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FASTSTÄLLANDE 

Litteraturlistan är reviderad och fastställd 2023-02-08 av SSRF Utbildningscenter: 

Yrkesutbildningar inom andlig vård med existentiellorienterad inriktning. 

 

INSTUDERINGSFRÅGOR & LITTERATURGENOMGÅNG 

Till varje kursdel introduceras och presenteras delkursernas litteratur. Litteraturlistan kan 

tyckas omfattande, men till varje delkurs specificeras vilka sidor och avsnitt som studeras. 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. Eftersom SSRF:s utbildningar är 

studentcentrerade kan valda delar av litteratur ändras och omformas efter studentens behov och 

kunskapsnivå. SSRF har valt att litteraturen till yrkesutbildningen ska var på svenska, detta så 

att alla har möjlighet att tillgodogöra sig den. Varje år uppgraderas litteraturlistan. Viss litteratur 

kan falla bort till förmån för ny litteratur.  

 

TENTAMEN 

Vid delkursens slut erhåller studenten en deltentamen som mailas till 

(fransisko.condro@ssrf.nu). Studenten har mycket god tid på sig att skriva och sända in 

deltentamen för bedömning. Vid inlämnad tentamen kan efterföljande kursdel påbörjas. 

Studenten återfår sin tentamen senast tre veckor efter inlämning. Betygskriterierna är endast 

två: antingen G (Godkänd) eller K (Komplettering), där sistnämnda ska kompletteras före 

inlämning av efterföljande delkursexamination. Delkursexaminationerna finns till för att 

utbildningsledaren ska kunna intyga och examinera studenten till att ha uppnått SSRF:s 
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lärandemål, kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt. 

 

DELKURS 1: 

 
 

EXISTENTIELLA PERSPEKTIV GENOM TEOLOGI & FILOSOFI 

 

LITTERATUR 

 
Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas (1998): Kunskapssociologi: hur individen uppfattar  

och formar sin sociala verklighet. Stockholm. Wahlström & Widstrand.  

(242 sidor). 

 

Bibel 2000 (2019): Bibeln: Jobs bok. Bibelkommissionens översättning.  

Bibelsällskapets Förlag. 

https://bibeln.se/visa?q=job.1@b2k 

 

Burman, Anders (2022): Hannah Arendts Människans villkor. Lund. Statsvetenskapliga  

förbundet. (16 sidor). https://journals.lub.lu.se/st/article/download/24091/21240/60231 

 

Gustavsson, Bernt (2017): Tänkande om existensens villkor. Från tidiga livsfilosofer till  
senare tids existentialister. Göteborg. Korpen. (228 sidor). 

 

Zackariasson, Ulf (2006): Att filosofera om religion: Mot en fördjupad debatt kring  

filosofiska religionsförståelser, svensk teologisk kvartalstidskrift, Årgång 82,  

PDF. (Erhålles kostnadsfritt via kursledarens mail). (11 sidor). 

 

DELKURS 2: 

 
 

EXISTENSPSYKOLOGI & EXISTENSSOCIOLOGI 

 

LITTERATUR 

Bengtsson, Mattias & Flisbäck, Marita (2016): När kallet ställs på̊ sin spets: Pensionering 
 ur ett existenssociologiskt perspektiv. Sociologisk Forskning, årgång 53, nr 2,  

sid 127–150. © Författarna och Sveriges Sociologförbund. (23 sidor): 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:935444/FULLTEXT01.pdf 

 

Stiwne, Dan (red.) (2020). Bara detta liv. Texter i existentiell psykologi och psykoterapi.  
Stockholm. Natur och Kultur. (255 sidor). 

 

https://bibeln.se/visa?q=job.1@b2k
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournals.lub.lu.se%2Fst%2Farticle%2Fdownload%2F24091%2F21240%2F60231&data=05%7C01%7C%7C2b3c60a4f5474578687308dac4a36d7a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638038503442559137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SmhAL4JC0fomyOe0F6JMki4jdstbl73wcKkZxs671Cc%3D&reserved=0
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:935444/FULLTEXT01.pdf
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DELKURS 3: 

 
 

SJÄLAVÅRDSTERAPI, ANDLIG VÅRD  

& EXISTENTIELL VÄGLEDNING 

 

LITTERATUR 

 
Andlig vård inom sjukvården: Då och då ställs vi inför det ovälkomna i livet. En olycka, en  

svår diagnos. Det kan vara en närstående person som drabbas – eller vi själva  
(8 sidor): 

https://www.myndighetensst.se/download/18.4aeba352166262cb8f44af26/1539849170

877/Andlig%20vård%20inom%20sjukvården_web.pdf  

 

Condró, Fransisko (2021): Själavård eller terapi?, PDF (57 sidor). (Erhålles kostnadsfritt via  

kursledarens mail) eller: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612846/FULLTEXT01.pdf 

 

Condró, Fransisko (2022): Den andliga vårdens möjligheter och begränsningar, PDF  

(85 sidor). (Erhålles kostnadsfritt via kursledarens mail) eller: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1706409/FULLTEXT01.pdf 

 

Nationellt råd för ekumenisk samordning av institutionssjälavården:  

https://www.sjukhuskyrkan.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/51-arbetsgrupp-

nationellt-rad-for-samordning-av-institutionssjalavard.pdf  

 

May, Rollo (2005): Den omätbara människan: om människosynen i existentiell psykologi och terapi. 

 Stockholm: Natur Kultur Akademisk. (198 sidor). 

