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Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk.
1 Krön.16:8

s

Samvetsfrihet
s

sid 4

Nyutexaminerade sjuksköterskor

sid 6

Vårdcentralen på Nyhemsveckan

sid 10

Ordföranden har ordet
Kära SKSF-vän,

Jag hoppas att du haft en skön sommar och
fått en del avkoppling som vi alla så väl kan
behöva.
Under några dagar hade jag förmånen att
få vara med på Hönökonferensen. Att få uppleva den fina naturen där är bara underbart i
sig, men att sedan få sitta ner och lyssna på
undervisning, dela gemenskap med andra troende och be tillsammans gör det hela så mycket bättre. Det var flera av våra medlemmar
som var där, och några av er träffade jag. Ingegerd Karlsson som var ordförande i SKSF
under några år bor på Hönö, och är en av dem
jag träffade under de där dagarna. Hon hälsar
så gott till er alla.
Under våren avslutade många sina utbildningar och vi fick bl.a. många nyutexaminerade sjuksköterskor. Två av dem träffade
Barbro Fritz, och ni hittar intervjuer med dem
längre fram i detta nummer. Många studerande har gått in som semestervikarier på
olika arbetsplatser inom vården. En av dem
har Margaretha Kjellerstedt träffat och samtalat med, och lite av det finns också med här
i Hälsning. Jag tycker det känns uppmuntrande att se unga som väljer att på olika sätt
jobba inom vården och omsorgen. Låt oss
komma ihåg dem i våra böner. Vi behöver
många som vill vara mentorer och förebedjare
både för dem som studerar och dem som
kommer ut i arbete.
Närmast här i höst har vi HCFI:s internationella bönevecka i Wales, dit undertecknad
och Barbro Fritz ämnar resa. Det är en samling inplanerad i Jönköpings Allianskyrka i
mitten av september. I oktober hoppas jag
många vill vara med på Saline-kursen. Mer information om det kan du hitta här i Hälsning
och på vår hemsida. Söndagen då vi speciellt
ber för vård och omsorg vill jag uppmana er
att tala med dem i er kyrka/församling. Det är
i år söndagen 18 oktober.
Om du får veta att det ska vara något i din
kyrka/församling som på något sätt kan vara
intressant för SKSF:s medlemmar att gå på, så
får du gärna höra av dig till:
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kristenivarden@telia.com eller skicka meddelande via formulär på hemsidan. Vi kan då annonsera om det på vår hemsida. Det kan vara
föreläsning/seminarium ang. något som berör
vården, människovärde, etik, missionssjukhus, hälsa o.s.v.
Jag har haft kontakt med flera som jobbar
inom sjukhuskyrkan. De gör som vi vet ett
mycket bra jobb och har en viktig uppgift.
Tacka Gud för dem och be för dem. Besök
gärna sjukhuskyrkan då du av någon anledning är på ett sjukhus. Det brukar finnas
något rum för stillhet. Där kan du sitta ner
någon minut och be för den personal som jobbar på sjukhuset och alla de patienter och anhöriga som kommer till sjukhuset.
Jag läste en bibelvers häromdagen, och vill
dela den med er. ”Vad ni gör skall ni göra
helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor; tänk på att det är Herren som skall ge
er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre,
och ni skall tjäna honom.” Kol. 3:23-24.
forts. n. sida
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Hönökonferensen - en plats för återhämtning
Under 40 år har vi åkt till Hönökonferensen
på sommaren. Där får vi god och uppbygglig
undervisning, ny kraft och ny inspiration. Det
är en underbar atmosfär, en plats för återhämtning och rekreation för ande, själ och
kropp.
I år fick vi bl.a. undervisning om kopplingen mellan Gamla Testamentet och Nya

Testamentet, vilket var intressant.
Vi är båda sjuksköterskor. Efter konferensen kommer vi tillbaka till jobbet, med ny
kraft, fulladdat batteri och frid & harmoni i
själen.
Hälsningar
Gunnar & Britt-Marie Svensson, Eksjö

Margréth Jansson, Ingegerd Karlsson, Gunnar och Britt-Marie Svensson.

