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Verksamhetsberättelse 2017 
 

 

Målsättning 

Målet för den andliga vården inom hälso- och sjukvården är att respektera och i möjligaste 

mån tillgodose de andliga behov som finns hos patienter, närstående och personal. 

I en tid då vården blir alltmer specialiserad och effektiviserad är synen på människan som 

okränkbar och odelbar en viktig utgångspunkt för vårt arbete. 

Syftet med den andliga vården är att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid 

omorientering inför nya faser i livet. (ur Grunddokument för den andliga vården inom 

hälso- och sjukvården). Vårt förhållningssätt kan också uttryckas i orden "Vad vill du vi ska 

göra för dig?"(Markusevangeliet 10:51) 

 

 

Målsättningen avseende inriktning av 

verksamheten kan beskrivas genom 

vidstående diagram. 

Vi har genom åren kommit fram till 

en lämplig balans mellan samtal och 

annan typ av uppdrag. Samtalen bör 

uppgå till c:a 60% av arbetslagets in-

sats relaterat till andra kärnområden. 

Dessa områden innehåller olika typer 

av gruppverksamheter, personalgrup-

per och närståendegrupper. Här ingår 

också gudstjänster och utbildning. 

 
 

Måluppfyllelse 

Vi har under året fört statistik över våra huvudinsatser. Det innebär inte att statistiken är ett 

mått på arbetstid men ger ändå en tydlig beskrivning av arbetets inriktning på vår kärnverk-

samhet och utgör en möjlighet att bättre relatera uppdraget mot inriktningsmålet. Resultatet 

framgår av diagram här intill. 

Den största delen av vårt arbete består 

som tidigare av samtal 51 %. Samtal 

kan därutöver inrymmas i rubriken 

”Avdelningsbesök”10 % men är då 

samtal som vi inte registrerat eftersom 

de tidsmässigt varit korta. Det betyder 

inte att de inte varit nog meningsfulla. 

”Avdelningsbesök” innefattar därutö-

ver närvaro bland patienter, personal 

och ledning utan  att de inneburit di-

rekta uppdrag. Dessa avdelningsbesök 

är dock nödvändiga som kontaktskap-

ande.  

I rubriken ”Andra grupper” ryms närståendegrupper, etiska ronder, psykosociala/andliga ron-

der, avlastande samtal etc. Balansen mellan samtal och annan verksamhet är betydelsefull. 

Uppdragen som gäller stöd till avdelningar/kliniker och personal är viktig. Den bidrar till det 
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förtroende som gör dem till en nödvändig länk mellan oss och patienter och närstående. 

Samtal och övrig verksamhet främjar varandra. 

 

 
Omvärld och behov 

Falu lasarett har en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet är både länssjuk-

hus och länsdelssjukhus. Som länssjukhus har sjukhuset ett upptagningsområde som omfat-

tar länets samtliga innevånare ca. 285 000 personer.  

Vid Falu lasarett finns 400 vårdplatser fördelade på 17 kliniker och ett stort antal special- 

och serviceavdelningar. På lasarettet arbetar ca 3300 anställda och är därmed Dalarnas 

största arbetsplats. Lasarettet är även en stor utbildningsinstans för läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor m.fl. I takt med att neddragningarna på våra länsdelssjukhus i Dalarna fort-

går så ökar belastningen på Falu Lasarett. Få av de personer som besöker lasarettet gör det 

frivilligt, i den meningen att alla besök i större eller mindre utsträckning är föranledda av 

obehag och oro, inte sällan av traumatisk karaktär. Samtidigt är det kartlagt att alla kriser i 

någon mening innebär en existentiell utmaning. 

 
 

Samtal 

Vi har genomfört totalt 959 registrerade samtal och tidsåtgången var 964 timmar. Av dessa 

är merparten enskilda, men också exempelvis familjesamtal eller parsamtal. Vi ser här en 

ökning i antalet samtal i jämförelse med 2016 som då var 820 samtal. Samtalsfördelningen 

mellan våra tre målgrupper framgår av intilliggande grafik. Den övervägande delen är samtal 

med patient, helt i enlighet med vårt inriktningsmål.  

