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Årsberättelse 2016 Sjukhuskyrkan Danderyds sjukhus, sjukhuspastor Stefan Andersson 
 
Inledning 
Jag började min anställning 15 augusti 2012 och har i dagarna arbetat 4,5 år. Det har varit en 
intressant resa för mig. Jag får ta del av så många olika medmänniskors liv och erfarenheter. 
Det är berikande, lärorikt, svårt och uppmuntrande i en blandning.  
 
Jag är verkligen tacksam för det förtroende som din församling visar mig att jag får arbeta 
som sjukhuspastor. Detta gör vi gemensamt och jag är beroende av ditt och ert stöd och 
förböner. 
 
Fr.o.m 1 januari 2014 är Stockholms Frikyrkoråd arbetsgivare för mig som sjukhuspastor. 
Jag är sedan 1 januari 2015 anställd som pastor i Pingstkyrkan Upplands Väsby, 50 %. 
 
Från 2017 är jag anställd 75 % som Sjukhuspastor och 25 % som församlingspastor. Jag är 
verkligen tacksam för möjligheten till utökad tjänst som Sjukhuspastor! 
 
Arbetslaget 
Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus är ekumenisk. Arbetslaget har under 2016 förändrats: 
 
Roger Gärtner präst Svenska kyrkan Danderyd 50%  
  Roger avslutade sin tjänst sommaren 2016. 
 
Stefan Bendtz präst Svenska kyrkan Danderyd 50% 
  Stefan avslutade sin tjänst i oktober 2016. 
 
Lisa Axelsson-Runeborg präst Svenska kyrkan Danderyd 50% 

Lisa återvände i september efter ett år i Australien med familjen, 
pga makens arbete som läkare. 
 

Stefan Andersson sjukhuspastor   50% 
 
Ninna Birkoff, präst i Vallentuna församling, vikarierade september 2015- augusti 2016 för 
Lisa Axelsson-Runeborg. Ninna fortsätter som präst i Danderyds församling. 
 
Maria Idänge har som pastorsadjunkt vikarierat som sjukhuspräst på 50 % från 1 september 
2016  till 15 januari 2017, och hon har varit mycket uppskattad. 
 
Mina kollegor är präster i Danderyds församling, Svenska kyrkan, på heltid varav 50 % av 
deras tjänster är i Sjukhuskyrkan.  
 
Förändring från och med 2017 är att vi blir tre i arbetslaget med vardera 75 % tjänst i 
Sjukhuskyrkan och 25% församlingstjänst. Vi ökar alltså något från 2,0 till 2,25 heltid i 
Sjukhuskyrkan. 
 



Carl-Henric Svanell blir ny sjukhuspräst och han börjar 6 februari 2017. Han kommer närmast 
från prästtjänst i Maria Magdalena församling.  Vi ser fram mot ny medarbetare! 
 
Mål 
Sjukhuskyrkan ska i sitt arbete gestalta kärnorden Närvaro, Öppenhet och Hopp. Det handlar 
om att med hög tillgänglighet och professionalitet svara upp mot de förväntningar patienter, 
anhöriga och personal har på Sjukhuskyrkan. Det innebär även att med en väl genomarbetad 
kommunikation öka kunskapen och medvetenheten om vad Sjukhuskyrkan kan erbjuda. Vi 
gör oss kända på sjukhuset både spontant och formellt. Människor som möter kyrkan på 
sjukhuset ska bära med sig en positiv bild av den även utanför sjukhuset. 
 
Danderyds sjukhus 
Danderyds sjukhus har drygt 300.000 läkarbesök, drygt 15.000 operationer och mer än 90.000 
besökare på akuten varje år. Det pågår f.n. omfattande ombyggnation av bl.a. Akuten som 
hittills varit dimensionerad för c:a 30.000 besök/år. 
 
Cirka 9.000 barn föds varje år på BB Stockholm och Danderyds sjukhus BB. 
 
Det är c:a 4.000 personer som arbetar på sjukhuset. Upptagningsområdet i norra Stockholm 
har mer än 600.000 invånare. Så visst är det ett mycket stort sjukhus som vi är en del av! 
 
