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SSRF Utbildningscenter  

Kursbeskrivning 

existentiell 

beroendeterapi 
Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter 

www.ssrf.nu 
 

 

 

FASTSTÄLLANDE 

Kursplanen är fastställd 2023-01-10 av SSRF Utbildningscenter: Vidareutbildningar inom 

Existentiell hälsa med existentiellorienterad inriktning. 

 

 

ONLINEKURS VT 2023: 

 
 

EXISTENTIELL BEROENDETERAPI 

 

 
SSRF VIDAREUTBILDNINGAR 

Online-kursen Existentiell beroendeterapi är en del av SSRF:s utbildningsprogram och är en 

helt ny kurs inom segmentet SSRF-vidareutbildningar. Kursen har ett studentcentrerat 

perspektiv. Detta innebär att deltagarnas erfarenheter och kompetenser tillvaratas genom den 

unika gruppdynamik som uppträder under kurstillfällena.    

http://www.ssrf.nu/
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INNEHÅLL 

SSRF:s Online-kurs Existentiell beroendeterapi är en helt ny kurs inom SSRF-

vidareutbildningar. Kursen är till för alla som på olika sätt kommer i kontakt med missbruk och 

beroendeproblematik: brukare, missbrukare, beroendepersonligheter och inte minst för alla de 

som på något sätt arbetar med beroendeproblematik. Deltagarna kan komma från alla dessa 

grupper privat och professionellt. På det sättet bidrar deltagarnas livs- och 

arbetslivserfarenheter till varandra genom egna erfarenheter som delas utifrån existentiella 

perspektiv på beroende.  

 

 

SYFTE 

Syftet med kursen är att ge varje deltagare en fördjupad förståelse över egna eller andras 

beroendeproblematik genom olika terapeutiska inslag, egenterapi, gruppterapi och ledarledd 

terapi och coaching. Med utgångspunkt i ett existentiellorienterat perspektiv framkommer 

grundläggande beroendefrågor i en kontext med unika existentiella svar. Beroende och existens 

sammankopplas och kan medvetandegöra dolda och outforskade livsområden om varför, hur 

och på vilket sätt missbruk och beroenden uppstår och utvecklas i en människas liv.  

 

 

ONLINE 

Online-kursen är begränsad till 10 deltagare. Varje deltagare bidrar till en utökad förståelse av 

människans existens ur ett beroendeperspektiv. Online-träffarna sker via Zoom. Inför varje 

vecka skickas en PDF via mail till varje deltagare med information, kursinnehåll och 

existentiella frågeställningar för veckan. 

 

 

BEHÖRIGHET & KURSINTYG 

Online-kursen har inga direkta behörighetskrav och därför kan kursdeltagarna komma från ett 

brett spektrum av bakgrunder både privat och professionellt. Efter genomgången kurs erhåller 

kursdeltagarna ett kursintyg genom SSRF Utbildningscenter. 
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KURSSTART 

Kursen startar tisdagen den 7:e mars kl. 11:00. Kursperiod:  6 veckor under våren 2023 med 

två Online-träffar i veckan, dagtid. Kursveckor: start, vecka 10 och avslut, vecka 16. OBS! 

Inga träffar påskveckan (vecka 14).  

 

Träffarna är alltid tisdagar och torsdagar kl. 11:00—13:00 (2 x 50 minuter med 10 minuters 

paus).  

 

 

DATUM 

Datum: 7 & 9 mars, 14 & 16 mars, 21 & 23 mars, 28 & 30 mars, 11 & 13 april, 18 & 20 april. 

 

 

PRIS 

Pris totalt för 12 träffar under 6 veckor inklusive kursintyg och PDF-material: 3.900kr. (+ moms 

för företagsanmälan). Medlemmar hos SSRF får 10% i rabatt på varje delkurs. 

 

 

MERVÄRDE 

Denna Online-kurs ger även varje deltagare direktbehörighet till den nya yrkesutbildning som 

SSRF lanserar senare under 2023, Existentiell beroendeterapeut, EBT.  

 

 

OM KURSLEDAREN 

Kursledaren Fransisko Condró ansvarar för och leder denna Online-kurs. Fransisko är 

välutbildad inom psykosocial- och existentiell hälsa och har bland annat studerat socialt arbete 

med alkohol- och drogproblem samt psykosocialt arbete i teori och praktik på Stockholms 

universitet. Kursledaren har bland annat en religionsvetenskaplig magisterexamen med en 

religionspsykologisk studie av omvändelseprocesser hos medlemmar i Anonyma Alkoholister 

med titeln Spirutus contra spiritum och en masterexamen i religionsvetenskap med en studie i 

Själavård eller terapi? - En religionspsykologisk studie av en själavårds- och 

samtalsmottagning i Svenska kyrkan. Fransisko är även teolog. 
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Fransisko har vidare arbetat som sakkunnig utredare i existentiell hälsa för Socialstyrelsen, 

samtalsstödjare på MIND, HVB-handledare, behandlingsassistent på stödboende samt som 

stöd- och kontaktperson inom LSS. Fransisko är också Online Livsstegen-ledare på Kontempel. 

Sist men inte minst är Fransisko själv medlem i Anonyma Alkoholister, AA sedan 2008. 

Fransisko är slutligen ICC Coach och haft ett eget coachutbildningsföretag.  

 

 

KONTAKT & FAQ 

Fransisko Condró (fransisko.condro@ssrf.nu) 

 

            Hjärtligt välkommen önskar 

  
              Fransisko Condró, PhM & ThM 
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