Samtal som hör ihop med beredskap är inte medtagna i detta sammanhang. Dessa redovisas 

under rubriken ”Beredskap” i det följande. Förutsättningarna för samtalen skiftar mycket 

mellan olika avdelningar och kliniker. Inte många har lämpliga samtalsrum, ofta är det inte 

heller möjligt att bedriva samtalen annat än vid sängkanten beroende på patients sjukdom.  

 

Gudstjänst 

Vi har lämnat den mera traditionella 

andaktsformen på avdelningarna och 

istället utformat dem som sångstun-

der med enkel andakt. Få lämpliga 

lokaler, allt sjukare patienter och 

ökad belastning på personal bidrar 

till detta.  

I S:t Lukas kapell, vårt andaktsrum, 

har vi regelbundet varje vecka an-

dakter, meditation och kapellet fun-

gerar som en oas för många, både 

patienter, närstående och personal. 

Vi ser att många besöker vårt andaktsrum på den stora förbrukningen av värmeljus samt de 

böner och tankar som skrivits i vår bönbok. Antalet deltagare vid andakter har minskat under 

året och det kan förklaras med att under sommaren och hösten vilade de veckovisa meditat-

ionstillfällena.  

Vi har firat veckoböner/mässor, avdelningsandakter, meditationer, sockenbud, etc. I övrigt 

utgör gudstjänsterna ofta en  ”andakt vid särskilda situationer”. Det handlar då ofta om av-

skedsandakt av avlidet spädbarn, avsked på patologen, förbönsandakt för någon, ”utläsning” 

vid avliden etc.  
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Gudstjänster utanför sjukhuset 

I vår gudstjänststatistik ingår inte de gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel, be-

gravning) sjukhusprästerna 

svarat för i Falu Pastorats kyr-

kor och kapell. Inte heller de 

begravningar som genomförts i 

andra församlingar utanför 

pastoratet. De senare har sär-

skild grund i den relation som 

skapats på sjukhuset och där 

det har ansetts av stor själavår-

dande betydelse att sjukhus-

präst ”följer med” till hemför-

samling.  

 

Personalinsatser 

En av våra målgrupper utgörs av personal. Falu Lasarett har ungefär 3.300 anställda. Sjukhu-

skyrkan arbetar inte på egen hand, våra insatser görs med mandat från sjukhusledning, klini-

ker, avdelningar och i samarbete med dessa.  Det är också genom personalen som vi ofta får 

kontakt med patienter och närstående. Att vi har personalens förtroende är en av flera viktiga 

förutsättningar. Vi konstaterar ofta att patient-och närstående kontakterna blir fler vid de av-

delningar/klinker där vi har ett regelbundet arbete med personal. Vårt personalarbete utgörs 

ofta av enskilda samtal, handledning, reflektionsgrupper, avlastande samtal  och utbildnings-

insatser av olika slag. Detta utgör drygt 20% av arbetslagets totala insats. 

 

Utbildninguppdrag 

Här exemplifierar vi med några av våra utbildningsuppdrag under 2017, mest för att  

beskriva bredden: 

 Krishantering, AT-läkarintroduktion 

 Avlastande samtal, Sjukhusets chefer från flera kliniker. 

 Krisstöd ur ett existentiellt och andlig perspektiv, Sjukhuskyrkans nationella själavårds-

utbildning, Uppsala 

 Suicidseminarium "När det värsta händer” 

 Etik-dagar, ST-läkare och Habiliteringen 

 Länsdag för palliativa vården, ”Det svåra samtalet”  

 Vårdens möte med det multireligiösa, Seminariedag samt  avdelningsföreläsningar. 

Vi har haft stort fokus på  utbildningsuppdrag som rör olika religioner och vårdens möte med 

dessa. Detta utifrån en stor efterfrågan från klinikerna. 

 

 

Handledning 

Under året har vi handlett läkargruppen från Barnkliniken, AT-läkare, Dietistgruppen, POST

-IVA och Öron/Näsa/Hals avd. Den här verksamheten är också intäktsfinansierad, liksom en 

del av utbildningsinsatserna. En typ av handledning genomförs också som 

”reflektionsgrupper”, dessa finns inom barnkliniken, intensivvården, akuten och medicinkli-

niken. 
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Andra grupper 

Under rubriken andra grupper i 

ovanstående diagram ingår exempelvis 

närståendegrupper t.ex. föräldracafe´på 

NEO, psykosociala andliga/

existentiella ronder, etikgrupper, exi-

stentiella samtal med personalgrupper, 

t.ex. ”Livet och döden” samtalsserie 

för palliativ personal, avlastande sam-

tal etc. 

