
Verksamhetsberättelse 2016  
Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm 

Av sjukhuspastor MarieAnne Ekedahl  

Om Capio St Görans sjukhus 

Capio S:t Göran är ett akutsjukhus på Kungsholmen i Stockholm, ett sjukhus som driver framtidens 

sjukvård.  Det är det mest centralt belägna akutsjukhuset i Stockholm och ett av landets största 

räknat till antalet akuta patienter. Under 2015 gjordes ca 82 000 besök på akutmottagningen. Capio 

S:t Göran är tillräckligt stort för att ha en bred verksamhet inom 30-talet medicinska specialiteter. 

     Capio S:t Görans Sjukhus drivs som aktiebolag, med start 1994 och ingår sedan 2000 i en av 

Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB, och är det första och hittills enda akutsjukhuset i 

Sverige med en privat ägare. 

     Produktionsstatistiken från år 2015 visar att det finns 322 vårdplatser och 1972 medarbetare, 

varav 404 läkare, 747 sjuksköterskor, 398 undersköterskor och 423 övrig personal. Inom sjukhuset 

finns följande specialiteter: internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, anestesi och intensivvård, klinisk 

fysiologi, neurologi och strokevård, radiologi och smärtbehandling. 

     Det primära serviceområde som sjukhuset har patienter från har sammanlagt ca 420 000 invånare. 

Områdena är Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-Vällingby, Kista, Kungsholmen, 

Norrmalm, Rinkeby, Spånga, Tensta, Vasastan samt Östermalm. 

     Stockholm är en växande stad när det gäller invånarantal, vilket också betyder ökat behov av 

akutsjukvård. För att möta det behovet har en ny akut invigts under året och planering för att starta 

nya verksamheter under de kommande åren pågår. 

 

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan 

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan är till sin sammansättning ekumeniskt och har under år 2016 bestått av 

följande medarbetare: 

MarieAnne Ekedahl, sjukhuspastor 50 %, anställd av Stockholms Frikyrkoråd 

Anna Smille, sjukhuspräst 100 %, anställd av Västermalms församling 

Lacra von Schedvin, vik diakon 100%, januari 2016, anställd av Västermalms 

församling 

Ingrid Karaduman Hansen, vik diakon, februari-april, timanställd av Västermalms 

församling 

Eva Hirsch, diakon 100 %, 1 maj-15 juli, anställd av Västermalms församling 

Maria Litorell, diakonassistent, 7 september – året ut, timanställd av Västermalms 

församling 

Under december 2016 har anställning av en heltids sjukhusdiakon påbörjats genom annonsering av 

Västermalms församling. 

Meditationsrummet 

I verksamhetsberättelsen för 2015 fanns följande formulering: ”Arbetsåret avslutades med en stark 

förväntan inför 2016 om att få inviga och ta de nya lokalerna i fullt bruk”. Formuleringen syftar på 

invigning av nya lokaler med mångreligiöst rum/meditationsrum, samt lokaler för Sjukhuskyrkan med 

samtalsrum och kontor. Invigningen skedde under högtidliga former 18 januari. Representanter för 

världsreligionerna närvarade, höll tal och lämnade gåvor i form av religiösa symboler och skrifter, att 



förvaras i rummet och användas av besökarna. Festen fortsatte efter själva invigningsceremonin med 

snittar och cider. 

     Nya lokaler ger nya möjligheter. Under våren har arbete lagts på att visa lokalerna för personal på 

sjukhuset. Personal från intensiven har varit på besök i två omgångar inom ramen för avdelningens 

”regelbundna etikfika”.  Sjukhuspastorn har berättat om det mångreligiösa rummet och hur det kan 

användas av anhöriga som ett andrum i påfrestande lägen. Sjukhuspastorn har på liknande sätt 

presenterat rummets möjligheter för två personalgrupper från hjärtintensiven och vårdavdelning 31 

(hjärtavdelning). 

     Meditationsrummets möjligheter till att ge en stunds paus och andrum har tydliggjorts genom 

besökares reaktioner under året som gått. Möten och samtal har där skett med många personer: 

tillfälliga besökare, dagpatienter till mottagningar, personal, anhöriga, patienter från näraliggande 

psykavdelningar (i samma huskropp). 

     Ljusbäraren som finns i meditationsrummet har använts dagligen. På måndagar har 

sjukhuspastorn ansvarat för en kort ljuständningsandakt 11:45-12:00. Utöver det har pastorn haft 

enskilda ljuständningsandakter och minnesstunder för patienter som önskat andakt när någon 

anhörig avlidit. 

