
Verksamhetsberättelse, Sjukhuskyrkan SÖS 2018   

 

Det ekumeniska arbetslaget i sjukhuskyrkan på Södersjukhuset består av en präst från 
Svenska kyrkan på 100% och en diakon från Svenska kyrkan på 100 %, anställda av Högalids 
församling samt en pastor på 80%, anställd av Stockholms frikyrkoråd. Vi skriver 
tillsammans en gemensam verksamhetsberättelse utifrån vår gemensamma verksamhetsplan, 
dvs mål för årets arbete. 
 
Inledning 
Det ekumeniska arbetslaget i Sjukhuskyrkan på SÖS har arbetat enligt den inriktning som 
anges i verksamhetsplanen för 2018.  Huvuduppgiften är att föra samtal med patienter, 
anhöriga/närstående och med personal – enskilt och i grupp. Varje vecka firas en gudstjänst 
och vi ser det som en daglig, viktig uppgift att be för sjukhuset – patienter och medarbetare. 
Närvaro och tillgänglighet är avgörande för att skapa kontakter, bygga förtroende och bli 
tagna i anspråk. Teamet vill arbeta nära och samverka med kliniker och avdelningar.  
Vi upplever en ökad efterfrågan både när det gäller patientsamtal och personalstöd i olika 
former, samt medverkan i utbildningar och liknade uppdrag.  

Detta vill vi särskilt framhålla: En ny verksamhet i samverkan med neonatalavdelningen på 
Sachsska barnsjukhuset för föräldrar till mycket förtidigt födda barn. Vi bjuder på frukost en 
dag i veckan och skapar därmed en miljö som bl a innebär att föräldrarna lättare kan börja 
relatera till varandra och få stöd av varandra. 

Vi upplever en ökad efterfrågan av etisk reflektion och samtal från personal och i samarbete 
med SÖS patientombudsman har Sjukhuskyrkan genomfört en etikutbildning för Sachsska 
barnsjukhusets etikgrupp. 

I början av året inbjöd arbetslaget på SÖS kollegor från de andra sjukhuskyrkorna i 
Stockholm, samt stiftsamordnaren för sjukhuskyrkan och representanter från Stockholms 
frikyrkoråd, Gunnel Andréasson från SST och Heléne Egnell från Centrum för religionsdialog 
för delande av erfarenheter och samtal om hur man kan genomföra en barnbegravning när 
föräldrarna kommer från olika religioner, i första hand kristna och muslimer. Två av teamets 
medlemmar deltog senare på hösten i en skandinavisk konferens om religionsdialog i 
Köpenhamn på just detta tema – interreligiös rit. Ett uppföljningsmöte har även hållits under 
hösten. 

Beredskapen förändrades från och med den 1 december 2018, till att gälla varje dag (även 
lördag-söndag) kl 8-17. 

Något som gått utanför planerad verksamhet är att vi under året tagit emot fler stora 
studiebesök, bl a pastorskandidater från THS på Enskilda högskolan i Stockholm och präst- 
diakon- och musiker-studerande från Stockholms stift. 

Något som förändrats/inte blivit av är inköp av och utdelande av en julgåva (choklad) till 
alla avdelningar och mottagningar på SÖS. Avdelningarna får många sådana gåvor och det är 
resurskrävande att gå ut med detta i juletid. Istället skickade vi ett julkort med foto av oss och 
med information om tillgänglighet under de röda dagarna. Dessutom genomför vi två 
konserter under advent – en i entréhallen med kör från Högalid och en särskild 
personalkonsert i aulan med S:t Jacobs vokalensemble som är en mycket uppskattad tradition. 

 



Statistik 

302 samtal patienter 

63 samtal personal 

192 samtal anhöriga 

7 enskilda nattvardsfiranden på avdelningar 

15 begravningar av spädbarn 

4 gravsättningar/urnsättningar 

13 utfärdsböner vid visningar 

23 utryckningar under beredskapstid 

3 namngivningsceremonier av dödfödda barn 

18 informationstillfällen av sjukhuskyrkan vid mottagningars personalmöten 

7 minnesstunder av personal 

8 bearbetande samtal med personal i grupp 

2 vigslar 

6 handledningsgrupper med personal med 5-8 deltagare som ses en gång i månaden  

50 gudstjänster i sjukhusets meditationsrum med sammanlagt 293 deltagare. 

45 ”Tillfälligt avbrott”, vägledd avspänning med sammanlagt 401 deltagare. 

Deltager regelbundet (månadsvis eller tätare) vid tre olika sammanhang på sjukhuset för etisk 
reflektion. 

Deltar i PKL (Psykologisk katastrofledning) arbete med regelbundna träffar, övningar och 
förberedelser. 

Utöver det som går att mäta i statistik arbetar vi med nätverksarbete med både enskilda och 
grupper på sjukhusets olika kliniker.  

 

Till sist 
Jag har varit sjukhuspastor på SÖS i snart 20 år (sedan 1 maj 1999), och under innevarande 
läsår gör jag min andra omgång som kursledare för sjukhuskyrkans interna 
kompetensprogram, steg D (den avslutande delen). Arbetet är så pass omfattande att större 
delen görs utanför tjänsten. Jag vill ändå bara skriva en rad om det, först för att uttrycka min 
tacksamhet över att erfarenheter som gjorts under lång tid tas tillvara och kan delas med de 
som är nya i arbetet. Sedan är det roligt och berikande att möta kollegor, dela och inspireras 
av allt det goda arbete som görs i sjukhuskyrkan runt om vårt land. Det blir tydligt att kyrkans 
närvaro i vården gör skillnad för enskilda människor. Gud finns där redan hos den drabbade, i 
all omsorg och kärlek som visas. Vi blir vittnen, och ibland får vi vara med att 
medvetandegöra och tydliggöra det vi ser. 
 
Med tacksamhet och glädje  Stockholm 2019 02 12 
Christina Lindgren 


