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DETTA SPECIELLA ÅR 2020! 

 

Stora förändringar under året  

När vi summerar år 2020 så blir det, också i vårt sammanhang, ett år som i hög grad 
präglats av Covid-19. Vi har levt med restriktioner som begränsat livet på så många sätt 
och vi har fått ställa om och till en del ställa in.  

Sjukhuskyrkans arbete har stått inför stora utmaningar under året. ”Själavårdarens 
uppgift att vara närvarande och tillgänglig, att lyssna och ta emot tankar och känslor 
försvåras avsevärt när man sitter på avstånd med munskydd bakom ett visir, iklädd 
plastförkläde och plasthandskar – när hela kroppsspråket signalerar ”jag är rädd för att 
komma nära” men uppgiften är att förmedla ”jag finns här för dig”. Det är minst sagt en 
utmaning!”, ur rapport från SöS. 

Teamet på NKS kom under våren nära planeringen för fältsjukhuset i Älvsjö, vilket aldrig 
behövde tas i bruk. Under våren fick teamet på NKS frågan om att utarbeta en ordning 
att använda i ett enkelt avsked då en patient avled utan att någon anhörig kunde 
närvara. Det ledde till att teamet i samarbete med Myndigheten för Stöd till 
Trossamfund (SST) formulerade en sådan text. Denna text spreds sedan över landet, och 
sjukhuskyrkan i Kiruna tog initiativet att översätta orden till nordsamiska.  
 
Mycket av teamens arbete har varit inriktat på stöd till personalen. På SöS skapade man 
under våren en plats för återhämtning för personal genom enkelt fika i sjukhuskyrkans 
lokaler två eftermiddagar i veckan – ”Eftersnack”. Andra har inbjudit till andra typer av 
reflektionsgrupper för personal. Till viss del kom dessa satsningar av sig under hösten 
då pandemin tog ny fart.  
 
För alla teamen har gällt att man varit som en ”ställföreträdande anhörig” då patienterna 
på grund av besöksförbudet inte fick ta emot några besök utifrån. 

Utmaningen för Sjukhuskyrkan har varit att ”hålla öppet” och vara tillgänglig på det sätt 
som var möjligt. ”För oss handlar det ytterst om vad det innebär att vara kyrka – att 
finnas med i en utsatt situation, att våga vara där”, ur rapporten från SöS. Att inte låta 
rädslan ta över.  

Under året har arbetet i Sjukhuskyrkan blivit uppmärksammat i media -i såväl tidningar 
som TV.  

 

 



Detta är vår enda uppgift 

Stockholms Frikyrkoråd har sedan flera år som sin enda uppgift att vara huvudman och 
arbetsgivare för fyra sjukhuspastorer. Tjänsten på Karolinska/Huddinge har också 
under 2020 administreras av Södertörnkyrkan. Fr.o.m. 2021 ingår också den tjänsten i 
Frikyrkorådets ansvar och organisation.  

Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i sjukvården” med 
fokus på patienter, anhöriga och personal.  

Tjänster 

Under 2020 har vi haft följande andställda sjukhuspastorer: 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Ingela Freed (100%). Under våren förstärktes 
teamet på NKS med några pastorer från församlingar som tillät dem att på arbetstid vara 
volontärer i Sjukhuskyrkan. 

Södersjukhuset: Christina Lindgren (80%). Under våren kunde vi med extra bidrag från 
SST besluta om att under två månader utöka tjänsten till 100 %.   

S:t Görans sjukhus, Capio: Ingrid Svanell (75%) 

Danderyds sjukhus: Ann Schylande Cortés (75%) 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: Christina Wåhlin (100%), anställd av 
Södertörnkyrkan. Efter 27 år lämnade Christina sin tjänst den 31 januari 2021. En 
nyrekrytering av den tjänsten har skett.   

Tillsammans med präster och diakoner anställda av Svenska Kyrkan omfattas arbetet i 
Sjukhuskyrkan i Stockholm av ca 20 personer. Inom ramen för den andliga vården 
tillkommer företrädare för Ortodoxa kyrkor, Katolska kyrkan och muslimska 
församlingar.  

Konkreta exempel på arbetsuppgifter för Sjukhuskyrkan är: 
Enskilda samtal och själavård 
Krisstöd vid akuta händelser 
Avskeds- och minnesstunder. Begravningsakter 
Dop i krissituation liksom vigslar 
Gudstjänster och andakter 
Samtal och reflektionsgrupper med personal 
Utbildningsinsatser för vårdpersonal eller personer i vårdutbildningar 
Beredskap i olika omfattning. 
 
Uppgiften som sjukhuspastor innebär ofta att möta såväl patienter, anhöriga som 
personal från olika religioner och kulturella sammahang.  
 
Under året har styrelsen genom ordförande och andra från styrelsen regelbundet mött 
enskilda medarbetare och team, ofta tillsammans med kyrkoherden i respektive 
församling.  
 



Inom ramen för Sjukhuskyrkan bereds tillfällen för exv. fortbildningsdagar för 
sjukhuspastorerna. Totalt finns ca 250 medarbetare inom Sjukhuskyrkans verksamhet i 
landet.  
 
Samtal och relationer  

Som en del i verksamhetsplanen för 2020 ingick att möta församlingar i flera rådslag om 
Sjukhuskyrkans arbete, finansiering och information. P.g.a. pandemin blev det möjligt att 
enbart genomföra två av fem samlingar. Styrelsen avser att genomföra de återstående 
tre samlingarna under 2021.  Utifrån synpunkter från de samlingar som kunde 
genomföras planerar styrelsen att under 2021 återkomma med flera 
informationsinsatser.  

