
Omsorg och livsmening

Vad behövs för att medverka till att skapa 
ett värdigt liv i livets slut? Hur kan vi ge-
nom att lära mer om döden och döendet 
skapa en miljö som bidrar till en bättre 
omsorg? Hur kan vi skapa en vårdmiljö som 
med hjälp av enkla estetiska sinnesintryck 
som bidrar till personers sinnesstämning 
och välbefinnande? Vilken betydelse har 
personalens attityder och engagemang för 
välbefinnandet? Det är några av de ämnen 
som belyses i utbildningen om omsorg och 
livsmening. 

Utbildningen syftar till att öka deltagarnas 
förståelse för existentiella behov hos per-
soner den sista tiden i livet och hur man 
med kunskap och erfarenhet kan bidra till 
att enklare närma sig de svåra frågorna. 
Deltagarna får möjlighet att utveckla sin 
förmåga att skapa omsorgsåtgärder som 
ökar känslan av mening hos äldre personer.

I samarbete med Betaniastiftelsen erbjuder 
Uppdragsutbildningsenheten på Marie  
Cederschiöld högskola, en utbildning på 
distans med flexibel kursstart och studie-
takt.

UPPDRAGSUTBILDNING

5 högskolepoäng
Grundnivå
Vårdvetenskap
Valfri start och studietakt

- i samarbete med Betaniastiftelsen

Läs mer om våra uppdragsutbildningar på mchs.se/uppdrag



Målgrupp

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till personal inom äldre-
omsorgen och LSS-verksamheter som möter 
människor sista tiden i deras liv. 

Under kursen tas följande områden upp 
•  tanatologi – läran om döden
•  värdigt liv i livets slut
•  meningsfrågor i vård och omsorg 
•  etik och omsorg
•  estetikens och stimulansens betydelse

Undervisningsformer

Att studera på distans innebär en stor frihet 
och flexibilitet i studierna. Du bestämmer 
själv när, var och hur du vill studera. 

Kursen ges via högskolans lärplattform som 
innehåller allt studiematerial till kursen som 
t ex självtest, filmade föreläsningar och 
intressanta artiklar. Deltagarna kan även 
kommunicera och kontakta lärarna via lär-
plattformen. 

Förkunskapsnivå

Utbildningen är en uppdragsutbildning 
där behörighet inte fordras av deltagarna 
som på reguljär/annan högskoleutbildning. 
Uppdragsutbildningar följer dock samma 
krav och håller samma kvalitet som annan 
högskoleutbildning. Behörighet att söka har 
den som utses och finansieras av sin arbets-
givare.   
 
Deltagare bör även ha minst tre års arbets-
livserfarenhet efter examen och vara yrkes-
verksam under utbildningstiden.

Kursstart

Kursen påbörjas vid valfri tidpunkt efter den 
1 februari 2023. Du har upp till sex månader 
på dig att genomföra och avluta kursen.

Kostnad

5 400 kr (exkl. moms). 
Litteraturkostnader tillkommer. 

Utbildningen är en poängberättigad upp-
dragsutbildning på högskolenivå som skall 
bekostas av arbetsgivare eller annan  
juridisk person. www.mchs.se/avtalsvillkor 

Kursansvarig

Jane Österlind, 076-636 50 11,  
jane.osterlind@mchs.se  

Jane är docent, leg. sjuksköterska med mång-
årig klinisk- och forskningserfarenhet från det 
palliativa området

Studierektor Annette Mimer SJöblom 
08-555 051 35, anette.mimer-sjoblom@mchs.se

För frågor kring anmälan och administration 
08-555 051 19 
uppdrag@mchs.se 
mchs.se/uppdrag
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