
MUSIK som möjlighet!! 
Musik för kropp och själ för ökad livskvalitet 
Föreläsning av musikterapeut Marie Carlsson. 
 
Sång, rytm och musik är en naturlig del av livet. 
Genom livets alla faser, så upplever vi sång och musik. 
Vi kan välja den musik som passar oss bäst för stunden: Musik som berör en 
känslosträng inom oss. Musik som ger oss energi, som får oss att må bra 
eller musik som tröstar, när sorgen gör sig påmind i våra liv. 

Musik påverkar oss på många olika plan. 
Forskning visar att musik aktiverar olika delar av hjärnan samtidigt. 
Musiken stimulerar våra sinnen och väcker känslor och minnen till liv. 
Musiken vävs in i vår livsberättelse och blir en del av vår personliga livsväv. 
 
För personer med demens, där den personliga livshistorien har fallit delvis i glömska, 
kan musik väcka minnen till liv, vilket i sin tur kan stärka identiteten.  
En demenssjuk person kommer dessutom ofta ihåg sång-texter och melodier, vilket 
stärker självkänslan. 

Musik är ett sätt att uttrycka sig.  
Att sjunga tillsammans kan skänka glädje och gemenskap, när det talade ordet inte 
finns tillgängligt eller räcker till. Ett kravlöst sätt att få uppleva gemenskap. Att få 
glädjas tillsammans med andra. 
Musik kan väcka livsglädjen till liv! Musiken kan även skänka tröst och ha en 
lugnande effekt vid oro och ångest. 
 
Listan över musikens möjligheter att öka livskvaliteten kan göras lång.  
Positiva effekter som stöds av forskning. 

I denna föreläsning får du som personal ökad kunskap om musikens positiva effekter 
och möjligheter att öka livskvaliteten för personer i din omvårdnad. Du får enkla tips 
om praktisk tillämpning. Praktiska moment ingår.  

Kostnad: 3 500 kr  

Tillfälle!! Passa på! Kostnad: 2 900 kr   
Boka in en föreläsning i januari eller februari 2019. Erbjudandet gäller för bokningar 

inkomna senast den 19 december 2018. Kvarvarande medel kan användas.  
 

Reseersättning och moms på 25 % tillkommer alla kostnader. 

För frågor samt bokning, ta kontakt per tel 076 - 650 37 93 eller e-post: 
livsklang@gmail.com! 

Med vänliga hälsningar, 
 
Marie Carlsson,  
Musikterapeut, Livsklang Musikterapi, Växjö 
www.livsklang.live  

http://www.livsklang.live/

