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Teamförändringar som skakade om där teamledaren Mona åker 1 år på utlandsuppdrag. En mycket god 
lösning ordnades med diakon Åsa tf teamledare och året tillsammans med prästerna Peter Strömmer och 
Ritva N Olsson har visat sig vara fantastiskt bra. Med 6 personer i teamet 3 präster, 2 diakoner och en pastor 
har arbetet flutit på. Bärande har varit bönelivet och starten varje morgon med tändande av 3 ljus och bön för 
patienter, närstående och personal. 

En ständig beredskap där vi sett under året hur efterfrågan ökat väsentligt både på barnsjukhuset samt 
vuxendelen. Det handlar om alltifrån dop eller namngivning av för tidigt födda, till vigslar, stöd och 
krissamtal i sköra situationer och avsked. 

”Ett sambopar ringer, en har hastigt blivit svårt sjuk. 30 år tillsammans, barn har fötts och växt upp. Nu 
måste det ske det som samtalats om men inte blivit av. Inom några timmar ordnar jag vigsel där kärleken får 
stadfästas och förbön och välsignelse delas. En helig stund på ett vanligt sjukrum.  Barnen är vittnen, via 
skype kan släktingar på andra håll följa med. Tal hålls av de närvarande och efter några få timmar har livet 
runnit ut, men kärleken de levt med blir en bärande del i sorgen och saknaden, och en trygghet för 
efterlevande.” 

Nya Rollups och informationsmaterial har tagits fram samt marknadsföring via 
Sjukhuskyrkan på 

I Barncancerappen finns tydlig information samt på NKS (Nya Karolinska). Ett nytt ”Rum för stillhet/Room 
for prayer” har invigts på NKS i november, med öppettider vardagar 9-16. 

Efterfrågan av personal på Arbetsplatsträffar sker regelbundet, och på vissa avdelningar fasta tider varje 
vecka. Reflektionshandledning, utbildning och föreläsningar samt presentation för all ny personal på 
Barnklinik och kvinnoklinik.  

Påfyllnad och egenreflektion har jag inhämtat på några dagar på Sigtunastiftelsen i maj samt rikskonferensen 
för Sjukhuskyrkan i Vålådalen. 

Några ögonblicksbilder av höjdpunkter när Stefan Jämtbäck och Åsa Bosdotter från Ekensbergskyrkan, vid 
7 tillfällen bjudit på sång och musik i Radiumhemmets cafédel. Invigningen av det nya bönerummet ”Rum 
för stillhet” på NKS. Minnesgudstjänst med ljuständning, för barn som avlidit. Kamelvandringen på Nya 
Barnsjukhuset med ”jakten på stjärnan” vilken visade vägen till det nyfödda kungabarnet.  
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