STOCKHOLMS FRIKYRKORÅD
Verksamhetsberättelse för 2018

Stockholms Frikyrkoråd är ett uttryck för att församlingen alltid är större
än sig själv. Som församlingar är vi förbundna med andra – nära och långt
borta. Genom att se oss samman skapar vi resurser som går utöver vad var
och en kan skapa själv. I detta gemensamma bidrar vi också till att skapa
mötesplatser mellan församlingar. Stockholms Frikyrkoråd är just ett
utryck för detta gemensamma. Ett sammanhang för frikyrkoförsamlingar i
Stockholm.
Stockholms Frikyrkoråd har sedan flera år som sin enda uppgift att vara
huvudman och arbetsgivare för fyra sjukhuspastorer. Tjänsten på
Karolinska/Huddinge finansieras och administreras av Södertörnkyrkan.
Sjukhuskyrkan utgör en del av det vidare begreppet ”andlig vård i
sjukvården”. Med fokus på patienter, anhöriga och personal.
Sjukvården i Stockholm präglas av stora förändringar. Alla våra stora
sjukhus byggs om och byggs ut. Varje sjukhus är i sig små samhällen där
många kompetenser samlas för att komma enskilda till del i utsatta
livssituationer. I det sammanhanget får vi som kyrkor och församlingar
finnas till genom Sjukhuskyrkan. Denna närvaro skapas främst genom
anställd personal via församlingar i Svenska Kyrkan och det som sker via
Stockholms Frikyrkoråd.
Under 2018 har vi haft följande andställda sjukhuspastorer
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Carl-Axel Sköldeberg (100%)
Södersjukhuset: Christina Lindgren (80%)
S:t Görans sjukhus, Capio: MarieAnne Ekedal (75%)
Danderyds sjukhus: Stefan Andersson (75%) t.o.m. 30 augusti samt Folke
Pettersson (50%) 1 oktober till 31 december.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: Christina Wåhlin (100%) är
anställd av Södertörnskyrkan.
Tillsammans med präster och diakoner anställda av Svenska Kyrkan
omfattas arbetet i Sjukhuskyrkan i Stockholm av drygt 20 personer. Inom
ramen för den andliga vården tillkommer företrädare för Ortodoxa kyrkan,
Katolska kyrkan och muslimska församlingar m.fl.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter för Sjukhuskyrkan är:
Enskilda samtal och själavård
Krisstöd vid akuta händelser
Avskeds- och minnesstunder
Dop och barnvälsignelse i krissituation
Gudstjänster och andakter
Samtal och reflektionsgrupper med personal
Utbildningsinsatser för vårdpersonal eller personer i vårdutbildningar
På några av sjukhusen har Sjukhuskyrkan beredskap dygnet runt årets alla
dagar.
I samband med terroristdådet på Drottninggatan var Sjukhuskyrkan i full
aktivitet och del av sjukhusets krisberedskap.
Teamet på Södersjukhuset har under året bjudit in övriga medarbetare till
två seminarier om det som händer i samband med barns dödsfall då
föräldrarna tillhör olika religioner.
Under hösten togs alldeles nya lokaler i anspråk för Sjukhuskyrkan på Nya
Karolinska Sjukhuset. Fantastiska lokaler i anslutning till den stora
entréhallen.
Uppgiften som sjukhuspastor innebär ofta att möta såväl patienter,
anhöriga som personal från olika religioner och kulturella sammahang.
Inom ramen för Sjukhuskyrkan bereds tillfällen för exv. fortbildningsdagar
för sjukhuspastorerna. Totalt finns ca 250 medarbetare inom
Sjukhuskyrkans verksamhet i landet som representerar de olika kristna
traditionerna i vårt land.

Styrelsen har uppdraget från årsmötet att vara arbetsgivare för
sjukhuspastorerna på Karolinska Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus
och S:t Görans sjukhus.
Under året har vi genomfört regelbundna samtal och möten till stöd för
sjukhuspastorerna. I fler fall har företrädare för styrelsen deltagit i samtal
med samarbetspartners i Svenska Kyrkan om arbetssituationen i de olika
teamen. Dessa samtal har förts i en anda av samförstånd kring
Sjukhuskyrkans viktiga uppgift på våra sjukhus.
Styrelsen arbetar kontinuerligt för att kunna finansiera det åtagande som
det utgör av att ha fyra anställda sjukhuspastorer. Vi gläder oss över de
stora bidrag vi tagit emot från S:t Petersstiftelsen. Stockholms
Ynglingaförening och medel via Equmeniakyrkan/S:t Paul. 2016 mottog vi
en gåva på 20 miljoner kronor varav vi kan disponera max 500 000 kr per
år. Genom dessa gåvor kunde vi besluta att fr.o.m. 2017 utöka
sjukhuspastorstjänsterna. Dock är det ett stort åtagande vi har som
förutsätter ett helhjärtat stöd från församlingar och kårer i Stockholm. Vi är
tacksamma för den trohet som präglar mycket av det stödet. 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.
Under året har styrelsen arbetat intensivt för att nyanställa sjukhuspastorer
på Karolinska Solna efter Carl-Axel Sköldberg, S:t Göran efter MarieAnne
Ekedal och Danderyds sjukhus efter Stefan Andersson.
Vi gläder oss över att ha kunnat anställa Ingela Fred på Karolinska Solna,
Ingrid Svanell på S:t Göran och Ann Schylander Cortés på Danderyd.
Styrelsen har under 2018 bestått av:
Bengt Säker, ordförande
Claes-Göran Ydrefors, vice ordförande
Anna-Lena Birkeland
Hanna Rudenstam
Elin Hammarberg
Stefan Åsander
Stig Nyman

Carl-Axel Sköldeberg, adjungerad/representant för sjukhuspastorerna
Också under 2018 har vi haft den ekonomiska förvaltningen liksom all
löneadministration utlagd på Payday Löner och Redovisning AB. Pär
Hägglund har regelbundet deltagit i styrelsens sammanträden.
Avslutning
Vi är tacksamma för det sammanhang som Stockholms
Frikyrkoråd/Sjukhuskyrkan får vara för arbetet på våra stora sjukhus i
Stockholm. Genom Sjukhuskyrkan får vi som kyrkor och församlingar leva
mitt i den verklighet som för enskilda människor handlar om liv och död.
Där får vi finnas och på olika sätt få ge uttryck för tröst och hopp. Vi tänker
om detta arbete inte bara som något vi beslutat om utan något som är ett
utryck för Guds vilja med oss och våra sammanhang.
Så vill vi också innesluta detta arbete med våra böner och all vår omsorg.

Stockholm i februari 2019
Styrelsen för Stockholms Frikyrkoråd

