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SJUKHUSET CAPIO S:T GÖRAN 

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 2017 gjordes ca 90 000 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 2017 visar att det finns 341 vårdplatser och 2087 

medarbetare, varav 456 läkare, 744 sjuksköterskor, 428 undersköterskor och 459 övrig 

personal. Inom sjukhuset finns följande specialiteter: internmedicin, kirurgi, kardiologi, 

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, 

vilken så sakteliga växer fram till nya huskroppar. Utbyggnaden handlar om att behovet av 

vård har ökat på grund av att befolkningen blir äldre och antalet invånare i Stockholm ökar.  

     Verksamheten på sjukhuset är i stort sett samma som under 2017 dock med den 

skillnaden att besöken på akutmottagningen har ökat, vilket hänger samman med att 

akutflödena till Karolinska har lagts om till övriga sjukhus i Stockholm. 90 000 besök på 

akutmottagningen har skett under året. Det är även stor ökning av akuta 

öppenvårdstillfällen. Ytterligare läkare har anställts på akuten och nya vårdlag har skapats 

för att utjämna belastningen på de olika sektionerna. På hjärtkliniken har under året införts 

patientcentrerad vård, vilket förändrar arbetssättet. Personcentrerad vård innebär att 

helhetsperspektiv sätts på patientens behov och resurser. Strävan är att länka samman 

sjukvård och överenskommen individualiserad hälsoplan. Denna typ av vård öppnar upp för 

aktivt deltagande från patienter och ger även plats för andlig vård i patienters närhet. 

  

SJUKHUSKYRKAN PÅ CAPIO S:T GÖRAN 

Efter introduktionen när det gäller sjukhuset och Capio S:t Göran tas nu sammansättningen 

av arbetslaget i sjukhuskyrkan upp, meditationsrummets funktion, samt övrigt om 

sjukhuspastorns arbetsuppgifter under 2018.  

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan 

Arbetslaget i Sjukhuskyrkan är till  sammansättningen ekumenisk och har under år 2018 

bestått av följande medarbetare: 
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MarieAnne Ekedahl, sjukhuspastor 75 %, anställd av Stockholms Frikyrkoråd. 

Anna Smille, sjukhuspräst 100 %, anställd av Västermalms församling (1 jan-31 

augusti, tjänstledig resten av året). 

Caroline Green, vik sjukhuspräst (fr 1 sept och 2018 ut). 

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon 100 %. 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 och 

ljuständningsandakter på tisdagar kl 12. Nattvardsgudstjänsterna har pastor och präst 

växelvis ansvarat för och ljuständningsandakterna har fördelats mellan alla medarbetare i 

Sjukhuskyrkan. 

 

Övrigt sjukhuspastors arbetsuppgifter 

I huvudsak har sjukhuspastorn haft kontinuerligt arbete på hjärtavdelningarna med patient- 

och anhörigsamtal, samt stöd till vårdpersonalen. Sjukhuskorridorer är en mötesplats där 

korta samtal sker med innehåll att se och bekräfta och fånga upp personalens dagsform.  

På akuten har sjukhuspastorn ägnat en hel del tid under året med främst patientsamtal och 

stöd till personalen. Två grupper har träffats en gång i månaden för reflekterande samtal 

kring yrkesrollen. Den ena grupper består av så kallade anhörigmottagare på akuten och den 

andra av sjuksköterskor och undersköterskor. På akuten har också sjukhuspastorn särskilt 

uppmärksammat ambulanspersonalen och de tankar som rör sig exempelvis hos en 

sjuksköterska. 

Övrigt avdelningsarbete under året har skett vid behov på intensiven, medicinavdelningar 

samt psykavdelningar. 

Under vårterminen representerade sjukhuspastorn Sjukhuskyrkan i sjukhusets PKL grupp 

(Psykologisk katastrofledning). 

Stockholms frikyrkoråd har anställt Ingrid Svanell som sjukhuspastor från 1 januari 2019. 

MarieAnne Ekedahl har under tre dagar introducerat henne i en sjukhuspastors arbete på ett 

akutsjukhus. 
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Den här verksamhetsberättelsen skrivs i december, veckan före tredje advent. En del av en 

adventssång vill jag lyfta fram så här avslutningsvis som pekar på ljus och hopp som 

sjukhuskyrkan vill förmedla i människors olika behovssituationer:  

Kristus kommer – världens ljus 

morgonstjärnan klara. 

På hans rike aldrig skall 

någon ände vara. 

(Psalmboken 111: 3) 

 

 

Stockholm, Capio St Görans sjukhus i december 2018 

 

MarieAnne Ekedahl 

Sjukhuspastor, Equmeniakyrkan 

 

 


