Sjukhuspastorns Verksamhetsberättelse 2019 KS/Huddinge.
Vårt uppdrag: Bedriva andlig vård på Karolinska /Huddinge samt Rättspsykiatriska Kliniken
Helix.
Arbetet sker i ett ekumeniskt arbetslag som under 2019 sett ut som följer.
2 präster där en av dem började den 1 februari 2019.
1 diakon
1 bysantinsk ortodox präst (deltid)
1 katolsk själavårdare (deltid)
Vi har också glädjen att ha en musiker som finns med oss i gudstjänster mm.
Vårt gemensamma arbete riktar sig till patienter, närstående och personal.
Vi har offentliga gudstjänster och enskilda andakter, själavårdssamtal och förrättningar.
Vi möter personalen i reflektion och i utbildningstillfällen, i Krisarbete och enskilda samtal.
Sjukhuskyrkan finns också representerad i Psykiska Katastrofledningsgruppen på sjukhuset.
Under året har mycket hänt med sjukhusets personal. Uppsägningar mm. Vi som
sjukhuskyrka gick tidigt in och erbjöd stöd i den svåra situationen.
Vår tillgänglighet är viktig och vi finns i ändamålsenliga lokaler. Arbetsrum, samtalsrum och
meditationsrum finns på plan 5 i sjukhuset.
Under dagtid kan man ringa på vår dörrklocka och oftast kan någon av oss ta oss tid för
samtal.
Vår beredskap har under året förändrats. Fram till den 1 februari 2019 hade vi beredskap
dygnet runt året runt. Från och med 1 februari 2019 har vi beredskap alla dagar året runt kl.
08.00-18.00.
Under året har vi deltagit i en hel del arbetsplatsträffar på sjukhuset. Vi informerar om den
andliga vården och vad vi kan bidra med in i sjukhusets vardagliga arbete.
Vi erbjuder retreater för personal, avspänningstillfällen mm.
På de psykiatriska avdelningarna erbjuds stilla stunder med musik och målning.
Jag som sjukhuspastor var med på fortbildningsdagar i Sigtuna den 17-19 september.
Så gott att mötas på detta sätt! Få lite matnyttigt att reflektera över och förmånen att dela
några dagar med kollegor ifrån olika delar av landet.
Sänder med en liten berättelse om vardagens olika uppgifter.
Mvh Christina Wåhlin