Nordin, Magdalena & Schölin, Tobias (2010): Religion, vård och omsorg: Om kultur, vård  
och omsorg. (122 sidor):  

https://www.myndighetensst.se/download/18.5451cb96170bfa33bcb6d7ec/1588778282

722/Religion_vard_omsorg.pdf 

 

Myndigheten till stöd för trossamfund (2021): Hjärtats omsorg: En rapport om Buddhistisk  
 andlig vård inom sjukvården i Sverige. (25 sidor): 

https://www.myndighetensst.se/download/18.441782e7176722e04e19b257/161708917

3653/Hjärtatsomsorg_rapport_sistaversion_26feb.pdf 

 

DELKURS 4: 

 
 

EXISTENTIELL HÄLSA & KLIENTPRAKTIK 

https://www.myndighetensst.se/download/18.4aeba352166262cb8f44af26/1539849170877/Andlig%20vård%20inom%20sjukvården_web.pdf
https://www.myndighetensst.se/download/18.4aeba352166262cb8f44af26/1539849170877/Andlig%20vård%20inom%20sjukvården_web.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612846/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1706409/FULLTEXT01.pdf
https://www.sjukhuskyrkan.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/51-arbetsgrupp-nationellt-rad-for-samordning-av-institutionssjalavard.pdf
https://www.sjukhuskyrkan.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/51-arbetsgrupp-nationellt-rad-for-samordning-av-institutionssjalavard.pdf
https://www.myndighetensst.se/download/18.5451cb96170bfa33bcb6d7ec/1588778282722/Religion_vard_omsorg.pdf
https://www.myndighetensst.se/download/18.5451cb96170bfa33bcb6d7ec/1588778282722/Religion_vard_omsorg.pdf
https://www.myndighetensst.se/download/18.441782e7176722e04e19b257/1617089173653/Hjärtatsomsorg_rapport_sistaversion_26feb.pdf
https://www.myndighetensst.se/download/18.441782e7176722e04e19b257/1617089173653/Hjärtatsomsorg_rapport_sistaversion_26feb.pdf
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LITTERATUR 
 
Stiwne, Dan (red). (2018). Existens och psykisk hälsa. – om hur liv och levnad förhåller sig  

till hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. (232 sidor). 

 

Socialstyrelsen (2022): De nordiska ländernas arbete för en mer sammanhållen och vård och  

omsorg: Centrala iakttagelser av lagstiftning, policys och exempel på tillämpat arbete. 

(79 sidor): https://pub.norden.org/temanord2022-548/ 

 

Condró, Fransisko (2022). Arbetskompendium: Andlig Träning & Existentiell hälsa och klientpraktik. 

 

DELKURS 5: 

 
 

EXISTENTIELL COACHING & SORGEBEARBETNING 

 

LITTERATUR 

 

Lagerström, Ann & Serrander, Elisabeth (2019): Existentiell coaching. Lund.  

Studentlitteratur. (213 sidor). 

 

James, John W. & Friedman, Russell (2019): Sorgbearbetning: Ett Handlingsprogram För  

Känslomässig Läkning Vid Sorg efter dödsfall, Separationer Och Andra Förluster. 

Stockholm. Svenska institutet för sorgbearbetning. (159 sidor). 

 

Worden, William J. (2002): Sorgerådgivning och sorgeterapi. Stockholm. Svenska Institutet  

för Sorgbearbetning. (257 sidor). 

 

DELKURS 6: 

 

 
DET EXISTENTIELLA SAMTALET UR 

LIVSHOTANDE SJUKDOMSPERSPEKTIV 

 

LITTERATUR 

 
Andershed, Birgitta & Ternestedt, Britt-Marie (red.) (2020): Palliativ vård: begrepp och  

perspektiv i teori och praktik. Lund. Studentlitteratur. (550 sidor). 

 

Sand, Lisa. & Strang, Peter. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping  
i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur. (272 sidor). 

https://pub.norden.org/temanord2022-548/
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Carlsson, Maria (red.) (2007): Psykosocial cancervård. Lund. Studentlitteratur. (252 sidor).  
 

Regionalt Cancercentrum Syd (Hellbom, Maria): Fyra viktiga frågor. Stöd och inspiration för  
dig som i ditt arbete möter patienter med cancer. Det existentiella samtalet ur ett 

livshotande sjukdomsperspektiv. Lund. (15 sidor): 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-

vard/syd/broschyr-rcc-syd---rehabilitering-webb-3.pdf 

 

 

DELKURS 7: 

 
 

PROFESSIONEN EXISTENSIONOM  

& 

EXISTENTIELLA ROLLER UR OLIKA YRKESPERSPEKTIV 

 

LITTERATUR 

 
Wåglund, Monica (1999): Utvärdering av socionomprogrammen. Arbetsrapport nr. 1.  

Socionomens yrkesroll ur olika perspektiv. Högskoleverket. (34 sidor): 

 https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2899/1487841888194/s

 ocionomens_yrkesroll.pdf 

 

Svenska kyrkan, biskopsmötet (2014): Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Uppsala.  

Ineko. (80 sidor): 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Kallad%20till%20diakoni%20och%20präst%20i%

20Svenska%20kyrkan%20(%202014).pdf 

 

Condró, Fransisko (2023): Yrket Existensionom, PDF (erhålles kostnadsfritt via  

 kursledarens mail). 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/broschyr-rcc-syd---rehabilitering-webb-3.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/broschyr-rcc-syd---rehabilitering-webb-3.pdf
https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2899/1487841888194/
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Kallad%20till%20diakoni%20och%20präst%20i%20Svenska%20kyrkan%20(%202014).pdf
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Kallad%20till%20diakoni%20och%20präst%20i%20Svenska%20kyrkan%20(%202014).pdf
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