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Livsfrågor och mitt eget välbefinnande

Alina Hurnasti, kurator
Maria Möhring, kurator
Studenthälsan



Frågeställningar från Charlottes Roos föreläsning i september

• Fundera över forskningen kring vad som är viktigt för de äldre och hur det 
stämmer överens med dina egna värderingar kring god vård och omsorg. 

• Finns det något som är svårt när du ska arbeta utifrån de äldres perspektiv? 
Vad/vilka situationer är svåra?



Livsfrågor och mitt eget välbefinnande

• Den svenska kontexten.
• Vad innebär begreppet ”existentiell”?
• Varför är det viktigt att ägna tid åt existentiella frågor?
• Hur kan jag använda det i förhållande till mig själv?
• Hur kan jag ta hand om mig själv i yrkeslivet (och livet)?





Existentiell – som har med vår existens, vårt liv, att göra 

Var kommer vi ifrån?

Vart är jag på väg?

Vad behöver jag?

Vad är viktigt - Gör jag det?

Vem är jag i förhållande till världen och 
andra? 

Vilka är mina värderingar?

Vad tänker jag om livet och döden?

Bildkälla: Pixabay



Meningen 
med/i livet Förundran

Helhet 
och balans

Samman-
hang

Harmoni 
och inre 

lugn
Hopp

Något 
större än 

jag

Tro/tillit 

Källa och mer info: www.who.int
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Har du funderat kring något av 
dessa teman tidigare?

Vilket känns mest intressant och 
vilket steg kan du ta för att närma 

dig det?



Varför är det viktigt att närma sig existentiella frågor?

För att våga prata om 
detta i min yrkesroll För min egen skull



Bildkälla: Pixabay

Känslan av otillräcklighet

• Varför känner vi så?

• Det här med att inte ha ett svar eller en lösning



Livets dubbelhet

Bildkälla: Pixabay



Fråga

När det känns tungt/svårt, vad kan jag göra för att få just den här stunden eller 
dagen att kännas meningsfull? Vad hjälper mig att hålla modet uppe?

Bildkälla: Pixabay



Värna om dig själv

• Paus från ”kraftfältet”
• Lägerbål
• Tänk på bra saker du gjort
• Ta hand om dig varje dag

”Mot allt som är ont hjälper allt som är bra för dig!” (Per Isdal)
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Stort tack för att ni har lyssnat!

Alina Hurnasti alhu@du.se
Maria Möhring mamo@du.se
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