Verksamhetsberättelse 2018 Sjukhuskyrkan
Karolinska Huddinge
Sjukhuskyrkan Karolinska Huddinges uppdrag är att vara tillgänglig för patienter och
deras närstående vid sjukhuset samt vid Helix, rättspsykiatriska kliniken.
Sjukhuskyrkan är också en arbetsplatskyrka för all personal verksam på sjukhuset och
Helix.
Som redskap i tillgängligheten för ett andligt stöd, räknar sjukhuskyrkan sin
beredskapsjour, som gör det möjligt för sjukhusets personal att nå sjukhuskyrkan 24
timmar om dygnet. Genom beredskapsjouren kan också det nätverk som finns för
andliga företrädare (auktoriserade genom SKR) nås. Sjukhuskyrkans arbetslag verkar
för att vara närvarande under kontorstid så mycket som möjligt. Under hösten saknades
en prästtjänst.
Vidare prioriterade teamet att kommunicera sjukhuskyrkan som samverkanspart för
existentiella fortbildningsfrågor, etikarbete, avlastningssamtal, friskvård- och
personalvård, enskilda samtal mm.
Vidare verkade teamet för att ge en positiv syn på religion som ett stöd vid sjukdom och
i arbetsliv. Här ingick också att sprida information om andra religiösa företrädares
tillgänglighet.
Sjukhuskyrkan Karolinska Huddinge verksamhet i mer konkreta termer är en ram av
fasta veckoaktiviteter med veckomässan som nav. Därutöver fasta avdelningsaktiviteter
(som ex samtalsstunder) som erbjuds varje vecka. Varje vecka sker också
personalvårdande verksamheter som reflekterande personalgrupper. Friskvårdsarbetet
sker bl a genom samverkan med personalgym och Flemingsbergs församling i
friskvårdsaktiviteter. Till vardagen hör att vara redo för att tas i anspråk för de enskilda
akuta krissituationer som uppstår på ett sjukhus. Redo att vara krisstöd, genomföra
utfärdsbön och visning, viga och döpa, leda namn-andakter för döda foster och barn,
lyssna i rådgivande samtal och bistå vid händelser där sjukhusets egna resurser inte
räcker till. Ständigt pågår också arbetet med att hålla den andliga sidan av vården av de
sjuka aktuell för sjukhusets personal. Sjukhuskyrkan har också som uppdrag att vara
lyhörd för religiösa och existentiella skillnader i kulturmöten, tala tydligt utifrån egen
tro-och värdegrund, men med ödmjukhet inför andras. Sjukhuskyrkan är representerad
i sjukhusets ledningsgrupp för psykologiskt stöd vid stora katastrofer, PKL.
Sjukhuskyrkan Karolinska Huddinge samverkar i olika uppdrag för personal på
sjukhuset tillsammans med sjukhuskyrkan Karolinska Solna. Sjukhuskyrkan Huddinge
ingår också i det nätverk bland förlossningssjukhusen i Stockholm, där sorgegrupper
arrangeras för föräldrar som mist mycket små barn och foster.
Teamet prioriterar att ha representant i referensgruppen för sjukhuskyrkan i Stockholm
stift och att delta i stiftets och nationella sjukhuskyrkans fortbildningar.
Framtidsfrågor som sjukhuskyrkan Karolinska identifierar är att utveckla den andliga
vården i hälso-och sjukvården till att bli ett resurscentrum för existentiell och pastoral

närvaro i vården. Lokalt handlar det om att öppna upp för mer integrerad samverkan
med andra auktoriserade religiösa företrädare. I Sjukhuskyrkan Huddinge ingår katolsk
själavårdare och ortodox präst på deltid.
Under året samverkade sjukhuskyrkan Huddinge i en dag för information om muslimsk
andlig vård i vården, samt en dag om buddhistisk andlig vård.
Under året har samtal förts mellan Svenska kyrkans medarbetare i Sjukhuskyrkan
Huddinge, bitr kyrkoherde i Flemingsberg och personalkonsulenten i Huddinge pastorat
i utvecklings- och organisationsfrågor i arbetet.
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