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SSRF Utbildningscenter  

Kursbeskrivning 

existensionom 
Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter 

www.ssrf.nu 
 

 

SYFTE & MÅLGRUPP 

Yrkesutbildningen syftar till att den studerande skall skaffa sig tillräckliga kunskaper och 

kompetenser, i teori och praktik, för att bli en certifierad Existensionom. Utbildningen är en 

påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam genom SSRF:s samtalsterapeutiska 

utbildning eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och stärka din 

förmåga att föra existentiella samtal, existentiellt inriktade hjälp- och stödinsatser i form av 

existentiell vägledning och terapi. 

 

 

YRKET 

En Existensionom arbetar med existentiella frågor inom människovårdande områden. 

Utbildningen1 är en yrkesutbildning där du blir Certifierad Existensionom.2 Som certifierad 

Existensionom kan du t.ex. arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer 

och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som Existensionom i ditt 

eget företag. Yrkesutbildningen Existensionom är en helt ny yrkesutbildning som i 

förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom den andliga vården. Idag är den 

andliga vården i Sverige religiöst samfundscentrerad. Yrkesutbildningen till Existensionom vill 

verka för en personcentrerad människovård inom andlig vård och existentiell hälsa. 

 

 
1 Den 2-åriga utbildningen studeras på halvfart (50% studietakt) på distans och integreras, genom ett 

studentcentrerat perspektiv på lärande, optimalt med arbete eller övriga studier. Kursen kan även studeras på hel 

fart (100% studietakt) och är då 1-årig, fortfarande distansbaserad. 
2  SSRF:s Certifiering till Existensionom sker skriftligen, där SSRF försäkrar att studenten genomgått utbildningen 

till Existensionom.  
 

http://www.ssrf.nu/
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UTBILDNINGEN 

Utbildningen är helt på distans och baserad på ett självstudieprogram med handledning, 

mailsupport, telefonkontakt, studiehjälp, existentiell vägledning och eventuella frågor. Du 

startar utbildningens självstudieprogram när du vill och den är upplagd på 7 delkurser. Varje 

delkurs avslutas med en skriftlig hemtentamen (eller som i en delkurs, med utvärderingar 

genom klientarbete), som du skickar in via mail. Obs! Kurslitteraturen ingår inte i priset. (Du 

väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa dem eller ha som digitalt material). 

Större delen av litteraturen är fritt tillgängligt på nätet och via kursledaren. Utbildningen är 2-

årig på halvfart (50%) eller 1-årig med heltidsstudier (100%). Delkurser: 

 

1. Existentiella perspektiv genom teologi & filosofi  

2. Existenspsykologi & Existenssociologi  

3. Själavårdsterapi & Andlig vård  

4. Existentiell hälsa & Klientpraktik  

5. Existentiell coaching & Sorgebearbetning 

6. Det existentiella samtalet ur livshotande sjukdomsperspektiv  

7. Professionen Existensionom & Existentiella roller ur olika yrkesperspektiv 

 

 

VILKA ÄMNEN STUDERAS? 

I de 7 delkurserna studeras existentiella perspektiv genom teologi, filosofi, existenspsykologi, 

existenssociologi, själavårdsterapi, andlig vård och existentiell vägledning. I delkurs 4 

”Existentiell hälsa och klientpraktik” börjar teorin omsättas i praktiken med ett visst antal 

övningsklienter. Delkurs 5-7 handlar om existentiell coaching och sorgebearbetning, det 

existentiella samtalet ur livshotande sjukdomsperspektiv samt professionen Existensionom och 

existentiella roller ur olika yrkesperspektiv.  

 

 

CERTIFIERAD EXISTENSIONOM & BEHÖRIGHET 

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat som intygar att du är yrkesutbildad 

Existensionom. Tidigare fullgjorda utbildningar i SSRF:s regi; Dipl. Själavårdare och Cert. 

