
Vi är till för patienter, närstående och personal.  

Vi är ekumeniska och öppna för alla. 

Öppet dygnet runt för eftertanke, bön, läsning, meditation eller en stunds tyst-

nad.  Det finns möjlighet att lyssna på musik. I kapellet finns en bok där du 

kan formulera dina tankar och böner. Välkommen att tända ett ljus i ljusbä-

raren. S:t Lukas kapell finns en trappa ner vid huvudentrén. 

I S:t Lukas kapell hålls andakter varje vecka. 

Enskilda andakter och gudstjänster 

Vi kan också hjälpa till med enskilda andakter och gudstjänster efter öns-

kemål och särskild kontakt. Det kan gälla förbön, nattvard, andakt vid nå-

gon närståendes  dödsbädd eller död, namngivningsritual, krisdop etc. 

– När du funderar över din livssituation, när tillvaron förändras 

– När du vill samtala om svåra saker, oro, sorg, ångest, tro, tvivel 

– När du önskar ha hjälp med förbön, riter och andakter 

– När människor du känner ansvar för behöver ditt stöd och du önskar väg-/

handledning 

 

Vi förmedlar gärna kontakt med din hemförsamling eller företrädare  

för den religion du tillhör. 

 

Sjukhuskyrkan samverkar också med aktörer inom den öppna sjukvården. 

 

Beredskap 

Sjukhuskyrkan har beredskap för patienter, närstående och personal utanför 

kontorstid. Beredskapsärenden söks via växeln 023–49 00 00 av personal på 

avdelning när behov finns.  
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När du samtalar med oss ska du veta att vi har tystnadsplikt och att vi inte  

för några journaler.  

Läs mer om Sjukhuskyrkans verksamhet på svenskakyrkan.se/falun/sjukhuskyrkan 

 

Maria Näslund, diakon/platschef 

Tel 023–49 26 54, maria.naslund@regiondalarna.se 

 

Ingrid Silfverin, präst 

Tel 023-49 23 41, ingrid.silfverin@regiondalarna.se 

 

David Edman, präst 

Tel 023–49 23 06, david.edman@regiondalarna.se  

 

Judith Lindenmo, diakon  

Tel 023–49 23 43, judith.lindenmo@regiondalarna.se 

 

Lars-Gunnar Skogar, pastor 

Tel 023-492857. larsgunnar.skogar@regiondalarna.se 

 

Thomas Isaksson, kantor 

Tel 023–702055, thomas.isaksson@svenskakyrkan.se 

 

Du kan också nå oss via vx 023–49 00 00 

 

Du kan skriva till oss på adressen: 

Sjukhuskyrkan, Falu Lasarett, 791 82 Falun 

 

Du kan också nå oss genom att besöka våra lokaler  

en trappa ner vid stora entrén. 

svenskakyrkan.se/falun/sjukhuskyrkan 
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