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A T T M Ö TA Ä L D R E – K Y R K A N S A R B E T E M E D Ä L D R E O M S O R G ( 7 , 5 H P )
En kurs där diakoner, präster och pastorer får en fördjupad kunskap
om att arbete med äldre och redskap att använda i detta arbete.
Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och pågår 3x2 dagar under
höstterminen 2019 (9-10 september, 21-22 oktober, 2-3 december)
med uppföljning 9 mars 2020.

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag; 31 maj 2019.
VILKA KAN GÅ?
Kursen vänder sig till diakoner, präster och pastorer.

VA D I N N E H Å L L E R K U R S E N ?
Du får en grundläggande teoretisk och praktisk fördjupning i arbetet med äldre, i synnerhet äldre i en utsatt livssituation.
Kursen ger kunskap om utvecklingen och organiseringen av äldreomsorgen i det svenska samhället och om kyrkans roll
som komplement och samverkanspart i arbete med äldreomsorg. Du får en fördjupad förståelse för äldres behov och
grundläggande färdighet ges i samtalsmetodik, bemötande och att hålla andakt. Du får tillfälle att reflektera kritiskt kring
andliga behov och andlighetens roll i äldreomsorgen, och även att bearbeta egna erfarenheter och möten med svårt sjuka
och döende äldre. Som deltagare får du dessutom fördjupa dig i undersökande uppgifter med koppling till arbetet i din
hemförsamling

HUR ÄR KURSEN UPPLAGD?
Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, övningar, inläsning av litteratur och en uppgift kopplad
till ditt eget arbete med äldre. Förutom tid till kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för att genomföra uppgiften i din
hemförsamling.
Plats: Utbildningen bedrivs både i Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm och Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala.

ARRANGÖRER

Kursen anordnas av Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Kursansvariga är Elisabeth Christiansson, teol.dr., elisabeth.christiansson@esh.se
och Charlotte Engel, teol dr., charlotte.engel@samariterhemmet.se
KOSTNAD:

18 800 kr (exklusive moms). I avgiften ingår för och eftermiddagskaffe samt middag.
Logi och övrig kost utöver det som specificeras ovan ingår inte i kursavgiften
w w w. s a m a r i t e r h e m m e t . s e
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KURSDEL 1, 9-10 SEPTEMBER

Döden, döden...
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KURSDEL 3, 2-3 DECEMBER

Äldres utsatthet – många ansikten
mångas ansvar

Samarbetets unika värde

K
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ger grundläggande
kunskaper om hur äldreomsorgen
utvecklats i Sverige och om den roll kyrkan
har spelat. Den ger dessutom kunskap
och en fördjupad förståelse för mötet
med svårt sjuka och döende äldre. Vilka
är de existentiella frågor som personal
och andra får från de äldre? Hur kan man
utveckla en kompetens hos personal,
anhöriga och andra berörda att möta
dessa svåra frågor i livets slut? I vilken
omfattning finns kyrkan tillhands för att
erbjuda stöd till svårt sjuka och döende
inom äldreomsorgen? Hur grundligt
har kursdeltagarna själva bearbetat sina
erfarenheter av och tankar om livets slut?

96%

KURSDEL 2, 21 – 22 OKTOBER

ursdel 2 ger en bredare kunskap om

äldre i olika utsatta livssituationer,
om deras olika behov och om hur dessa
kan tillgodoses. Vilka äldre med vilka
olika behov möter vi på olika typer av
vårdavdelningar? Fullgör boendena
sitt ansvar att möta de äldres andliga
och existentiella behov? Vilken roll
kan andakter och gudstjänster spela,
och hur kan de utvecklas för att möta
såväl de boendes- som anhörigas och
personalens andliga behov? Vilka äldre
kan utgöra särskilt sårbara grupper –
hur uppmärksammar och bemöter vi
dem? Vilken specifik kompetens behövs
i samtal med äldre och med deras
anhöriga?

K

ursdel 3 omfattar till största delen

en redovisning av de uppgifter
deltagarna gjort i sina hemförsamlingar.
Uppgiften har varit att inventera nya
tänkbara former för samverkan mellan
församlingen och andra aktörer inom
vård- och omsorg om äldre. Äldres
utsatthet och ohälsa är att betrakta
som ett folkhälsoproblem och som
en samhällsutmaning som kräver
gränsöverskridande samverkan och
flexibla lösningar. Frågor som är särskilt
lämpade för samverkan är ofta komplexa,
samhällsutmanande och de saknar färdiga
lösningar och givna aktörer. Ålderism,
äldres psykiska ohälsa och våldsutsatta
äldre är tydliga exempel på sådana
komplexa folkhälsoproblem.

Kursmoment;

Kursmoment;

UPPFÖLJNING, 9 MARS 2020

Äldreomsorgens framväxt i Sverige
- Historisk utveckling och organisering

Kunskap, bemötande och andliga behov
på äldreboenden
- Vilka boenden, vilka äldre – med vilka
behov?
- Andlighet inom vård och omsorg om äldre
- Har clownen en roll i äldreomsorgen?

Samverkan kyrka – äldreomsorg.
Vision eller verklighet?

Mötet med svårt sjuka & döende äldre
- Existentiella behov och frågor i dödens
närhet och kompetensen att möta dem
Personliga reflexionen inför livets slut
- Värderingar och prioriteringar

Det farligaste man kan vara är
– gammal?
- Våldsutsatta äldre
- Hbqt-personer inom vård och omsorg om
äldre
Det svåra samtalet
- Åldrande som utveckling, inte avveckling.
- Samtalets komplexitet

Föreläsare:
Forskare från universitet och högskolor samt
praktiker verksamma inom kommun, kyrka eller
privat sektor. Exempel på föreläsare:

Jane Österlind, med dr
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Eva Jeppsson Grassman, professor emerita
Linköpings universitet

Felicia Feldt, författare
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Uppföljningen sker cirka tre månader
efter att de tre kursdelarna genomförts.
Detta är ett tillfälle för deltagarna att
dela sina erfarenheter av hur samarbetet
med andra aktörer inom äldreomsorgen
har förändrats eller utvecklats efter att
kursen avslutats. Vilka effekter fick den
genomförda inventeringen av tänkbara
nya former av samverkan? Förblev de
en vision, och vilka har i sådana fall de
hinder varit som försvårat arbetet med
att realisera samverkan? Vilka nya former
av samverkan har kommit till stånd och
hur fortskrider arbetet med dessa?
Ida Goliath, med dr, &
Therese Johansson, doktorand
Karolinska Institutet
Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet
Ulla Arnell, leg psykoterapeut
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