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I bilden med texten Röster om andlig omsorg…. finns ett citat av Jalal al-din Rumi, poet och 

sufisk mystiker: ”Var en lampa, en livbåt, en stege. Hjälp någons själ att bli hel.”  Detta kan i 

sin koncentrerade form ses som en sammanfattning av Sjukhuskyrkans arbete på Capio St 

Göran under år 2017. 

 

 

 

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 2016 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 betyder ökat behov av 

akutsjukvård.  Utanför sjukhusets entré finns en byggarbetsplats sedan sommaren 2017. 

Utbyggnaden handlar om att behovet av vård är ökat på grund av att befolkningen blir äldre 

och antalet invånare i Stockholm ökar. Följande information är hämtad från 

byggarbetsplatsen utanför sjukhusets entré. 
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Flera förändringar i Stockholm har under året påverkat vården på St Göran. Omstyrningen av 

akutflöden från Karolinska Sjukhuset har skett sedan 1 oktober. Det innebär fler akut 

sökande patienter till bland annat Capio St Göran. Förberedelser för en ytterligare 

akutvårdsavdelning på Capio St Göran har pågått för fullt under hösten och kommer att 

öppnas under mars månad 2018. 

Sammantaget innebär det att akutvården på sjukhuset är utökad.  

SJUKHUSKYRKAN PÅ CAPIO ST GÖRAN 

Efter den korta introduktionen när det gäller sjukhuset och Capio St Göran tas nu 

sammansättningen av arbetslaget i sjukhuskyrkan upp, meditationsrummets funktion, 

sjukhuskyrkan som stöd vilket inkluderar sjukhuspastorns stödinsatser på akuten. Rapporten 

avslutas med en reflektion kring sjukhuskyrkan som akutmottagning. 

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan 

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan är till  sammansättningen ekumenisk och har under år 2017 

bestått av följande medarbetare: 
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MarieAnne Ekedahl, sjukhuspastor 50 % 1 januari -14 februari, 75 % från 15 

februari och året ut, anställd av Stockholms Frikyrkoråd 

Anna Smille, sjukhuspräst 100 %, anställd av Västermalms församling 

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon 100 %, från 22 maj och året ut. Anställd av 

Västermalms församling 

Maria Litorell, diakonassistent, timanställd av Västermalms församling 

 

Meditationsrummet 

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. 

     Ljusbäraren som finns i meditationsrummet har använts dagligen. Vi har haft andakt med 

arbetslaget varje morgon, förbön och ljuständning för patienter, anhöriga och personal. 

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. Under våren 

nattvard i pingsttid vilken sjukhuspastorn ansvarade för. Nattvardsmässor vid tisdagars 

lunchtid genomfördes under november och december med sjukhuspastor och sjukhuspräst 

som liturg varannan gång. Meditation för personal på torsdagar kl 12-12:20, under våren 

ledd av två av sjukhusets kuratorer samt under hösten några torsdagar under sjukhusdiakon 

Steve Sjöquists ledning. 

 

Pedagogiskt stödjande arbete i Sjukhuskyrkan 

En del  i kyrkans 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 kyrklig närvaro. Informationsbroschyren om Sjukhuskyrkan och 

arbetslaget har varit ett viktigt verktyg i 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 

2017. Många samtal är engångssamtal då vårdtiderna oftast är korta. När det gäller 

avdelningsarbete har pastorn flitigast besökt kardiologen, avd 31 och 33 samt avd 30 

Hjärtintensiven. Övriga avdelningar har besökts på förfrågningar. 

Sjukhuspastorns arbete på akuten under våren innebar fyra auskultationer, på olika 
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sektioner som kirurgi/ortopedi, medicin och akutröntgen. De besöken med observation gav 

mycket värdefull information om hur arbetet är upplagt på akutmottagningen. 

Reflektionssamtal med en personalgrupp har genomförts under hösten samt tre 

utbildningsdagar med föreläsningar för personal om anhörigstöd. 

Sjukhuspastorn har under 2017 ingått i PKL ledningen. Det har inneburit regelbundna möten 

varje månad, samt att delta i utbildningar för PKL, vilket var möjligt under hösten genom den 

utökade arbetstiden. Under våren var PKL aktivt i samband med terrorhändelsen 7 april och 

arbetade under april och maj med stöd till patienter och anhöriga som varit direkt berörda 

av terrorhändelsen på Drottninggatan i Stockholm. 

 

 

Sjukhuskyrkan- kyrklig akutmottagning i vårdmiljö 

Från hösten har vi varit ett fullt arbetslag som kunnat planera arbetsinsatser på längre sikt 

mellan olika vårdavdelningar. Vi har svarat mot akuta behov hos människor som besökt 

meditationsrummet, men också erbjudit samtal. Sjukhuskyrkan på Capio St Göran har varit 

en akutmottagning i vårdmiljö. Det har under året varit vakans inom psykiatrin när det gäller 

stiftets sjukhuspräst från mars fram till november. Det har inneburit att vi som jobbar inom 

somatiken fått många förförfrågningar från patienter i psykiatrin som behövt stöd. Vi har 

försökt att svara mot de behoven, så långt vi haft resurser. 

 

 

Stockholm, Capio St Görans sjukhus i januari 2018 

 

MarieAnne Ekedahl 

Sjukhuspastor, Equmeniakyrkan 

 


