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Sjukhuspastor Ingrid Svanell

CAPIO SANKT GÖRANS SJUKHUS
På Sankt Görans sjukvårdsområde finns olika vårdgivare och den största är Capio
S:t Göran och den somatiska vården med slutenvård och öppenvård. Den andra
stora delen är Landstingets Norra psykiatri med slutna avdelningar och viss
öppenvård. Den tredje delen är Beroende Centrum och Beroende akuten med
tillhörande avdelning som också har Landstinget som huvudman.
Capio S:t Göran är ett akutsjukhus på Kungsholmen i Stockholm,det mest centralt
belägna akutsjukhuset och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter.
2018 tog vi emot ca 100.000 besökande på akutmottagningen.Det är en ökning från
året innan, vilket hänger samman med att akutflödena till Nya Karolinska sjukhuset,
har lagts om till övriga sjukhus i Stockholm.
Det primära områdena som sjukhuset har patienter ifrån är Akalla, Bromma, EkeröMälaröarna, Husby, Hässelby-Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby,
Spånga, Tensta, Vasastan samt Östermalm.
Under 2020 tillsätts en ny VD för Capio S:t Göran, det blir Peter Holm.
Nybyggnationen av sjukhuset pågår och följer tidsplanen, vi som personal i
sjukhuskyrkan har gått på rundvandring i de nya lokalerna som ska invigas 2022. Det
planeras bli 96 nya vårdplatser. Bland annat en förlossningsavdelning som är byggd
för att kunna ta emot 4000 förlossningar per år. Det kommer finnas specialist
mödravård, förlossning, eftervård (BB) och platser för okomplicerad neonatalvård.

SJUKHUSKYRKANS PERSONAL
Arbetslaget i Sjukhuskyrkan är till sammansättningen ekumenisk och har under året
2019 bestått av följande medarbetare:
Caroline Green, vikarierande sjukhuspräst tom 1 augusti.
Steve Sjöquist, sjukhusdiakon 100%. Anställd av Västermalms församling
Ingrid Svanell, sjukhuspastor 75%. Anställd av Sthlms frikyrkoråd.
Katarina Therus, sjukhuspräst 100%, anställd från 1 augusti av Västermalms
församling.

STILLA RUMMET
Vi har sett ett ökat antal besökare till vårt stilla rum, patienter, anhöriga och personal
som kommer för att be, tända ljus, skriva i vår bönbok, samtala, ta en paus och
reflektera. Världsreligionerna har sina skåp i rummet med litteratur, kors och
bönemattor Under våren genomförde vi ett statistikarbete på besökande hos oss,
under 23 veckor på våren besökte 1.877 människor våra lokaler. Det är räknat på när
någon av oss var på plats och kunnat föra statistik. Givetvis har besökarna varit
betydligt fler.
Ljusbäraren som finns i stilla rummet används dagligen, vi har andakter med
arbetslaget varje morgon, förbön och ljuständning för patienter, anhöriga och

personal. Rummet har även använts för minnestunder efter personal och patienter
som avlidit
I stilla rummet har vi nattvardsgudstjänster och ljuständningsandakter varje torsdag
klockan 12. Ansvaret för dessa samlingar är fördelat på oss anställda.
Varje månad har sjukhuset introduktionsdagar för ny personal, i deras utbildning
ingår ett besök i vårt stilla rum och vi ger dem information om vårt arbete och hur vi
kan samarbeta.

UTBILDNING
Under 2019 har jag avslutat steg A utbildningen och påbörjat steg B i sjukhuskyrkans
kompetensprogram.
Vårt arbetslag har deltagit i fortbildningsdagar för sjukhuskyrkans personal på
Sigtunastiftelsen med temat: Din skatt i bräckliga lerkärl-om psykisk hälsa och
ohälsa.
Jag har varit föreläsare i utbildningen för akutens undersköterskor som arbetar som
anhörigstödjare. Varje månad möter jag personal från akuten i en reflektionsgrupp
med samtal omkring yrkesrollen.

SJUKHUSPASTORNS ARBETSUPPGIFTER
Vi arbetar dagligen med uppsökande arbete på de olika avdelningarna. Där sker
samtal med patienter, anhöriga och personal. Vi blir även kallade från avdelningarna
när de önskar besök av oss för stöd vid akuta händelser, dödsfall eller att någon
patient önskar samtal. Nytt för 2019 är att BUP, barn-och ungdomspsykiatri, kommit
som verksamhet till sjukhusområdet, vi har mött deras personal och även börjat bli
anlitade för samtal.
Vi ser ett ökat behov av samtal från patienter i psykiatrin.
Under hösten gjorde vi tre större satsningar, ljusutdelning till 400 besökande vid alla
helgonahelgen, adventsfika i våra lokaler samt en julkrubba med lerfigurer skapade
av konstnären och läkaren Rebecca Lagercrantz. Dessa tre aktiviteter har gjort
sjukhuskyrkan synlig för många.
Jag upplever att sjukhuskyrkan är välkomnad, respekterad och efterfrågad på
sjukhuset. Har nu gjort mitt första år som sjukhuspastor och upplever det som ett
utmanande och spännande år. Fått följa många patienters sista sträcka i jordelivet
och samtala med anhöriga i deras sorg, men även delat glädjen med personal,
anhöriga och patienter när behandlingarna har gett goda resultat. Känner mig
tacksam för alla de livsberättelser som berikat mitt liv 2019.

