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Curriculum Vitae  
 
 
Examina 
Teologie doktorsexamen, Religionspsykologi, Uppsala universitet, 2011.  
 
Anställningar 
Lektor, Teologiska högskolan Stockholm, 2011–. 
Lektor, Teologiska fakulteten, Uppsala Universitet, 2014–. 
 
Andra akademiska uppdrag 
Huvudtalare vid Scandinavian Network for Psychology of religion, Istanbul, 2015. 
Huvudtalare vid Conference of Existential health, Jönköping, 2015. 
Huvudtalare vid, Conference of Existential health in praxis, Västerås, 2014. 
Ocktober, 2013, Huvudtalare vid, Conference of Existential health. Västerås, 2013. 
Initiativtagare och organisatör av The Swedish network of Existential public health for 

researchers and practitioners, 2012−. 
Svensk översättning och anpassning till svensk kontekt av WHOQOL-SRPB Field test 

instrument tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet, 2011−. 
Gästföreläsare vid Röda corsets högskola, 2011−. 
Initiativtagare, organisatör och huvudtalare vid Det svenska nätverket för Existentiell 

folkhälsa första rikskonferens vid Teologiska högskolan Stockholm, 2012. 
Föreläsare vid The Group for Research and education in social sustainability, altruism & 

compassion. Stockholm Stress Research Institute, Stockholm universitet/ Karolinska 
Institutet, 2011.  

Projekt “Existentiell Hälsa, kan de existentiella dimensionerna ha en positiv påverkan på 
hälsan?” i samarbete med Vuxenskolan Västmanland, 2012−. 

Utveckling av pilotkurs om existentiell hälsa för förebyggande av suicidala patienter, S:t 
Görans sjukhus och Karolinska Institutet, 2012.  

Utveckling av pilotkurs om existentiell hälsa som positiv för högre värdering av hälsa och 
personlig livskvalitet, Håbo församling, Svenska kyrkan, 2011. 

Utveckling av pilotkurs om existentiell hälsa och psykiska funktionsstörningar. 
Aktivitetshuset: Södermalms stadsdelsförvaltning, 2011. 

Peer review för Ethnicity and Health, 2010–.  
 
Samverkan med omgivande samhälle 
Uppdrag 
Koordinator för konferens anordnad av Västmanlands kommuner och landsting om 

existentiell hälsa vid Mälardalens högskola, 2013. 
Expert vid undersökningen Liv och hälsa ung 2014, Landstinget Västmanlnad. 
Medlem i Sveriges Kommuner och Landstings referensgrupp för ett nationellt 

förbättringsarbete för vård och omsorg om mest sjuka äldre i samverkan med 
Socialdepartementet, 2013–. 

Medlem i arbetsgrupp vid Stockholm Stress Center, Stockholm university/ Karolinska 
institutet för forskning och utbildning i medkänsla, empati, altruism och tillit i syfte att 
förbättra den sociala hållbarheten, 2011. 



 

Utarbetande av riktlinjer och utbildningsmaterial för samtalsgrupper kring existentiell 
hälsa vid Studieförbundet Vuxenskolan, 2012−. 

Arbete med att utveckla arbetsorienterad rehablitering, Origo Resurs, 2012−. 
Medlem i arbetsgrupp anordnad av Abbot för stärkande av HIV-positiva personers hälsa 

och livskvaliet, 2011−2012. 
Leder utvecklandet en tydligare dimension av existentiell hälsa vid de lokla föreningarna 

inom Sank Lukas, understött av Socialstyrelsen, 2012−. 
Utvärdering avhälsobefrämjande åtgärder för personer med HIV-diagnos, Noaks Ark. 

2011−2012. 
 
Föreläsningar  
Föreläsning för familjeterapeuternas årliga träningsprogram, Svenska kyrkans 

familjerådgivning, 2012. 
Huvudtalare vid Svenska föreningen för psykosomatisk medicins tionde 

rikskonferensen/10th National Congress of the Association of Psychosomatic 
Medicine, 2012. 

Föreläsning vid den årliga utbildningsdagen för präster och diakoner i Lindköpings, Visbys 
och Luleå stift, 2012. 

Föreläsning vid seminarium arrangerat av Föreningen Psykisk hälsa, 2012. 
Föreläsare och seminarieledare vid nätverksmöte för rådgivare, Transkulturellt center, 

Stockholms läns landsting, 2011. 
 
Populärvetenskap 
”Frågor som avgör hur vi mår”, i Äldreomsorg − tidningen för kompetensutveckling: Tema 

Existentiell hälsa, 30:1, 24−26, 2013. 
”Existentiell hälsa viktigt vid åldrande”, Psykisk hälsa tema: Åldrande [Mental Health, theme: 

Aging], 53:1, 46−51, 2012. 
”Existentiell hälsa en hälsofaktor för vår tid”, Årsboken för kristen humanism and 

samhällssyn, 91−98, 2011. 

 
Publikationsförteckning 2010–2015 Cecilia Melder 
 
 
Monografier 
Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Acta 

Universitatis Upsaliensis, Psychologia et Sociologia Religionum 25th. Uppsala universitet, 
2011. 

 
Refereegranskade artiklar 
“The epidemiology of lost meaning − A study in psychology of religion and existential public 

health”, i Post-secular religious practices: Scripta Instituti Donneriani Aboensis 24 (2012), 
237−258. 

”Bättre och bättre dag för dag – Existentiell hälsa på äldre dar”, i (red.) Suvanto, SA, Antologi 
− äldre och mental hälsa. Stockholm: Gothia, 36–63, 2014. 



 

”Livskartan – en väg till existentiell folkhälsa”, i (red.) Bojner Horwitz, E. Stillhetens bok. 
Kulturhälsoboxen. Stockholm: Gothia Fortbildning vol 5: 43−61, 2014 

“Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa”, i 
Socialmedicinsk tidskrift, 4, 320, 2011. 

”Vilsenhetens epidemiologi − en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa”, i 
Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening, 3, 12−13, 2011. 

”Vilsenhetens epidemiologi”, i Svensk teologisk kvartalskrift, 87:3, 141, 2011. 
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