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Arbetet som hälsocoach innebär att hjälpa människor att hitta sin inre

motivation till en hälsosam livsstil. Med olika coachingtekniker vägleder du

människor att sätta upp nåbara och hållbara mål utifrån deras

förväntningar och förutsättningar. Din kunskap inom näringslära och

träningslära ger dig möjlighet att utforma personliga kostprogram och

aktivitetsplaner för att sedan följa upp och stötta dem under resans gång.

En stor del av utbildningen handlar om hur man stöttar och vägleder

personer mot en hållbar livsstilsförändring. Du kommer kunna hjälpa

människor på olika nivåer allt ifrån den helt inaktiva som vill komma igång

till idrottaren som vill optimera sina tränings- och tävlingsresultat. 

   

WEOPTIFY



K U R S P R O G RAM

Modul 1 (Dag 1-4) 
Grundläggande näringslära och träningslära. Kroppsanalys med BIVA mätare. Tolkning av resultat. Coachingens kärnkompetenser
och att arbeta enligt etiska riktlinjer. Aktivt lyssnade och andra coachingtekniker. Evidensbaserad forskning. Praktiska övningar.  
 
Egen studie: Mini-litteraturstudie för ”10-min of fame”
 
Modul 2 (Dag 5-8)
Utarbeta kostprogram. Träningsplanering. Coaching för att hitta inre motivation, målsättning och slutförande. Utvecklingshjulet och
hållbar livsstilsförändring.
Hälsobalans. Sömn, stress och återhämtning. Presentation av ”10-min of fame”. Praktiska övningar.
 
Egen studie: Videofilma coachingsamtal.
 
Modul 3 (Dag 9-10)
Hälsocoaching mot individer med sjukdomar. FYSS. Röda flaggor. Ätstörningar. Folkhälsa. Coacha grupper, individer och
organisationer. Praktiska övningar.
    
Vi arbetar vi växlande med föreläsning, grupparbetes och egen studier. 
 
Tenta: Kursen avslutas med en teoretisk online tenta.

Modul 1: 22-25 oktober 2020 kl 9-17
Modul 2: 12-15 november 2020 kl 9-17
Modul 3: 27-28 november 2020 kl 9-17
Online tenta: 12 december 2020

Plats: Garvaregränden 2, Ulricehamn Datum: 

Pris: 21.125 kr (16.900 ex moms)  

Ansök senast 9 oktober till tony.fagerdahl@weoptify.com, tel 0723503327   



Efter godkänd hälsocoachutbildning kommer du erbjudas att bli en del av

WEOPTIFY's koncept. Som licenstagare under WEOPTIFY får du tillgång

till den unika BIVA-mätutrustningen. Detta möjliggör att du kan mäta

effekten av dina klienters livsstilsförändring för att säkerställa att

hälsoparametrarna går åt rätt håll samt öka motivationen att hålla fast i de

nya hälsosamma vanorna. Utifrån mätningarna kan du lägga upp, följa upp

och justera kost och träningsupplägg. Erfarenhetsmässigt vet vi att vissa

klienter kommer för en kortare period för att förändra något och nå ett

specifikt mål, andra återkommer periodvis för att få hjälp till olika

målsättningar och ytterligare andra som utgör en stor del av vår kundkrets

önskar mer eller mindre regelbunden kontakt för stöttning och uppföljning

så att de kan fortsätta behålla balansen och leva ett hälsosamt liv.

Som licenstagare blir du en del av ett evidensbaserat koncept vilket

innebär att konceptet är utformat utifrån bästa tillgängliga forskning för

vad en hälsosam livsstil innebär inom näring, träning och återhämtning. Du  

får tillgång till färdigt säljmaterial till olika målgrupper och har en central

marknadsföring bakom dig. Du kommer ingå i ett nätverk av hälsocoacher

som utifrån den centrala hemsidan kan beställas till olika uppdrag i den

utsträckning du själv väljer. Du kommer erbjudas vidareutbildning och

fördjupningskurser. Du kommer kunna delta i våra årliga events för

WEOPTIFY's hälsocoacher med spännande föreläsningar och workshops,

för uppdateringar och för att träffas att dela erfarenheter med andra

hälsocoacher.  
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