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Att hitta ett bra ord på svenska för det som 
på engelska benämns ”chaplaincy” är inte 
enkelt. I nuläget används ordet ”institu-
tionssjälavård” för några arbetsfält som 
både är utmanande och spännande att 
arbeta inom. Arbetsfälten som i detta sam-
manhang innefattas i begreppet är Andlig 
vård inom Kriminalvården, Kyrka – Ar-
betsliv, Kyrka – Polis, Sjukhuskyrkan och 
Universitetskyrkan. Arbetet inom dessa fält 
sker ekumeniskt och medarbetarna repre-
senterar olika kyrkor och samfund. 

Arbetsfälten knyter an till skilda delar av 
samhället och till olika livssituationer för 
medmänniskor, men det finns ändå många 
gemensamma nämnare. Huvuddelen av ar-
betet är förlagt till arenor utanför kyrkornas 
väggar. Som medarbetare hamnar man mitt 
i flödet av tankar, åsikter och samhällstren-
der, de djupnande samtalen blir många och 
ofta rör sig samtalen i gränsland av skif-
tande slag. 

Sveriges kristna råd inbjuder till en 
gemensam utbildning för medarbetare med 
tjänster inom institutionssjälavården (präs-
ter, pastorer, diakoner, ordenssystrar m.fl.). 
Syftet är att erbjuda en fortbildning med 
fokus på frågor som särskilt aktualiseras 
inom institutionssjälavårdens olika fält och 
att dra nytta av erfarenhetsutbyten mellan 
de olika fälten.

Om institutions- 
själavården

Sjukhuskyrkan
Utbildningen för medarbetare inom insti-
tutionssjälavård utgör den första delen i 
Sjukhuskyrkans kompetensprogram. Den 
benämns i detta program som Steg A. Infor-
mation om hela utbildningsprogrammet 
finns på Sjukhuskyrkan hemsida  
www.sjukhuskyrkan.se (Logga in-delen).

Tanken är att den som påbörjar tjänst 
i Sjukhuskyrkan, bör rikta in sig på att gå 
denna utbildning så snart som möjligt! 

Medarbetare från Svenska kyrkan kontak-
tar i första hand Åsa Jonsson för mer infor-
mation. För frågor som rör kurskostanden 
hänvisas till respektive arbetsgivare.

Medarbetare från de frikyrkliga trossam-
funden, men även medarbetare från de 
ortodoxa kyrkorna och Stockholms katol-
ska stift, kontaktar i första hand Gunnel 
Andréasson för mer information. Det gäller 
bland annat frågor som rör kostnaden för 
utbildningen och de medel som Nämnden 
för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) 
förmedlar för utbildningsinsatser för med-
arbetargrupper inom Sjukhuskyrkan för 
nämnda trossamfund.

MåLGrUpp: Utbildningen 
vänder sig till medarbe-
tare som har anställning 
inom Andlig vård inom 
Kriminalvården, Kyrka – 
Arbetsliv, Kyrka – Polis, 
Sjukhuskyrkan och Uni-
versitetskyrkan.

KUrSDATUM:
7 – 9 november 2017
13 – 15 mars 2018

pLATS: Stiftsgården Ma-
rielund på Ekerö utanför 
Stockholm.

p  Kursplan för utbild-
ningen finns att hämta 
på Sveriges kristna råds 
hemsida www.skr.org
p  Kursavgiften är 6.400 
kronor för hela kursen. 
Kostnaden hanteras olika 
inom de olika fälten. Se 
respektive fälts faktaruta.
p  Anmälan sker på sär-
skilt formulär på Sveriges 
kristna råds hemsida 
senast den 15 september 
2017.

