
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Nordens första konferens om musikers hälsa 
 
Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press. Prestationen kan jämföras 
med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket. För att belysa musikers 
specifika behov arrangeras Musicians´ Health & Performance 1st Nordic Conference 2013 av Luleå 
tekniska universitet 13-14 juni. 

 
– I Norden saknar vi ett forum där forskare, kliniker och musiker med intresse inom musikmedicin 

kan träffas för att utbyta kunskaper och idéer och knyta kontakter, säger projektledare Ulrik Röijezon, 

forskare inom sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet. 

 

Konferensen är den första i Norden med att inrikta sig helt mot musikers hälsa och prestationsförmåga. 

Den har en bred inriktning som omfattar bland annat ergonomi, belastningsskador, stress, hörselskador 

och framförande. Under konferensen presenteras aktuell forskning inom området från Norden och 

övriga världen. Det hålls även presentationer från olika nordiska länder om hur de byggt upp 

specialistkliniker och företagshälsovård riktad mot musikers hälsa. En betydelsefull del av programmet 

är interaktiva workshops och föreläsningar riktade mot till exempel läkare, sjukgymnaster och 

psykologer inom området, liksom mot musiker och musiklärare. 

 

Konferensen är planerad att bli startpunkten för utveckling av en rikstäckande företagshälsovård 

specifikt riktad mot artister och musiker i Sverige. 

 

– Konferensen är viktig för att sammanföra de få forskare och kliniker inom området som finns i 

Sverige och Norden. För att utveckla området behöver nätverk skapas som ger möjlighet för 

samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter, säger Ulrik Röijezon. 

 

Det går att läsa mer om konferensen, var och när den äger rum på konferensens hemsida 

www.ltu.se/mhpnc2013 

 
Upplysningar: Ulrik Röijezon, forskare inom sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet ulrik.roijezon@ltu.se 

0920 49 29 87, Katarina Karlsson, presskontakt vid Luleå tekniska universitet katarina.karlsson@ltu.se 072 727 

45 60 
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