     Meditationsrummet har under året använts för nattvardsgudstjänster. November och december 

gudstjänsterna genomfördes gemensamt av sjukhuspastor och sjukhuspräst. Målsättningen är att 

regelbundet fortsätta med nattvardsgudstjänsterna under kommande år. 

     Stillheten i meditationsrummet men också i samtalsrummen är påtaglig. Under året har personal 

som suttit vid det dukade kaffebordet uttryckligen sagt att här är det lugnt och en plats att varva ner, 

en plats för reflektion. Gäster vid det dukade adventsbordet var sjukhusledningen och HR avd 

(personalavdelningen), som också fick en stunds avbrott med lugn och ro omslutna av adventstidens 

ljus. 

     En annan dag värd att notera var 19 april då nya akuten invigdes. Det innebär nya funktionella 

lokaler för en modernt organiserad akutvård. Akuten är indelad i tre avdelningar: Medicin som tar 

emot 100-120 patienter per dygn, kirurgi som har kapacitet för 50-50 patienter per dygn. 

Ortopedakuten kan i sin tur ta emot 40-50 patienter per dygn. Sammanlagt innebär maxantal 

patienter på de olika akut-delarna 230 patienter per dygn. Sjukhuspastorn har ägnat tid åt att vara 

närvarande både på den gamla och den nya akuten under 2016. Till största del har det handlat om 

spontansamtal med patienter. Sonderingar har gjorts av pastorn under hösten om att få till en mer 

organiserad närvaro på akuten framöver. Samtal pågår med vårdcheferna i frågan. 

Pedagogiskt stödjande arbete i Sjukhuskyrkan 

En del av pedagogiskt stödjande arbete har varit att markera kyrkans närvaro i vården, vilken har 

skett genom dagliga vandringar i korridorer och på avdelningar, med rundkragen på, som visar att 

här finns kyrkan närvarande. Informationsbroschyren om Sjukhuskyrkan och arbetslaget har varit ett 

viktigt verktyg i den här uppgiften. Många samtal har inletts med presentation av att kyrkan finns i 

vården, där pedagogen i koncentrerad form fått undervisa om Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och 

Västermalms församling och att vi på sjukhusen arbetar tillsammans sida vid sida, dvs. ekumeniskt. 

    Patient- och anhörigsamtal på avdelningar har varit en betydande del av arbetet under 2016. 

Många samtal är engångssamtal då vårdtiderna oftast är korta. När det gäller avdelningsarbete har 

pastorn flitigast besökt avd 55 (arytmi), 31(hjärtsvikt) och Hjärtintensiven. Pastorn har haft 

anhörigkontakter och gett personalstöd till de som finns runt patienter på intensiven. Avd 35 

(ortopedi), 36 och 38 (kirurgi), likaså avd 52 och 54 (missbrukscentrum), samt avd 20 (medicin) har 



också besökts under året. 

     En viktig del av det sjukhussjälavårdande arbetet är att ge stöd vilket kan ges på olika sätt. Det kan 

vara att förmedla kontakt med företrädare för andra trossamfund med vilket patient- eller anhörig 

önskar kontakt. Det kan också vara att ta rollen som katalysator i ett gruppsamtal med personal som 

har fångat upp ett etiskt dilemma i den konkreta vårdsituationen.  Ibland aktiveras den pedagogiska 

rollen i samtal med sjuksköterskestudenter som gör praktik på en avdelning och försöker förstå 

sambandet mellan studierna och den kliniska verkligheten. Personer som varit på tillfälligt besök i 

Stockholm som har blivit sjuka och hamnat på sjukhus långt hemifrån från släkt och vänner har 

pastorn också ägnat särskilt uppmärksamhet åt under året. Att ge stöd, uppmuntran och förmedla 

realistiskt hopp har varit viktigt. 

 

Tack för att kyrkan kom! 

Avslutningsvis vill jag utifrån mitt perspektiv stryka under att arbetet i Sjukhuskyrkan är meningsfullt. 

Det innebär att så gott som dagligen möta patienter som blir glada över att Kyrkan bryr sig.  Själv 

förundras jag över att det som kan tyckas som det lilla och det enkla sätts så stort värde på. Jag 

minns orden som uttalades efter en stunds samtal på en av sjukhusets många avdelningar: ”Tack för 

att du kom in när du gick förbi”. Det spred glädje och tacksamhet, vilket jag med den här rapporten 

vill ge tillbaka till min arbetsgivare och till den kristna Kyrkan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


