
Elitmusikers och dansares arbetskrav kan på många sätt jämföras 
med elitidrottares. Inom idrotten finns dock en lång tradition av idrotts-
medicinska insatser såsom prevention och rehabilitering av ohälsotill-
stånd och insatser för ökad prestationsförmåga. Det är därför ett 
anmärkningsvärt svalt intresse för utveckling av specialistkompetens 
specifikt riktad mot artister och musiker.

Få yrkesgrupper i Sverige är så försummade som artister och musiker 
när det gäller specialist- och företagshälsovård. I dag finns endast en 
företagshälsa riktad mot artister och musiker, det finns ingen medicinsk 
förening inom artist- och musikermedicin i Sverige och det är ofta svårt 
att få medel från forskningsfinansiärer för att beforska och utveckla 
området. 

Personligen tycker jag detta är både märkligt och mycket otillfreds-
ställande av minst tre anledningar. 

Först och främst för att jag tycker att kulturlivet är ett av samhällets 
viktigaste fundament som förgyller tillvaron precis som idrott, frisk 
miljö, bra utbildning, tekniska hjälpmedel och välfungerande hälso-  
och sjukvård. Livet skulle vara grått och trist utan musik, dans, teater, 
film och litteratur. 

För det andra har artister och musiker mycket specifika krav för att 
kunna utföra sitt yrke. Till exempel har musiker och dansare exceptionellt 
höga krav på god rörelsekontroll, krav att kontinuerligt lära nya verk och 
koreografier samt krav att prestera under hög press och stress.

För det tredje är musiker och dansare frekvent drabbade av arbets-
relaterad ohälsa, bland annat muskuloskeletala och stressrelaterade 
besvär, och bland musiker är även hörselrelaterade besvär vanligt.  
Besvär som kan leda till oförmåga att utöva sitt yrke.

I Sverige och övriga Norden är dock en förändring på gång. Vid Luleå 
tekniska universitet (LTU) har en forskningslinje inom musikerhälsa 
startats upp, och i somras arrangerade vi konferensen ”Musicians´ Health 
and Performance. 1st Nordic Conference” vid LTU. Redan nu är nästa  
konferens inplanerad till Odense i Danmark 2015 och i Sverige har vi 
startat upp ett rikstäckande nätverk för företagshälsovårdsaktörer som 
riktar sig mot artister och musiker.

Så, vem bryr sig om artisters och musikers hälsa? Vi sjukgymnaster  
har en viktig roll i att vara med och driva och leda detta arbete. Vi måste 
här samarbeta i team med andra professioner såsom läkare, psykologer, 
audionomer med flera. Precis som vi är en självklar 
profession inom idrottsmedicin måste vi nu erbjuda 
vår kompetens åt artister och musiker.
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