
Sjukhuskyrkan	–	var	ligger	den?	
 
Den rubriken är en boktitel. Lilian Bard Nilsson skrev den boken som utkom 2004. Men först 
ger jag lite bakgrund till sjukhuskyrkans arbete. 1951 omarbetades Religionsfrihetslagen i vårt 
land. Grunden för detta var Betänkande av andlig vård vid sjukhus och kriminalvårdsanstalter. 
Alltså det var samhället som öppnade för det som så småningom blev Sjukhuskyrkan och man 
betonade vikten av att det skulle ske i ekumenisk anda. 1978 erbjöds Lilian tjänsten som 
sjukhuspastor på Universitetssjukhuset i Lund och fram till 1juni 1980 var både Svenska 
Baptistsamfundet och Örebromissionen hennes arbetsgivare. 1981 inrättades fasta 
prästtjänster vid de större sjukhusen och sjukhuspastorstjänster inrättades för medel som 
ställts till förfogande för Sveriges frikyrkoråd/SAMRÅD och lokala ekumeniska organ.  
 
Sjukhuskyrkan i sig har ingen geografisk adress som kyrka, men den har en levande funktion 
inom sjukhusens väggar. Därför är det en tillgång för oss i den Nordöstra delen av Västra 
Götalands län, att vi är delaktiga i Sjukhuskyrkan på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Genom vår 
sjukhuspastor Mikael Mattisson, får vi, varje år i samband med Årsstämman, lyssna till en 
föreläsning om vad som händer inom sjukhuskyrkans stora arbete. Här några glimtar. 
 
Temat för i år var ”Att gå på möte… Närande… Tärande… Bärande?!” 
Möte kan vara så mycket beroende på vad vi associerar till med tanke på våra olika 
bakgrunder både kyrkligt och i livet. Det kan vara ett väckelsemöte i ett kapell på landet, ett 
möte på en arbetsplats för att planera framtiden, ett kärleksmöte med den man vill fördjupa 
relationen med osv. Att gå på möte kan vara varierande.  
 
Alla möten väcker tankar och känslor precis som en arbetsdag i Sjukhuskyrkans stora 
arbetsfält. Morgonbönen med de övriga kollegerna från Svenska Kyrkan är ett ovärderligt 
möte, både med Gud och med varandra. Mötena fortsätter när Mikael går till ”sin avdelning” 
för att träffa personalen och kollar läget bland dem. Givetvis informerar han sig om hur 
patienterna har det. Det kan bli några spontana möten med patienter och även där någon ber 
om ett personligt samtal senare på dagen. Både informella och bokade samtal är viktiga möten 
med människor. Hur mötet gestaltas beror på behov och innehållet i samtalet.  
 
Möten med läkare vid etiklunchen en gång per termin är viktiga tillfällen för samtal om livets 
frågor som ställs på sin spets. Där finns inga säkra och slutgiltiga svar, men detta möte med 
varandra är mycket värdefullt och ger mersmak till flera möten med liknande innehåll.  
 
När en familj drabbats av sorg i samband med olycka eller sjukdom erbjuds några tillfällen att 
få vara med en i sorgegrupp. Där möts man var tredje vecka för att få dela sina olika sorger 
och livsfrågor. Ofta har sjukhuspastorn eller prästen varit med långt innan och följt familjen 
vid avskedet av en älskad anhörig. En svår och stor sorg är det, när man förlorar ett barn vid 
födseln. Då är det viktigt med en namngivningsceremoni. Givetvis även en begravning för att 
därmed få göra ett viktigt och värdigt avslut för alla som är berörda.  
 
Avslutningsvis summerade Mikael sin föreläsning genom att säga ungefär så här om de olika 
mötena. Bärande möte är morgonbönen, gudstjänsterna, dialogen med människor och ett 
lyssnande till deras livssituation. Närande möte är när man får vara med om en återkoppling. 
Det är när någon kommer tillbaka efter något år och berättar vad tiden sorgegruppen betydde 
till exempel. Han betonade även den goda gemenskapen med kolleger, personal och även 
tillfällena vid de etiska reflektionerna som närande möten.  



Tärande möte kan det bli, när sjukhuspastorn/prästen möter förtvivlans sorg vid en olycka. 
När ovissheten är större än den hjälp man tycker man kan ge. Otillräckligheten känns stor, 
men ändå stannar sjukhuspastorn kvar för att vara ett stöd i sorgens och förtvivlans mörker. 
Livet blir innehållsrikt på grund av alla möten med människor och sammanhang. Möten är 
mångfald av tillit, empati, ödmjukhet, barmhärtighet och närhet.  
 
Vi som var på Sjukhuskyrkans årsstämma som representanter från Korskyrkan i Mariestad var 
Elna Bergheden och Gerd Hjalmarsson. Vi känner en stor tacksamhet över, att vi som 
församling får vara delaktig av ett så viktigt arbete i Guds rike. Låt oss följa det genom våra 
förböner under hela året. 
 
 
 
 
 
 
 


