
VIDAREUTBILDNING HOS SSRF! 

 

 

Cert. Existensionom 
 

2-ÅRIG (1-ÅRIG)1 YRKESUTBILDNING 

 
 

 

YRKET EXISTENSIONOM 

En Existensionom arbetar med existentiella frågor genom samtalsterapi, själavård, andlig 

träning och coaching. Existensionom-utbildningen 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. 

Existensionom-utbildningen vill verka för en personcentrerad människovård.  

 

 

 

VIDAREUTBILDNING TILL CERT. EXISTENSIONOM 

Utbildningen är helt på distans (nätutbildning) och är baserad på ett självstudieprogram med 

mailsupport, telefonkontakt och studiehjälp. Du startar utbildningens självstudieprogram när 

du vill och den är upplagd på 7 delkurser, som 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 eller ha som digitalt material). Utbildningen är 2-årig på halvfart (50%) eller 1-årig med 

heltidsstudier (100%).  

 

 
1 Den 2-åriga utbildningen studeras på halvfart (50% studietakt) på distans. Kursen kan även studeras på hel fart 

(100% studietakt) och är då 1-årig, fortfarande distans- och nätbaserad. 
2 SSRF:s Certifiering till Existensionom sker skriftligen, där SSRF försäkrar att person som genomgått den 1-åriga 

utbildningen till Existensionom överensstämmer med utfärdande av yrkestiteln Existensionom.  
 



VILKA ÄMNEN STUDERAS? 

I de 7 delkurserna studeras existentiella perspektiv genom teologi och filosofi, existentiell 

coaching, sorgebearbetning, själavårdsterapi, andlig vård, existentiell hälsa, det existentiella 

samtalet ur livshotande sjukdomsperspektiv samt existenspsykologi och existenssociologi. 

Existentiella roller ur olika yrkesperspektiv samt Den andliga träningen har ett eget delmoment 

där människans existentiella livsvillkor tillämpas i praktiken. Detta moment ger i sig även 

behörighet till SSRF:s kommande vidareutbildning till Licensierad Andlig tränare. I varje 

delkurs ingår fyra personliga handlednings-sessioner (studievägledning, handledning, terapi 

och coaching), totalt 28 handlednings-sessioner. Dessa 28 sessioner i sig motsvarar hela 

kursavgiften!  

 

 

 

CERTIFIERAD EXISTENSIONOM 

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

Existensionom. 

 

 

 

FASTSTÄLLANDE 

Kursplanen är fastställd av SSRF Utbildningscenter - yrkesutbildningar inom andlig vård med 

existentiellorienterad inriktning. 

 

 

 

BEHÖRIGHET 

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). 

 

  



KOSTNAD 

Kr. 3.995:- per delkurs (7 delkurser), d.v.s. totalt kr. 27.965:-. Företagsbetalning tillkommer 

med 25% moms. Medlemmar hos SSRF får 10% i rabatt på varje delkurs. Rabatten dras av 

från det ordinarie priset. Obs! Kr. 1.100:- (+ moms för företag) tillkommer för utfärdande av 

examinations- och yrkesbevis.  

 

 

UTBILDNINGSANSVARIG 

Ansvarig för vidareutbildning & handledning hos SSRF är Fransisko Condró. 

Ta reda på mer 

 

 

INTRESSEANMÄLAN 

För vidare information om utbildningen, anmäl ditt intresse genom att klicka på länken nedan. 

Klicka här 

 

 

 

 

 

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter 

 

SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi 

Andlig vård med existentiellorienterad inriktning 

 

ssrf.nu 

 

https://www.ssrf.nu/fransisko.condro
https://ssrf.nu/vidareutbildning-existensionom
https://www.ssrf.nu/