Vid mer än fyra tillfällen under året har brev med information om Sjukhuskyrkans 
arbete gått till de församlingar och kårer som stödjer vårt arbete på sjukhusen.  

Under 2020 har vi intensifierat kontakterna med de församlingar i Svenska Kyrkan vi 
samverkar med och som utgör arbetsgivare för medarbetare knutna till Svenska Kyrkan. 
På Frikyrkorådets initiativ har vi mött gruppen av fem kyrkoherdar samt företrädare för 
Stockholms Stift. Samtalen har bl.a. handlat om hur vi långsiktigt kan säkerställa 
finansieringen av anställda medarbetare i Sjukhuskyrkan. Vi har också beslutat att ta 
initiativ till ett möte med företrädare för Region Stockholm. Samtalen har också handlat 
om att finna former för Sjukhuskyrkans arbete i en tid då vården genomgår stora 
förändringar.  

Frikyrkorådet har också tagit initiativ till att tillsammans med Gunnel Andréasson, 
ansvarig på SST, möta fyra andra frikyrkliga arbetsgivare i Sjukhuskyrkan i 
Mellansverige. I mötet deltog en representant från Arbetsgivaralliansen. Ett resultat av 
detta möte är att vi under 2021 kommer att söka kontakt med Frikyrkosamråd för att 
uppmärksamma att stasbidraget till Sjukhuskyrkan inte nämnvärt har förändrats sedan 
2013/2014. Vi finner detta helt orimligt. Händer inget kommer det på sikt att äventyra 
finansieringen av vår del av medarbetargruppen i Sjukhuskyrkan.  

Ekonomi 
 
Styrelsen arbetar ihärdigt för att kunna finansiera åtagandet att ha fyra anställda – 
fr.o.m. 2021 fem anställda - sjukhuspastorer. Vi är tacksamma för de stora bidrag vi tagit 
emot från S:t Petersstiftelsen. Stockholms Ynglingaförening och medel via 
Equmeniakyrkan/S:t Paul. 2016 mottog vi en gåva från S:t Paul/Equmeniakyrkan på 10 
miljoner kronor varav vi kan disponera 500 000 kr per år. Församlingsbidraget höjdes 
för 2020 till 90 kr/medlem efter att under många år ha legat stilla på 80 kr/medlem. De 
tre senaste åren (2018, 2019 och 2020) har vi redovisat underskott på drygt 300 000 kr. 
Det är i längden inte möjligt att fortsätta så. Tjänsten på KS/Huddinge har av 
ekonomiska skäl, fr.o.m. 2021, skurits ner till 75% från tidigare 100%. 
I budgeten för 2021 utgör församlingsbidraget ca 38 %, externa bidrag ca 32 % och 
kostandsbidraget från SST ca 30 %. Styrelsen har under året sökt rekrytera fler 
församlingar/kårer som vill stödja Sjukhuskyrkans arbete. Under 2021 vill vi undersöka 
möjligheten att söka bidrag från fler externa fonder.  

Vi är tacksamma för den trohet som präglar stödet från församlingar och kårer. Det är 
vår förhoppning att stödet till Sjukhuskyrkans arbete också fortsatt ska få vara en 



självklar del då varje församling och kår beslutar om sina egna medel, och att stödet till 
Sjukhuskyrkan ska uppfattas som en angelägen del av församlingsarbetet. Det är inget 
annat än en unik möjlighet vi har att genom Sjukhuskyrkan vara närvarande på våra 
stora sjukhus i Stockholm.  
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av: 
 
Claes-Göran Ydrefors, ordförande 
Suzanne Molin, vice ordförande 
Birgitta Andersson 
Katarina Alexandersson 
Charlotte Nordling 
Hanna Rudenstrand 
Roger Stenzelius 
Christina Lindgren, adjungerad/representant för sjukhuspastorerna 
 
Också under 2020 har Payday Löner och Redovisning AB svarat för den ekonomiska 
förvaltningen liksom all löneadministration.  
 
Avslutning 
 
Det är vår övertygelse att det som sker inom ramen för Sjukhuskyrkan är vad Gud vill. 
Gud vill att vi som enskilda, kyrkor, församlingar och kårer finns där människor möts 
och där behoven är stora. Samarbetet i Stockholms Frikyrkoråd är ett uttryck för att vi 
förmår göra mer gemensamt än vad vi gör var och en för sig. Det gemensamma vi kan 
skapa tillsammans gör skillnad på Stockholms fem stora sjukhus.  
Vi är tacksamma för det stöd som uttalas av församlingar och kårer för arbetet i 
Sjukhuskyrkan.  
Låt oss fortsatt innesluta detta arbete med våra böner och all vår omsorg. Som en av 
sjukhuspastorerna uttrycker det: ”trots allt har Gud hållit sin hand över oss. Mitt i allt 
har han ändå varit där!” 

 
 
 
Stockholm i februari 2021 
 
Styrelsen för Stockholms Frikyrkoråd 
 
 
 
Claes-Göran Ydrefors, ordförande               Suzanne Molin, vice ordförande 
 
Birgitta Andersson                                            Hanna Rudenstrand 
 
Katarina Alexandersson                                  Charlotte Nordling 
 
Roger Stenzelius 