 

Externa studiebesök 

Vi ser de externa studiebesöken som 

viktiga och de utgör ett långsiktigt ar-

bete med att knyta kontakter till grupper/organisationer utanför sjukhuset. Det har varit be-

sök från olika utbildningsarrangörer av undersköterskor, svenska kyrkans grundkurs, konfir-

mandgrupper, blivande diakoner och präster. Vi har också tagit emot enskilda studiebesök. 

Studiebesök från andra Sjukhuskyrkor har också ett stort värde. 

 

Beredskap 

Falu Lasarett och Sjukhuskyrkan har sedan många år ett avtal gällande beredskap dygnet 

runt (vardagkvällar/nätter och helger).  

Beredskapen innehåller psykosocialt- och andligt/existentiellt omhändertagande och stöd för 

verksamheterna. Många gånger handlar det om krisstöd vid traumahändelser eller när en när-

stående oväntat avlider. Beredskapen är dock tillgänglig för alla avdelningar och kliniker och 

också för annat stöd än vid fysiska traumahändelser, d.v.s. för alla i behov av akut samtals-

stöd och som vistas på Falu Lasarett.  

Beredskap delas av alla anställda i 

Sjukhuskyrkan. 142 timmar har 

lagts ner på beredskapsinsatser på 

icke arbetstid. En ökning jämfört 

med 2016 som var 127 timmar. Där-

utöver tillkommer uppföljningsar-

bete som sker på ordinarie arbetstid. 

Detta beredskapsarbete har genom 

åren skett som en naturlig del av 

vårt uppdrag. Det kan sägas att den 

största belastningen för arbetslaget, 

inte är insatsen i sig utan själva be-

redskapen/tillgängligheten. Den lig-

ger utöver ordinarie arbetstid och innebär att vi bör kunna vara på lasarettet efter c:a 40 min. 

Diagrammet visar att det är närståendestöd vid dödsfall som är den mest förekommande in-

satser.  

 

Personal 

Maria Näslund   Sjukhusdiakon 100 %, platschef   

Lena Linder    Sjukhusdiakon 50 %  

Fredrik Linder   Sjukhuspräst 100 %  

David Edman   Sjukhuspräst 100 %  

Anders Näslund   Sjukhuspräst, vikarie 35 %  
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Thomas Isaksson   Kantor 5% 

Inga-Lena Fredrixon/ 

Joachim Elsander  Sjukhuspastor 80%, se kommentar nedan.   

 

Anders Näslund har vikarierat 35% på föräldraledighet, vikariatet har innehållit, handledning

- utbildning- och föreläsningsuppdrag, internt i vårt arbetslag och externt mot vården. 

I arbetslaget ingår också sjukhuspastor Inga-Lena Fredrixon som har ”Sjukhuskyrkan i Da-

larnas Frikyrkoråd” som arbetsgivare. Hon avslutade sin tjänst under sommaren och Joahim 

Elsander är ny sjukhuspastor från hösten. Sjukhuspastor lämnar särskilt verksamhetsberät-

telse. 

 

Fortbildning 

612 tim (19% av registrerad arbetstid) har arbetslagets lagt på fortbildning. Då är sjukhus-

pastors fortbildning inkluderad. Med förhållandevis ny personal så har behovet varit stort av 

utbildning. Sjukhusprästerna och nya sjukhuspastorn har påbörjat det nationella kompetens-

programmet för institutionssjälavård /sjukhuskyrka steg A och B.  

En del av fortbildningen har bekostats av Landstinget Dalarna. Det gäller framför allt som 

kompetensinsatser för arbetet inom landstingets krisorganisation.  En hel del av fortbildning-

en har bestått av olika studie– och seminariedagar.  

I en högprofessionell kultur som dagens hälso- och sjukvård utgör förutsätts hög kompetens. 

Det är nödvändigt att motsvara de högt ställda kraven och utveckla vår kompetens genom att 

delta i studiedagar och i mer omfattande utbildningar. Fortbildningsdelen av vår verksamhet 

har under 2017 ökat jämfört med 2016 (10%) och detta kan förklaras med nya medarbetare.   