Detta gäller för medarbetare 
från olika områden

Kontakt Sjukhuskyrkan: 
Åsa Jonsson
asa.jonsson@samariterhemmet.se
Tel. 018-56 40 24

Gunnel Andréasson
gunnel.andreasson@skr.org
Tel. 08-453 68 33



Andlig vård inom  
Kriminalvården (NAV)
Du som börjar arbeta inom NAV ska först gå 
den kurs som är endast för NAV-medarbeta-
re. Den kursen kommer under april eller maj 
månad. Efter den kursen deltar du sedan 
i den gemensamma utbildningen följande 
läsår. Kostnaden för kursen och resan dit 
bekostas av NAV/SKR, med de medel vi får 
från Kriminalvården. Din arbetsgivare står 
för arbetstiden.  

Kyrka – Polis
Sedan början på 2000-talet finns ett sam-
verkansavtal mellan Polismyndigheten och 
trossamfunden. Samverkan sker på lokal 
nivå genom präster, pastorer och diakoner 
som sänds av sin församling och samverkar 
med lokalpolisområdet där församlingen 
finns. Samverkan sker främst kring döds-
bud, brottsofferstöd, utbildning och enskilda 
samtal. I arbetsgruppen för Kyrka-polis i 
samverkan på nationell nivå, representeras 
samfunden av Svenska kyrkan, Equmenia-
kyrkan och Katolska kyrkan. Även Polisför-
bundet och ST deltar i samverkan.

Kyrka-Polis i samverkan står inte för 
någon kurskostnad utan den betalas av för-
samlingen, där medarbetaren är anställd.

Kyrka – Arbetsliv
Kyrka – Arbetsliv i Samverkan är en resurs 
i det lokala arbetslivet. Präst/pastor/diakon 
finns med del av sin tjänst på en arbetsplats; 
t ex företag, industri, flygplats, köpcentrum 
och är där till för medarbetare; erbjuda till 
exempel enskilda samtal, reflektion i grupp, 
retreater, krisberedskap med mera. Ut-

gångspunkten är att värna det absoluta och 
okränkbara människovärdet i arbetslivet. 

Nätverket Kyrka Arbetsliv står för hälften 
av kurskostnaden. Resterande kostnader, 
betalas av den församling där medarbeta-
ren är anställd.

Universitetskyrkan
Den gemensamma grundutbildningen 
riktar sig till präster, pastorer, diakoner 
och andra medarbetare i Svenska kyrkan 
och frikyrkorna med tjänst i Universitets-
kyrkan. Den är tänkt speciellt för dig som 
är ny medarbetare i dessa sammanhang. Vi 
rekommenderar våra medarbetare att gå 
denna utbildning för att få en bra grund för 
sitt arbete. Utbildningen är behörighetsgi-
vande för dig som är frikyrklig medarbe-
tare.

För de svenskkyrkliga deltagarna står 
arbetsgivarna för kostnaderna, medan de 
frikyrkliga medarbetarnas finansieras av 
Sveriges Frikyrkosamråd.

Kontakt Kyrka – polis:
Inga Johansson
inga.johansson
@equmeniakyrkan.se
Tel. 08-58 00 31 81

Kontakt Kyrka – Arbetsliv: 
Inga Johansson
inga.johansson
@equmeniakyrkan.se
08-58 00 31 81

Kontakt Universitetskyrkan: 
Anette Brandt 
anette.brandt@skr.org 
Tel. 08-453 68 34, 
0766-22 59 09
eller 
Maria Rengård Sivertsson 
maria.rs@studentprast.uu.se 
Tel. 0766-22 59 10
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Kontakt NAV: 
Susanne Rodmar  
susanne.rodmar@skr.org  
Tel. 08-453 68 11  
eller
Margareta Säfwenberg  
margareta.safwenberg@skr.org 
Tel. 070-242 44 70



Sveriges kristna råd
Box 14038

167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 00
E-post: info@skr.org
Webb: www.skr.org

I SvErIgES krISTna råd möts 26 medlemskyrkor  
fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika  

kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman 
medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. 

Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, 
skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för 

ekumenisk utveckling och samordning av 
gemensamma aktiviteter 

och verksamheter.
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