
NÄR DU VILL ARBETA  
MED HELA MÄNNISKAN



WELLCARE COACH 
TREÅRIG DISTANSUTBILDNING 

TILL NY PROFFESSION SOM EXPERT 
INOM LIVSSTIL OCH TRÄNING! 

Drömmer du om att få arbeta med människor? 
Drömmer du om att få hjälpa människor att må 
bra och prestera bättre? Tror du på helhetshälso-
program? Har du eller skulle du kunna tänka dig att 
starta eget? Då är den här utbildningen för dig! 

En utbildning som värderar fysiologi och psykologi  
som likvärdigt. En utbildning som starkt  
integrerar teori och praktik. En utbildning som 
håller en akademisk nivå och samtidigt erbjuder 
det senaste inom träning.  En utbildning som sätter  
människan främst och beaktar såväl teoretisk  
kunskap som praktisk erfarenhet vid antagningen. 

Metoden Wellcare har utformats med helhet 
och vetenskap som grund. Nu finns en unik 
möjlighet för dig att utbilda dig till Wellcare 
Coach med delkompetenser på vägen. Efter år 
1 är du avancerad Personlig Tränare, efter år 2  
Wellness Coach och efter år 3 Wellcare Coach. 

Hela utbildningen är indelad i tre lika stora delar. 
Den ena delen innefattar fysiologi och kost- och 
näringslära, den andra psykologi och ledarskap 
medan den tredje är praktisk tillämpning på all 
teori. 

Teoretiska undervisningen sker på distans medan  
den praktiska delen innefattar gemensamma 
möten en gång per månad.

www.wellcare-coach.se



ÅR 1 PERSONLIG TRÄNARE 
Personlig tränare inom moderna former 
av fysisk träning
FYSIOLOGIBLOCK innehållande studier av män-
niskans rörelseapparat med betoning på nerv- och 
muskelsystem.  

PSYKOLOGIBLOCK innehållande socialpsykologiska 
teorier med betoning på människors sätt att tänka 
och känna i relation till hälsa. 

KOST- OCH NÄRINGSBLOCK innehållande studier 
om människans energi- och näringsbehov vid fysiskt  
arbete respektive vila. 

PRAKTIKBLOCK innehållande praktisk tillämpning 
inom fysisk träning med tyngdpunkt på anatomiska 
och biomekaniska rörelseanalys samt egen teknisk 
färdighet i såväl utförande som ledarskap. 

ÅR 2 WELLNESS COACH   
Hälsorelaterad helhetsträning och  
rådgivning inom vikt och stress
FYSIOLOGIBLOCK innehållande studier med  
betoning på det autonoma nervsystemet.

PSYKOLOGIBLOCK innehållande studier inom  
området för biologisk och motivationspsykologi. 

KOST/MEDICINBLOCK med fokus på vikt och stress.

PRAKTIKBLOCK innehållande praktisk tillämpning  
inom träning för kropp och själ samt vikt- och stress-
hantering. 

ÅR 3 WELLCARE COACH  
Testning och genomförande av multidisci-
plinära integrerade helhetshälsoprogram
FYSIOLOGIBLOCK innehållande studier med  
betoning på bedömning av människans fysisk- och 
psykisk prestationsförmåga. 

PSYKOLOGIBLOCK innehållande studier inom  
området för kognitiv och personlighetspsykologi.  

KOST/MEDICINBLOCK med fokus på sjukdomslära 
och rehabilitering.

PRAKTIKBLOCK innehållande praktisk tillämpning 
inom fysio- och psykoterapeutisk postrehabilitering 
och prevention samt test- och mätmetoder. 
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DU BEHÖVS! 
Det finns ett skriande behov för experter som kan arbeta 
med livsstilsrelaterad ohälsa på individnivå.  Bara i Sverige 
har nära på hälften av vår befolkning nedsatt hälsa utan 
att för den skull vara sjuka. Medan vården tar hand om 
de sjuka behövs du för att bromsa vägen mot ohälsa eller 
underlätta vägen tillbaka efter sjukdom. Du kommer som 
Wellcare Coach att utgöra länken mellan den traditionella 
vården och friskvården. 

Experter som har kunskap inom hälsorelaterad fysisk  
aktivitet och träning på djupet och då framför allt i fråga 
om dos och respons är efterfrågade inom hela EU. Med 
den specialistkompetensen och kunskap om människans 
psykologi och sociala mönster i tillägg blir du eftertraktad 
på arbetsmarknaden. 

Wellcare är en metod där hela människan beaktas.  
Wellcare integrerar kost, träning och terapi och levererar  
mätbara resultat. Din roll som Wellcare Coach blir att  
intervjua och mäta samt vägleda och genomföra  
aktiviteter tillsammans med din kund. Detta oavsett om 
det gäller stödsamtal, fysisk eller mental träning eller  
arbete med kost, stress eller andra beteendeförändringar. 
Du kan starta din egen franschiseverksamhet, arbeta inom 
ett företag eller arbeta med Wellcare on Line. 

Under själva utbildningen får du delkompetenser på  
vägen och syftet är att du under utbildningens gång ska 
kunna förankra dina kunskaper på den öppna marknaden 
och successivt växla över från ditt nuvarande arbete till 
hälsoarbete. Du börjar som personlig tränare under det 
första året, fortsätter med stress- och kostrådgivninging 
under det andra och wellcare on line under det tredje. Du 
får praktisk kompetens och kan samtidigt hålla ner dina 
studiekostnader. 

För ansökan och mer information:

www.ylab-education.eu
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