
09:00
PROGRAM

Registrering och Kaffe

10:00 Välkomsttal  
Dagens Program

10:15
Keynote 1  - Petter Iwarsson
Bara på lek är inte så bara 
– om vikten av lek förutveckling och psykisk hälsa

11:15 Kort Paus 

11:30
Keynote 2 – Elin Nygren
Musikterapi på BUP
– ett perspektiv som gör skillnad

12:30 LUNCH 
Restaurang Oktav

13:30
Workshop - Arne Forsén 
Improvisation-kommunikation-samspel-lyssnande
Rytmiksal 4401/ utbyte av improvisationstips i rytmiksal 4418

14:30
Workshop - Arne Forsén  
Improvisation-kommunikation-samspel-lyssnande
Rytmiksal 4401/ utbyte av improvisationstips i rytmiksal 4418

15:30 Kaffe

16:00 Keynote 3 - Ulrika Kron & Lis Jacobsson 
Mer än ett trevlligt inslag
- musiken som terapeutisk insats i äldreomsorgen

17:00

17:30

Nyheter och Projekt

Mingel med Musik 
Foajén

18:30 MIDDAG 
Restaurang Oktav
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Are you ready
to take action
and change?

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och
familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, handledning,
föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och
ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

KEYNOTE: Bara på lek är inte så bara – om vikten av lek för utveckling och psykisk hälsa
Om vi tittar historiskt på barn och barndom blir det tydligt att barn konsekvent ansetts ha ett lägre värde än
vuxna. Även lekens roll i vårt språk är förminskande. Vi säger att det är sandlådenivå på misslyckade diskussioner
och det som är enkelt beskrivs som en barnlek. Vi underskattar lek och lekens betydelse vilket måste anses
uppseendeväckande med tanke på lekens grundläggande betydelse för barn. Om det hade funnits en medicin med
så många fördelar som lek hade denna betraktats som en underkur. Leken är inte bara barnens egen
favoritsysselsättning och språk utan bidrar till självkänsla, empati och psykisk hälsa. 
 
Den här föreläsningen fokuserar på lekens betydelse för barn och integrerar forskning samt klinisk erfarenhet från
utvecklingspsykologi, pedagogik och barnpsykoterapi. Föreläsningen vill bidra med kunskap och inspiration för dig
som arbetar med barn och lek.

Arne Forsén är en musiker med en ovanlig bredd i sitt register. Han är kanske mest känd som en
öppensinnad jazzmusiker och fri improvisatör men gör lika gärna djupdykningar i folkmusikens värld och i klassisk
musik, eller i samarbeten med andra konstformer som dans, bildkonst och teater. Han arbetar frilans, som lärare i
piano och improvisation på KMH och som pianolärare på Gnesta kulturskola.

WORKSHOP i Improvisation - Kommunikation - Samspel - Lyssnande
Med ett lekande och undersökande förhållningssätt skapar vi musik med våra röster, på allehanda föremål och
material, och med instrument. Vi börjar med kropp – andning – röst, vår gemensamma nämnare. Med tydliga
ramar som ger trygghet och frihet arbetar vi med avgränsningar av musikaliskt material och samspelsmöjligheter,
i växelspel med fria musikaliska samtal, utan förutbestämda ramar.
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Elin Nygren är utbildad grundskolelärare i musik och svenska samt musikterapeut fil.mag. Efter 17 år som pedagog i
grundskola arbetar hon sedan 2018 på BUP Västmanland. Som musikterapeut ingår hon i ett multidisciplinärt team
som möter barn och unga med psykisk ohälsa (t.ex. trauma, depression, ätstörningar och neuropsykiatriska
diagnoser) och deras familjer. Elin har även utbildning i mentaliserings-baserad terapi för barn och ungdomar 
(MBT – A) samt traumafokuserad terapi.