Oavsett var jag befinner mig i livet, min ålder,
om jag studerar, jobbar eller är pensionär så
är det Jesus jag tjänar om jag sagt ja till
honom. Även om inte alla dagar är toppen
och allt som ska göras inte känns så roligt alla
gånger, så tycker jag på något sätt att det får
en annan innebörd och ett annat perspektiv
om jag ser att Jesus är med mig där jag är och
att han har kallat mig att vandra med honom,
återspegla honom och jag får göra det på min

arbetsplats genom mitt arbete.
Jag vill önska dig en välsignad höst, där du är!
Margréth Jansson
ordförande
kristenivarden@telia.com
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Etik

Samvetsfrihet
Samvetsfrihet är ett aktuellt ämne som funnits
med i olika sammanhang i sommar. Under
Almedalsveckan var det flera som tog upp
ämnet. På ”Donners plats” arrangerades ett
seminarium av tidningen Liv & Rätt och stiftelsen Provita, på temat: ”Vad är en människa
värd? Om sexhandel, surrogatmödraskap och
samvetsfrihet”. RFSU tog upp ämnet samvetsfrihet på sitt sätt i ett annat seminarium med
rubriken: ”Vårdvägran eller samvetsfrihet –
ska vårdpersonal kunna vägra att utföra aborter?
Under Oas-rörelsens konferens i Jönköping, 21-25 juli, hölls två seminarier i Internationella kyrkan, där juristen Ruth Nordström medverkade. Rubriken var ”Att våga
följa sitt samvete”. Ett seminarium hölls på
torsdagseftermiddagen och ett hölls på fre-

dagseftermiddagen. Båda seminarierna var
välbesökta. På fredagseftermiddagen var vi
några från SKSF som fanns där och lyssnade.
Ruth citerade några bibelord med anknytning
till ämnet: Joh. 2:21, Apg.15:5 och Rom.
2:14-16. Hon talade lite om hur den svenska
abortlagstiftningen kom till och hur man
tänkte då och hur det ser ut idag. När abortlagen trädde i kraft var samvetsfrihet inom
vården en självklarhet. I övriga Europa är det
fortfarande så, men i Sverige vill man inte respektera det, utan den som hävdar sin rätt till
samvetsfrihet motarbetas. Ruth talade om hur
man nu jobbar med denna fråga i Sverige och
i Europa.
29 september – 1 oktober är det öppna förhandlingar i Jönköpings tingsrätt angående
den stämning som gjorts mot Jönköpings läns
landsting. Det gäller det s.k. barnmorskemålet, angående de anställningar som barnmorskan Ellinor Grimmark nekats p.g.a. att hon
inte vill vara med och utföra aborter.
Samvetsfrihet har blivit väldigt sammankopplad med aborter, men Ruth tog även upp
frågan om dödshjälp. Hon talade om utvecklingen i Holland, där man nu kan ge dödshjälp till svårt sjuka barn. Hon bad oss
fundera över hur det blir om dödshjälp legaliseras i Sverige. Hon utmanade oss att våga
följa vårt samvete och att stå upp för rätten
till samvetsfrihet för vårdpersonal.
Samvetsfrihet för vårdpersonal gäller inte
att man ska kunna göra precis som man känner för på alla områden, utan har att göra med
att avsluta liv i livets början eller dess slut.
Det var många som ställde frågor till Ruth
och det blev intressanta samtal om samvetsfrihet och flera delade egna tankar och erfarenheter med varandra.
Torsdag den 30 juli talade Ruth om samvetsfrihet på Europakonferensen i Uppsala.
Även där var det många som visade intresse.

Ruth Nordström.

