
 

 

 

Sida 1 av 2 

 

Nationellt råd för ekumenisk samordning 

av institutionssjälavården 

________________________________________________________________ 

Bakgrund:  

Den ekumeniska samordningen på fängelser och häkten, sjukhus och universitet och 

högskolor samt andra områden där kyrkorna inbjuds att närvara i samhälleliga arenor såsom 

militärsjälavård, kyrka – polis och kyrka - arbetsliv är en viktig del av kyrkorna tillsammans.  

Med tiden har det vuxit fram en samordning mellan de olika verksamheterna inom 

utbildning och fortbildning som är positiv för kyrkorna, verksamheterna, medarbetarna och 

konsulenterna.  

Det är flera delar som gör den samordnande verksamheten komplex, till exempel 

verksamheternas storlek, utrymme i konsulenttjänster och hemvist. Gemensamt för all 

verksamhet är att vara en del av kyrkornas uppdrag i samhället tillsammans med varandra 

och att sändningen och ägarskapet går tillbaka till varje enskild kyrka samtidigt som 

arbetslagen på många håll är ekumeniska. Så är Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan och NAV 

ekumeniska ”varumärken”, samtidigt som en enskild medarbetare är sänd av sin kyrka.  

I samband med att Frikyrkosamråd avlutade sitt kansli uppstod behov av att samtala om de 

frikyrkliga konsulenttjänster som nu har sin hemvist på Sveriges kristna råd.  

SKRs styrelse gav generalsekreteraren i uppdrag att utreda och samtala vidare om den 

ekumeniska samordningen av institutionssjälavården med hänsyn till:  

• kyrkornas uppdrag och ägarskap 

• de ekumeniska arbetsplatser som finns på institutionerna 

• att kyrkorna närvarar på inbjudan/med tillåtelse på institutionerna 

• att frikyrkokonsulenterna efter 1 september 2015 har sin arbetsplats på SKR 

• möjligheten att öka samverkan för konsulenterna  

Utredningen resulterar i förslaget att tillsätta ett nationellt råd för den ekumeniska 

samordningen.  

Syfte:  

Att på styrelsens uppdrag verka för ekumenisk samordning i och mellan verksamheterna, att 

bistå med ett övergripande perspektiv och omvärldsanalys kring kyrkornas närvaro och 

bidrag på samhällets institutioner.  
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Mandat: 

Det nationella rådet tillsätts av och rapporterar till SKR:s styrelse. Vid sidan om det 

nationella rådet utgör konsulenterna en nationell arbetsgrupp. Verksamheterna har 

dessutom organ till stöd för och utveckling av arbetet:  

Sjukhuskyrkan: Samarbetsrådet för andlig vård, KAVIS (kommittén för andlig vård inom 

sjukvården, FSR), FAS (medarbetarorganisation för frikyrkliga medarbetare), SKAIS 

(medarbetarorganisation Svenska kyrkan)  

Universitetskyrkan: Högskolekommittén (FSR) och Svenska kyrkans arbetsgrupp för 

högskolearbetet.  

NAV: Själavårdare i kriminalvården, (SIK, ekumeniskt medarbetarförbund) 

Sjukhuskyrkans samarbetsråd för andlig vård rapporterar till SKRs styrelse.  

Vid sidan om dessa tre verksamheter, där SKR används som plattform, ska också Kyrka – 

polis, Kyrka – arbetsliv och militärsjälavården nämnas. De är en del av till exempel 

fortbildningen och räknas in i det större perspektivet av kyrkornas närvaro i samhället, men 

mandatet utgår inte från SKRs styrelse.  

Sammansättning: 

Den lutherska familjen:           Lisa-Gun Bernerstedt och Inga-Lena Arvidsson 

Den frikyrkliga familjen:          Lasse Svensson (FSRs ordförande)  och Per Westblom 

Den katolska familjen:             Fredrik Emanuelsson 

Den ortodoxa familjen:            Misha Jaksic 

Sveriges kristna råd:      Olle Kristenson, Karin Wiborn 

Uppdrag:  

Uppdrag utgår från syfte, mandat och sammansättning. Nationella rådets uppdrag är av 

övergripande, samordnande och framåtsyftande karaktär, såväl vad gäller samverkan i 

samhället som de ekumeniska erfarenheter som finns i de ekumeniska arbetslagen på 

sjukhus, fängelser och högskolor/universitet. Samtal som behöver föras handlar om 

ekumeniskt mandat och behörighet, varumärken, interreligiös samverkan, utgivning av skrift 

till stöd för medarbetare i dessa verksamheter och/eller till inspiration för kyrkor som sänder 

medarbetare. Delaktighet i verksamheternas planering och årscykel vad gäller utbildningar 

och fortbildingar.  

Arbetsformer:  

Nationella rådet möts till två sammanträden per år, delvis tillsammans med den nationella 

arbetsgruppen. 