Samtalsterapeut ger direktbehörighet till utbildningen som Cert. Existensionom. Direkt 

behörighet ges även vid yrkesutbildningar såsom psykolog, läkare, präst, pastor, socionom, 

psykoterapeut och liknande yrkesutbildningar eller genom särskild prövning. Grundkrav eller 

särskild behörighet är någon form av samtalsterapeutisk utbildning och / eller mellanmänsklig 

samtalspraktik inom människovård (d.v.s. yrkeserfarenhet). 

 

 

HANDLEDNING & EXAMINATION 

Utbildningsledaren står till den studerandes förfogande under utbildningstiden. Inför varje 

delkurs får studenten sig tillhandahållen en studievägledning. I varje delkurs ingår fyra 

personliga handlednings-sessioner (vägledning, handledning, terapi och coaching), totalt 28 

handlednings-sessioner. Dessa sessioner i sig motsvarar hela kursavgiften och används ur ett 

studentcentrerat perspektiv, alltså med studentens behov, utmaningar och möjligheter i 
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centrum. Handledning, studievägledning, coaching och terapi erhålls av utbildningsledaren 

Fransisko Condró under hela kursen genom inbokade och i enskilda telefonsamtal eller om så 

önskas via Zoom.  

 

 

KOSTNAD, ANMÄLAN & FRÅGOR 

Kostnad 3.995 kr. per delkurs. Totalt 7 delkurser, d.v.s. totalt kr. 27.965:-. Företagsbetalning 

tillkommer 25 % moms. Medlemmar hos SSRF får 10% i rabatt på varje delkurs. Ytterligare 

5% rabatt vid direktbetalning av hela kursen. Rabatten dras av från det ordinarie priset vid 

betalning i SSRF Online-Butik. SSRF utfärdar examinations- och yrkesbevis tillsänd den 

nyutexaminerade Existensionomen både som PDF via mail och papperskopia via postadress. 

Anmälan och frågor: fransisko.condro@ssrf.nu  

 

 

LITTERATUREN  

Litteraturlistan kan i vissa delkurser tyckas omfattande, men den enskilde studenten får 

instruktioner i handledningsavsnittet vilka kapitel eller avsnitt som omfattas av delkursen. Till 

delkurserna kommer även instuderingsfrågor. OBS! I flera fall kommer endast delar av 

litteraturen att vara aktuell! Detta specificeras tydligt genom den delkursintroduktion som 

studenten erhåller vid start och påbörjan av varje delkurs. Till varje kursdel introduceras och 

presenteras delkursernas litteratur. Eftersom SSRF:s utbildningar är studentcentrerade kan 

valda delar av litteratur ändras och omformas efter studentens behov och kunskapsnivå. Aktuell 

litteraturlista får du från: fransisko.condro@ssrf.nu 

 

 

LÄRANDEMÅL, KUNSKAP, FÖRMÅGA & FÄRDIGHET  

Efter genomgången kurs kan studenten tillämpa sitt nya yrke som Cert. Existensionom. 

Studenten har översiktligt både redogjort för samt kunnat redovisa fördjupade kunskaper i 

utbildningens alla kursdelar. Genom att redovisa metodkunskap och redogöra för och jämföra 

olika existentiella perspektiv i utbildningens litteratur visar studenten på färdighet och förmåga. 

Detta genom att självständigt identifiera, initiera existentiellterapeutiska samtal och existentiell 

vägledning såväl muntligt (genom eget klientarbete) och skriftligt (genom deltentamina) samt 

visa på värderingsförmåga och förhållningssätt (genom handledningar) satt i relation till den 

egna yrkeserfarenheten som Certifierad Existensionom. 

 

 
Stockholm den 2 februari 2023 

 

  
  Fransisko Condró, Ph.M. & Th.M. 

mailto:fransisko.condro@ssrf.nu
mailto:fransisko.condro@ssrf.nu

	SYFTE & MÅLGRUPP
	YRKET
	UTBILDNINGEN
	VILKA ÄMNEN STUDERAS?
	CERTIFIERAD EXISTENSIONOM & BEHÖRIGHET
	HANDLEDNING & EXAMINATION
	KOSTNAD, ANMÄLAN & FRÅGOR
	LITTERATUREN
	LÄRANDEMÅL, KUNSKAP, FÖRMÅGA & FÄRDIGHET

