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Inledning
Mitt första år som anställd sjukhuspastor i Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus är nu till
ända. Min tjänst påbörjades den 1 januari 2019 och jag är mycket tacksam för förtroendet att
få vara en av frikyrkornas representanter i det viktiga arbetet inom Sjukhuskyrkan. Min tjänst
är på 75 %.
Arbetslaget
Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus är ekumenisk. Vi som idag finns i arbetslaget är relativt
nya i våra respektive tjänster och därför har året präglats av att lära känna varandra och
sjukhuset samt försöka hitta arbetsformer. Arbetslaget har under 2019 varit:
Lisa Axelsson-Runeborg, präst i Danderyds församling, 75 %
(slutade 31/1-2019)
Charlotte Dunér, diakon i Danderyds församling, 20 %
Kristin Molander, präst i Danderyds församling, 50 %
(vikariat februari – juni)
Carl Henric Svanell, präst i Danderyds församling, 75 %
Peter Sandin, präst i Danderyds församling, 75 %
(började 1/7-2019)
Nu när detta skrivs är arbetslaget fulltaligt, vilket innebär att vi är två präster och en pastor
med en tjänst på 75 % vardera samt en diakon på 20 %. De som är anställda av Danderyds
församling har alla heltidstjänster och arbetar förutom i Sjukhuskyrkan även med
församlingens övriga verksamhet.
Uppdrag
Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla
skeden. Vi finns för att skapa tid och rum för de livsfrågor som aktualiseras i samband med
sjukdom eller sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.
Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige och bedriver
universitetssjukvård med utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. På
sjukhuset finns två förlossningsmottagningar, BB Stockholm och Danderyds sjukhus BB.
Tillsammans gör de sjukhuset till norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 % av
alla barn i Sverige föds här.
Sjukhuset tar emot cirka 90 000 akutsökande patienter per år och antalet medarbetare är cirka
4000. I oktober 2019 öppnades sjukhusets nya akutvårdsbyggnad. Byggnaden är
dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Akutmottagningen tar hand om
allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I nära anslutning till akutmottagningen finns också en
närakut, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig.
Tillgänglighet
Sjukhuskyrkan har under året varit tillgänglig alla dagar mellan kl. 9 och 19. På helgerna har
vi varit kontaktbara via telefon och vid akuta behov har vi besökt sjukhuset. På vardagarna
har vi funnits på plats i Sjukhuskyrkans lokaler (andaktsrum, samtalsrum och expedition) eller
varit ute på sjukhusets avdelningar för möte med patienter, närstående och personal.
Själavård, kyrkliga handlingar och gudstjänster
Den huvudsakliga uppgiften i Sjukhuskyrkan är de enskilda samtalen med patienter,
närstående och personal. Samtalen sker oftast i samtalsrummet eller på avdelningarna.

I samband med dödsfall har vi hjälpt till med avskedsandakter, minnesstunder och
begravningar.
Sjukhuskyrkan har också ett uppdrag att förmedla kontakt med andra församlingar samt
övriga religiösa företrädare.
Varje tisdagsmorgon kl. 9 samlas vi till morgonbön i andaktsrummet. På juldagen inbjöd vi
till en juldagsgudstjänst.
Utåtriktad verksamhet och personalmöten
Varannan torsdag under terminerna bjuder Sjukhuskyrkan på tjugo minuters lunchmusik i
andaktsrummet. Medverkande har varit några av sjukhusets personal, musiker från Danderyds
församling samt inhyrda sångare och musiker. Det blir en fin stund för avslappning och
återhämtning. Vid sista tillfället under våren förlades lunchmusiken till entréhallen framför
Pressbyrån. Då fick vi lyssna till Vivaldis Våren med en stråkkvintett.
Två gånger per år inbjuder vi till föreläsningar för personalen. Våren 2019 talade Ingemar
Engström utifrån temat ”Smärta som erfarenhet och livsvärld” och på hösten kom Ullakarin
Nyberg och delade med sig av sina tankar om ”Konsten att möta den som inte orkar leva”.
Under året har vi mött personalen på arbetsplatsträffar, där vi fått möjlighet att presentera oss
och svara på frågor. Sjukhuskyrkan hjälper också till med reflektionsgrupper och ger stöd vid
särskilda händelser, till exempel när en arbetskamrat har avlidit.
Sjukhuskyrkan har under året funnits med som stöd och uppföljning vid 25 tillfällen då barn
fötts döda eller avlidit i samband med förlossningen. Tillsammans med de övriga
sjukhuskyrkorna i Stockholm är Danderyd med och bjuder in till två samtalsgrupper per år för
föräldrar som på detta vis mist sitt barn. Vårens grupp bestod av nio deltagare och under
hösten deltog åtta föräldrar. Grupperna har alltid två samtalsledare och Danderyd bidrog med
en ledare under våren och en under hösten.
Personligt
Under året har jag haft möjlighet att delta i Sjukhuskyrkans utbildningar, steg A under våren
och steg B under hösten, med fortsättning under våren 2020. Därutöver har jag också gått
grundutbildningen för PKL-gruppernas krisstödjare, där PKL står för Psykologisk/psykiatrisk
Katastrof Ledning. Det innebär att jag vid händelse av kris eller katastrof kan få i uppgift av
Danderyds sjukhus PKL-grupp att ställa upp som krisstödjare på sjukhuset eller annan plats.
Församlingar i samarbete
Vid fem tillfällen under året har jag haft förmånen att få möta olika församlingar och bland
annat informera om Sjukhuskyrkan och dess arbete. De kyrkor som jag har besökt är
Åbybergskyrkan (Vallentuna), Ansgarskyrkan (Lidingö), S:t Peters kyrka (Stockholm),
Sätunakyrkan (Märsta) och Grindtorpskyrkan (Täby).
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