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Verksamhetsplanen för 2022 bygger på det vi sagt att vi velat göra under de två senaste 
åren – två år som präglats av pandemin och alla de restriktioner som gjort det svårt att 

fullt ut genomföra det vi tänkte oss.  
 
 
 
Vi vill fortsatt arbeta för att vara en god, tydlig och synlig arbetsgivare i relation till våra 
anställda sjukhuspastorer.  

Vi vill sträva efter en ekumenisk synlighet inom Sjukhuskyrkan, bland annat genom att 
kontinuerligt möta företrädare för de församlingar i Svenska Kyrkan vi samverkar med 
och som är arbetsgivare för präster och diakoner i de olika teamen liksom möten med 
respektive team. Under hösten avser vi att tillsammans med Stockholms Stift inbjuda till 
en samling med representanter från de församlingar i Svenska Kyrkan och 
Frikyrkorådet som samverkar i Sjukhuskyrkan.  

Vi vill arbeta för att förstärka den del av vår ekonomi som utgörs av anslag från 
församlingar och kårer. Vi behöver bli fler församlingar/kårer som i en långsiktig 
satsning stödjer arbetet i Sjukhuskyrkan. Vi kommer att arbeta för att det 
informationsmaterial vi tagit fram ska användas i lokala församlingar och kårer och med 
detta ge möjligheter också för enskilda personer at stödja vårt arbete.  

Vi kommer under 2022 att fortsatt agera gentemot bl.a. Sveriges Frikyrkosamråd för en 
höjning av statsbidraget liksom söka finna fler externa bidragsgivare för att långsiktigt 
säkra finansieringen av de tjänster vi ansvarar för.  

Tillsammans med bl.a nätverket av arbetsgivare i Sjukhuskyrkan kommer at vi att 
fortsatt arbeta för att få till en överenskommelse med Region Stockholm liksom bidra till 
att genom bl.a. Sveriges Kristna Råd arbeta för att idémässigt och ekonomiskt säkra 
arbetet i Sjukhuskyrkan.  

Vi vill bidra till att skapa tillfällen för medarbetare i kyrkor och församlingar att möta 
den erfarenhet som är samlad hos våra sjukhuspastorer som bl.a. handlar om mötet med 
människor från andra kulturer och religioner då det kommer till utsatta situationer. Vi 
tror också att Sjukhuskyrkan med all sin erfarenhet är en resurs i relation till 
församlingsmedarbetare när det kommer till bl.a. reflektion över etiska frågor. Detta 
görs i första hand genom att inbjuda medarbetargrupper i församlingar och kårer att 
möta sjukhuspastorerna på respektive sjukhus.  
 
Styrelsen kommer under året att fortsatt se över våra informationskanaler.  