 
Aktiviteter 
Sjukhuskyrkan finns tillgänglig under årets alla dagar. Vi är på plats dagtid vardagar i 
Sjukhuskyrkans lokaler (kapell, samtalsrum och expedition). Vardagar sker vårt huvudsakliga 
arbete som är samtal med patienter, anhöriga och personal, besök och information på 
avdelningar, personalsamlingar, mässan onsdagar m.m. Kvällar och helger finns vi i 
beredskap på telefon för besök och samtal. Beredskapen är en viktig del av Sjukhuskyrkans 
arbete som handlar om hög tillgänglighet och närvaro. 
 
 
Själavård 
De enskilda samtalen under tystnadsplikt med patienter, anhöriga och personal är värdefulla . 
Jag möter som sjukhuspastor drygt 200 personer varje år (patienter, anhöriga och personal) i 
själavård, andakt, dödsbud, sorg, sjukdom och livskris. Vi har tillgång till vårt samtalsrum 
intill Sjukhuskyrkans andaktsrum, men ofta sker samtalen på sjukrummet. 
 
Gudstjänst 
Veckomässan firas varje onsdag kl. 12.00, med uppehåll på sommaren.  
 
Kyrkliga handlingar 
Under 2016 har vi fortsatt att troget hjälpa patienter, anhöriga och personal med dop, vigslar, 
minnesstunder och begravningar. Vi har genomfört välsignelser av barn som avlidit samt akt 
vid avsked efter dödsfall.  
 
Samarbete sker och kontakter knyts med lokala församlingar, katolska och ortodoxa präster 
och andra religionsföreträdare, bl.a. med muslimska imamer och judiska rabbiner. 
 
Utåtriktad verksamhet 
Vi har mött personalen bl.a. genom information om oss vid flera ArbetsPlatsTräffar (APT). 



Vi ansvarar regelbundet för handledning och reflektionssamtal med personalgrupper inom 
bl.a. Onkologi, medicin, smärtklinik, dialysen, akuten och kvinnokliniken.  
Sjukhuskyrkan är en del av sjukhusets PKL, Kris och Katastrofledning och vi bidrar med 
utbildning och samråd inom detta område. Jag ingår i kris- och katastrofberedskapen i 
landstinget i händelse av större olycka, kris eller katastrof. Då blir vi som krisstödjare 
inringda efter behov och tillgänglighet. En större katastrofövning genomfördes i oktober. 
 
Utbildning 
 
9 november möttes anställda i Sjukhuskyrkan för en samling i Pingst, församlingar i 
samverkan. Vi är c:a 15 personer som tillhör Pingst och som arbetar i Sjukhuskyrkan 
 
Sjukhuskyrkans fortbildningsdagar i Vålådalen i september deltog jag inte i.  
 
Församlingar i samarbete 
Vi har Sjukhuskyrkan gemensamt och jag är tacksam för nätverket av 15 församlingar i 
regionen som stöder tjänsten som Sjukhuspastor på Danderyds sjukhus. Det är verkligen 
tacksamt med ekonomiskt stöd, förböner och omsorg!  
Jag har under 2016 besökt Salemkyrkan (Sigtuna), Missionskyrkan (Upplands Väsby) samt 
Grindtorpskyrkan (Täby). Sammanlagt har jag besökt 11 av de 15 församlingarna. Jag ser 
fram mot att få besöka din församling närmaste året.  
 
Det betyder mycket att få veta om församlingens medlemmar och vänner som vårdas på 
sjukhuset för ett besök och ett samtal. Men att även kunna kontakta församlingen för personer 
som behöver uppföljning och samtal hemmavid efter sjukhusvistelsen. 
 
Och du är alltid välkommen att komma till din kyrka på Danderyds sjukhus, Sjukhuskyrkan, 
och att ta kontakt med mig. 
 
 
Eftertanke 
 
”Du, Gud, omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand” Psalm 139:5 blir min 
hälsning till dig. Det finns nåd, skydd, tillflykt och tröst för våra liv hos Gud . När livet inte 
blir som vi tänkt och planerat och när sjukdom, smärta och död drabbar oss eller våra nära och 
kära, så finns Gud med oss och omsluter oss på alla sidor.  Vi får be för och stödja varandra! 
 
Vänliga hälsningar från er medarbetare i Sjukhuskyrkan Danderyds sjukhus, 
 
 
Stefan Andersson 
 
Sjukhuspastor 
 
Telefon  0707 431015  
  
stefan.d.andersson@sll.se ( OBS ny mailadress)    och     stefan.andersson61@gmail.com  
 
 


