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Högintressant	  och	  utmanande	  år	  på	  ett	  nytt	  sjukhus	  och	  med	  nya	  sjukhusmedarbetare!	  

Sedan	  flytten	  av	  barnklinikerna	  –	  1999	  har	  det	  funnits	  en	  längtan	  att	  få	  återknyta	  till	  barnen	  och	  
familjerna	  samt	  få	  en	  större	  tjänst	  och	  slippa	  dela	  mellan	  två	  50%	  tjänster.	  Drömmen	  har	  uppfyllts	  
och	  jag	  har	  sedan	  1	  januari	  fått	  möjligheten	  att	  tillsammans	  med	  5	  kollegor	  från	  Svenska	  kyrkan	  dela	  
ansvaret	  för	  den	  andliga	  vården	  på	  Astrid	  Lindgrens	  Barnsjukhus	  och	  hela	  Karolinska	  
Universitetssjukhuset	  Solna.	  	  

Många	  ”nygamla	  kontakter”	  har	  knutits	  med	  kära	  återseenden	  och	  på	  en	  gång	  öppnades	  dörrar	  till	  
personal	  av	  olika	  kategorier	  samt	  avdelningar.	  

Utmanande	  uppdrag	  under	  beredskapstiden	  på	  ett	  flertal	  akutvårdsavdelningar	  där	  det	  fordrats	  både	  
kunskap	  och	  empatisk	  förmåga,	  tillgänglighet	  årets	  alla	  dagar	  dygnet	  runt.	  Kyrkan	  har	  ju	  en	  stark	  
symbolbärande	  funktion	  både	  som	  tillgång	  men	  också	  som	  utmaning.	  

Information	  har	  uppdaterats	  med	  viktiga	  telefonnummer	  till	  kultur	  och	  religion,	  Gideoniterna	  har	  
bistått	  med	  biblar	  på	  olika	  språk.	  Bön-‐	  och	  tankeböckerna	  i	  Andaktsrummet	  används	  flitigt	  alla	  tider	  
på	  dygnet.	  Sång-‐	  och	  musikprogram	  tillsammans	  med	  vernissage	  vid	  några	  tillfällen	  samt	  andakter,	  
mässa	  och	  förbönsstunder	  varje	  vecka.	  En	  levande	  och	  kringvandrande	  närvarande	  sjukhuskyrka	  där	  
andaktsrummet,	  alltid	  öppet,	  med	  ljusbäraren	  och	  böneträdet	  vilka	  utgör	  centrum.	  

Veckorna	  fylls	  av	  enskilda	  möten	  med	  patienter,	  närstående	  och	  personal	  och	  regelbundna	  möten	  på	  
Barnonkolog	  med	  barn	  och	  föräldrar	  samt	  Thorax	  avdelning.	  	  Studiebesök,	  utbildningar,	  
reflektionshandledning	  i	  bemötande	  och	  hantering	  av	  livets	  djupa	  och	  svåra	  frågor.	  Föreläsning	  på	  
Barndagar	  med	  tema”	  Kulturmöten	  och	  livsåskådningar	  ”.	  Etikcafé	  på	  Intensivvårdsavdelning,	  mingel	  
med	  nya	  läkarstudenter	  på	  KI	  eller	  minnesstund	  för	  vårdpersonal	  då	  nära	  medarbetare	  hastigt	  avlidit	  
är	  variabler	  i	  vardagen.	  

Handledningen	  var	  3.e	  vecka	  med	  präst/terapeut	  är	  nödvändigt	  för	  att	  orka	  och	  kunna	  möta	  de	  
ständigt	  nya	  utmaningarna	  på	  ett	  friskt	  sätt.	  Sjukhuskyrkans	  fortbildningsdagar	  i	  Växjö,	  samt	  några	  
enskilda	  föreläsnings-‐	  och	  reflektionsdagar	  blir	  en	  hjälp	  att	  fylla	  på	  det	  inre	  förrådet.	  

Min	  andliga	  hemvist	  har	  jag	  i	  Ekensbergskyrkan,	  Solna	  där	  jag	  också	  ingår	  i	  medarbetarteamet	  och	  
vid	  några	  tillfällen	  under	  året	  medverkat	  i	  gudstjänster	  och	  samlingar.	  

Ovärderligt	  är	  vetskapen	  om	  församlingarnas	  bön	  och	  aktiva	  stöd	  till	  Sjukhuskyrkans	  arbete!	  	  
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