 

Även om vår centrala kompetens är inom teologi/diakoni och främst då själavård/

existentiella samtalet, är det nödvändigt att ha professionell kunskap i bl a psykologi/kris och 

pedagogik. Viss kunskap inom de olika medicinska specialiteter där vi var och en finns, 

tillägnar vi oss i det dagliga arbetet. 

 

Några exempel på kurser och utbildningar som vi deltagit i. 

 Utbildning för institutionssjälavårdare, Kompetensprogrammet steg A, och B, Stockholm      

 och Uppsala. 

 Arbetsledarutbildning, Västerås stift. 

 Stiftsdygn för Västerås stifts Sjukhuskyrkor. 

 Studiebesök hos Sjukhuskyrkan i Karlstad. 

 ”När det värsta händer”, suicid, Falun. 

 Sjukhuskyrkans fortbildningskonferens Helhet - helighet, Stockholm. 

 

Forum för fördjupning och utveckling inom vår egen organisation, kyrkan, sker via distrikt/

pastoratssamlingar, mederbetarträffar, konvent och samlingar där pastoratet, stiftet och vår 

biskop inbjuder. 

 

Barn och Unga i sorg 

Arbetet med ”Barn och Unga i sorg” fortlöper. Arbetet sker i en samverkan mellan Lands-

tinget, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan och Rädda Barnen. Föräldraarbetet är en självklar del 

i arbetet även om det rent formellt fortfarande drivs av Svenska kyrkan. Detta innebär att 

samarbetet mellan verksamheterna fortsättningsvis kommer att utvecklas. Sjukhuskyrkans 

insats har varit och är av stor betydelse för verksamheten. Detta sker genom vår medverkan i 

Styrgruppen, i funktionen som samordnare för gruppledarna  samt som gruppledare. 
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Ständig pågående verksamhet 

En del av vårt arbete utgörs av deltagande i fortgående projekt eller permanenta organ. Som 

exempel kan här nämnas: 

 Psykosocial Katastrofledning (PKL). Landstingets ledningsgrupp vid ”Allvarlig hän-

delse”. Sjukhuskyrkan medverkar i såväl regional som lokal PKL. 

 Barn och unga i sorg – stödgruppsarbete för barn och unga som mist nära anhörig.  

 Etiska samt Psykosociala-existentiella/andliga forum på klinker och avdelningar. 

 

Information 

Vi har tillgång till Landstingets Dalarnas omfattade och välanvända intranät—”Navet”. Våra 

sidor på Navet informerar och speglar sjukhuskyrkans verksamhet utifrån ett personalper-

spektiv. Vi har nu stora möjligheter att på ett snabbt och uppmärksammat sätt informera om 

vårt arbete, samt koppla informationen till egna sidor.  

 

Ekonomi 

Som länssjukhus betjänar vi hela  Dalarna. Vi kan konstatera att Västerås stift är ett före-

döme för flera andra stift, när det gäller tilldelningen av resurser till Sjukhuskyrkans verk-

samhet.  

Till den ekonomiska bilden hör avtalen med landstinget. Landstinget svarar för lokaler, fasta 

inventarier samt kostnader hänförliga till detta, exempelvis städning, el/värme/vatten, tele-

foni. Sedan något år ingår också datorer inklusive service. Landstinget Dalarna bekostar 

också i huvudsak vår personalfortbildning avseende vår medverkan i Landstingets kris och 

katastrofberedskap. Vi medges också nyttja landstingets gjorda upphandlingar och inköpssy-

stem, med reglering i efterhand.  

Kyrkans del består därmed av personalkostnader (inkl fortbildning) samt kostnader förenliga 

med den löpande verksamheten. Dessa kostnader täcks av bidrag från Västerås stift, Falu 

pastorat, avtalsintäkter från Landstinget Dalarna samt intäkter från egen verksamhet.  

Som tabellen visar fick vi ett  plusresultat på 64.921 kr. Resultatet måste därmed ses som 

positivt och i god överensstämmelse med budget.  

 

Avslutningsvis 

Tack för förtroendet. 

2018-03-19/ Maria Näslund 

                                           Budget                        Utfall                               Avvikelse 

Intäkter 2 226 500 2 277 612 51 112 

Kostnader -86 900 -87 446 -546 

Personalkostnader -2 347 100 -2 332 745 14 355 

Totalsumman -207 500 -142 579 64 921 


