgavene til hvert nummer. 

  

Tiltak: 

-        Utarbeide en fast utgivelsesplan for Musikkterapi 

-        Sikre opplæring av redaktør for oppsett av tidsskriftet 

 

Informasjon/markedsføring 
Våre nettsider er viktige for å holde kontakten med våre medlemmer og andre interesserte. 

Vi legger vekt på at nettsiden er aktuell og oppdatert. I tillegg vil vi sende ut jevnlige 

nyhetsbrev for å holde våre medlemmer godt informert. Vi vil også se på muligheten for å 



sende ut nyhetsbrev mot andre brukere som bør få informasjon om musikkterapi. I tillegg vil 

vi aktivt informere videregående skoler om utdanningsmuligheter og yrkeslivet til 

musikkterapeuter for å øke tilfanget av søkere til studiet i Bergen og Oslo. Markedsføringen 

for øvrig vil være rettet mot norsk konferanse i musikkterapi. 

 

Foreningen vil også utvikle materiell til bruk i det fagpolitiske arbeid med utgangspunkt i 

behovene til det fagstrategiske utvalget. 

  
Tiltak: 

-        Videreutvikle nettsidene og gjøre disse til en ressursbank for det fagpolitiske arbeidet 

-        Opplæring av flere redaktører for å sikre innhold og oppdatert informasjon til siden 

-        Markedsføre hjemmesiden for å økt synlighet og bruk 

-        Tilrettelegge for annonsering på musikkterapi.no og tidsskriftet 

-        Vise frem aktuelle møtepunkter 

-        Bruk av sosiale medier slik som Facebook og Twitter. 

  

Konferanse 
NFMT arrangerer norsk konferanse på Fana folkehøyskole 2018. 2018 er et viktig 

jubileumsår for norsk musikkterapi. Utdanningen i Oslo er 40 år, og utdanningen i 

Sandane/Bergen er 30 år. I den anledning inviterer foreningen til en jubileumskonferanse 

som markerer bredden og mangfoldet i fagets utvikling og utbredelse – på tvers av 

praksisfelt, metodikk, forskning og teori. Arbeidet med konferansen kom godt i gang i 2017 

og vi har etablert en god organisasjon som vil sikre gjennomføring av konferansen i 2018.   

 
Internasjonalt samarbeid 
NFMT vil videreføre sitt internasjonale samarbeid/ kontakt med internasjonalt 

musikkterapimiljø. Foreningen vil forsøke å øke kontakten med de nordiske landene, spesielt 

i forhold til abonnenter av Musikkterapi. Vi vil i større grad være tilstede på sosiale medier 

med internasjonalt nedslagsfelt. 

 

Kursvirksomhet 
Styret i NFMT foreslår å støtte kursvirksomhet som foregår lokalt i de ulike regionene. Vi 

foreslår at NFMT i mindre grad enn før arrangerer kurs for medlemmene. 

  
  



	

	

	

Årsmøte	Norsk	forening	for	musikkterapi,	2018	

VALGKOMITEENS	INNSTILLING	

	

Leder:		

Viggo	Krüger,	Bergen	(1	år)	

	

Styremedlemmer:	

Lena	Brennskag	Nettum,	Oslo		(2	år)	
	
Gunvor	Bøylestad	Nilsen,	Grimstad	(2	år)	

Monika	Overå,	Oslo	(Ikke	på	valg)	

Christine	Wilhelmsen,	Oslo	(Ikke	på	valg)	

	

Varamedlemmer:	

Guro	Høimyr,	Oslo	(1	år)	

Simen	Krogstie	Lagesen,	Oslo	(1	år)	

Ragnhild	Øvergaard	Sæheim,	Ski	(1	år)	
	
Ingeborg	Nebelung,	Horten	(1	år)	
	

Valgkomité:	

Tor	Olav	Heldal	
Jelena	Golubovic	
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