KEYNOTE: Musikterapi på BUP– ett perspektiv som gör skillnad
IKyoto i Japan finns en stenträdgård där 15 stenar är utplacerade. De är dock placerade så att man bara kan se
14 av dem samtidigt. Genom att byta position och sätta sig på olika ställen i trädgården blir en ny sten synlig och
en annan osynlig. Det finns inget sätt att se alla stenar samtidigt från ett enda perspektiv. För att få syn på alla
behövs flera perspektiv och det krävs flera perspektivbyten för att se helheten. I möten med barn, unga och deras
familjer som drabbats av psykisk ohälsa blir perspektivbyten extra viktiga. Olika perspektiv, teorier, metoder eller
förklaringsmodeller synliggör delar av helheten men döljer samtidigt någonting annat. Musikterapin utgör ett viktigt
perspektiv men i alla de möten som sker på BUP behövs ett multidisciplinärt team med olika perspektiv. Såväl
psykiatrikerns, psykologens, sjuksköterskans, kuratorns som musikterapeutens perspektiv behövs för att gemensamt
komma fram till vad som ska göras, när och av vem. De barn och ungdomar vi möter har behov av att vi ser
helheten och att vi samverkar kring praktiska åtgärder för att de ska ha en möjlighet att få tillbaka en fungerande
vardag som är lite mindre smärtsam. Att vilja förstå andra professioners perspektiv är nödvändigt för en
framgångsrik terapi. För musikterapeuten blir det då viktigt att kunna kommunicera det musikterapeutiska
perspektivet till barn, ungdomar och föräldrar, till det multidisciplinära teamet men även till skola och socialtjänst. 
Att på ett förståeligt sätt förklara för andra vad det är som kan vara verksamt i en musikterapeutisk insats kan
ibland vara lika viktigt som det som faktiskt görs i terapin. I ett samhälle där fler och fler unga drabbas av psykisk
ohälsa blir det viktigt att arbeta med att stärka de förmågor och färdigheter som kan hjälpa barn och unga att
hantera sina psykiska svårigheter. I det praktiska terapiarbetet handlar det om att erbjuda unga möjligheter att
öka sin motståndskraft så att de kan hantera och återhämta sig från påfrestningar. Föreläsningen belyser här
begreppet resiliens och musikterapins specifika möjligheter att jobba med färdigheter som kan främja detta. För
att synliggöra hur begreppet kan förstås tas avstamp i anknytningsteori, utvecklingspsykologi, neurobiologi,
musikpsykologi och pedagogik. Här ges också exempel från det kliniska arbetet musikterapirummet.
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Lis Jacobsson är musikterapeut och handledare utbildad på Kungl. Musikhögskolan. Efter många år som
musikpedagog iarbete med barn och unga så har Lis under de senaste åren ägnat all fokus åt att utveckla
musikterapi inom äldreomsorg. 2010-2013 var hon projektledare för ”Musik som omvårdnad”, ett utvecklingsprojekt
som ledde till en heltidsanställning som musikterapeut i Sundbybergs stad. För närvarande leder hon
integrationsprojektet ”Mötas i Musik-hela livet” med syftet att skapa generationsöverskridande möten i musik
mellan äldre och unga. Förutom det kliniska arbetet som musikterapeut arbetar Lis kontinuerligt med utbildning för
personal i vård och omsorg. Hon är också regelbundet anlitat som gästföreläsare bland annat på kursen 
”Musik, hälsa och välbefinnande” på KMH.

Ulrika Kron har en fil mag i Musikterapi och är utbildad på Kungliga Musikhögskolan där hon också tidigare är
utbildad sångpedagog och musiklärare. Ulrika har länge kombinerat sångpedagogyrket med musikterapin genom
olika sorters körverksamheter med musikterapeutisk perspektiv. Bland annat integrationskörer för nyanlända,
körsång med människor med psykisk ohälsa, LSS barnkörer etc. Nyckelordet har alltid varit integration.. Sedan
några år tillbaka arbetar Ulrika som musikterapeut inom äldreomsorgen, där hon är delprojektledare i
integrationsprojektet ”Mötas i musik - hela livet”. Som bl.a verkar för generationsöverskridande möten, men också
kliniskt arbete med musikterapi inom äldreomsorgen.

KEYNOTE:  Mer än ett trevligt inslag - musiken som terapeutisk insats i äldreomsorgen
Mötas i musik-hela livet! Möten och musik, två stora behov för de flesta människor. Att få bli bekräftad, mött och
berörd och få ge uttryck för sitt ”jag” är essentiellt för människans välmående. En människas okränkbara värde är
beständigt hela livet, oavsett ålder, ändå satsas det så olika resurser beroende på ålderskategori. I Sverige
beräknas de som är i behov av insats från äldreomsorgen uppgå till 326 000 personer. En målgrupp som länge har
varit lågprioriterad vilket uppdagades stort under pandemin. Inom några år beräknas antalet stiga avsevärt.
Många och stora behov av varierande art kommer att behöva tillgodoses. Idag används ofta musiken som verktyg
för att höja
livsglädjen på våra äldreboenden. En fördjupad kunskap om vad musik faktiskt kan bidra med som en integrerad
kvalité i vård och omsorg är dock under utveckling. Aktuell forskning visar vad ett medvetet användande av
musik/musikterapi kan bidra med för att bibehålla och stärka livskvalité på alla mänskliga nivåer för den äldre
människan. Trots detta är vi endast ett fåtal musikterapeuter i Sverige inom äldreomsorgen. Sundbyberg stad har
musikterapi i äldreomsorg varit en integrerad del av arbetet under mer än tio år och fortsätter
utvecklas hela tiden. I denna presentation vill vi belysa musikterapins betydelse och verkan inom äldreomsorgen. Det
leder också vidare till musikterapeutens varierande arbetsområde vad gäller de mångfacetterade roller tjänsten
idag kan innefatta. Vi behandlar också frågan hur vi musikterapeuter kan verka för att väcka intresse och förmedla
vår kunskap så att flera instanser använder sig av musikterapeutens unika kompetens. Presentationen bjuder på
fallstudier och klinisk kunskap med forskning som grund.


