
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Universitetet satsar på musikers hälsa 
 
Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kommer att leda ett  
rikstäckande projekt med företagshälsovård för artister och musiker. Projektet inleds  
i samband med den första nordiska konferensen om musikers hälsa som universitetet  
är värd för i veckan. 

 
- Konferensen startar processen och vi kommer att avsluta dag två med en paneldiskussion kring 

frågeställningarna om hur vi går vidare, säger Ulrik Röijezon, projektledare och forskare inom 

sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet. 

  

Luleå tekniska universitet och institutionen för Hälsovetenskap är en av de mest drivande krafterna  

i landet med att jobba för musikers hälsa. Konferensen ”Musicians Health and Performance – 1th 

Nordic Conference 2013” är en av universitetets satsningar för att fokusera på den eftersatta 

yrkesgruppens arbetshälsa. Institutionen för Hälsovetenskap leder projektet med en rikstäckande 

företagshälsovård för artister och musiker, tillsammans med fackförbund, företagshälsovård och 

forskargrupper. Syftet är att skapa ett nationellt nätverk med aktörer inom området. Även utbildningar 

ska hållas inom musikers hälsa och behov inom olika kategorier och yrkesgrupper. 

  

- Sverige ligger steget efter till exempel Australien, USA och England med att ha en specialiserad 

företagshälsovård och medicinsk kompetens riktad mot musiker och artister. Konferensen är ett bra 

tillfälle att hitta medverkande till att skapa ett brett nätverk, säger Ulrik Röijezon. 

  

På institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet byggs även ett toppmodernt 

laboratorium som möjliggör analys av musikers rörelser och rörelsekontroll. Det nya rörelselabbet, 

som beräknas komma i bruk under hösten, innebär även att fem av sex institutioner vid universitetet 

kan samverka inom innovation, forskning och utbildning.  

  

- Det är mycket på gång med olika projekt, rörelselaboratoriet och den återkommande konferensen. 

Det känns roligt att det är Luleå tekniska universitet som driver på och satsar stort på området, säger 

Ulrik Röijezon. 

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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