Margréth Jansson
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Samvetsfrihet
Viktigt även för den gravida
Jag har arbetat som barnmorska sedan 1965
och hann arbeta tio år innan den nya abortlagen trädde i kraft 1975. Jag arbetade tio år
med förlossningsvård, tio år med mödravård
och 22 år på gynmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har gett rådgivning till hundratals par som väntat barn.
Som barnmorska ingår det i ens uppgift att
även ta hand om kvinnor som mår dåligt,
både fysiskt och psykiskt, i samband med en
graviditet, oavsett orsak. Alla barnmorskor
som möter kvinnor som väntar barn bör objektivt och sakligt redogöra för det vägval de
står inför. Hur ett barn kan påverka ens livssituation samt vad en abort innebär och vilka
följdkonsekvenser som kan uppkomma, både
fysiska och psykiska. Personligen har jag träffat många kvinnor som mått mycket dåligt
både före och efter en abort.
Jag vet vilka knepiga situationer kvinnor
kan hamna i och det är bedrövligt att inte
samhället backar upp kvinnor och flickor så
att de får det stöd och den hjälp de behöver i
utsatta situationer. Oftast förutsätter och föreslår man abort som enda alternativ vid en
oplanerad graviditet, särskilt om barnet har en
funktionsnedsättning eller diagnos. Utbildningen av barnmorskor har under de senaste
åren förändrats så att man numera inte får
anta att en gravid kvinna vill behålla sitt barn,
om graviditeten är oplanerad eller barnet som
väntas har särskilda behov. Dessutom har bilder på fosterutveckling och nyfödda bebisar
tagits bort från mödrahälsovården för att inte
den som vill avsluta graviditeten skall möta
dessa. Det kvinnor behöver är emellertid sak-

lig och objektiv information så de kan fatta ett
informerat och väl övervägt beslut som de kan
stå för hela livet ut.
Personligen blev jag respekterad för mitt
ställningstagande för samvetsfrihet i mitt arbete på gynmottagningen. När patienter kom
för att få aborttabletterna, kallade jag in en
jourläkare som fick ge tabletterna i stället. Det
är viktigt att komma ihåg att sjukvårdspersonal kan må mycket dåligt vid abortingrepp,
inte minst i samband med sena aborter. Samvetsfrihet, som fungerar bra i nästan samtliga
länder i Europa, finns till även för den gravida
kvinnans skull. I vårt grannland Norge finns
en accepterad samvetsklausul och barnmorskor kan registrera sin önskan om samvetsfrihet, så kallad ”reservasjonsrett” och då behöver
inte de abortsökande kvinnorna möta dessa
barnmorskor. Detta garanterar att de abortsökande kvinnorna får ett rättssäkert, professionellt och patientsäkert bemötande. Och
barnmorskorna som inte vill utföra dessa ingrepp kan sova på natten med gott samvete.
Samvetsfrihet är ett viktigt fundament för
det fria och demokratiska samhället. Det är
enbart en tidsfråga innan aktiv dödshjälp, som
är legaliserat i många av våra europeiska
grannländer, även förespråkas på allvar i Sverige. Då får frågan om samvetsfrihet ytterligare en dimension.
Ingrid Karlsson
Barnmorska, Ambassadör för Provita och grundare av Livlinan
Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Liv &
Rätt
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Två nyutexaminerade sjuksköterskor berättar
Camilla Halvarsson
Hur känns det att ha tagit sjuksköterskeexamen?
Det känns härligt och spännande! Det känns
också overkligt eftersom det är något man
kämpat med och ansträngt sig för så mycket

Ja det har vi fått. Framför allt i en kurs om
palliativ vård då andlighet och tro spelar en
stor roll i omvårdnaden i livets slutskede. Där
blir både döden och livet påträngande närvarande och patienten börjar ofta fundera på
vad som väntar efter döden. Detta kräver att
sjuksköterskan kan prata om andlighet och
existentiella frågor tillsammans med både patienten och närstående. Andlighet och existentiella frågor har förutom i den kursen även
dykt upp lite nu och då i en del uppgifter, diskussioner och föreläsningar under hela utbildningen. Det är något som vi också har kunnat
prata om och diskutera tillsammans med varandra.
Hur tas detta emot av studenterna?
Övervägande positivt. Många har tankar och
funderingar kring det och bra idéer om hur
man kan ta hänsyn till dessa behov hos patienten. Det har ofta förts livliga diskussioner
kring ämnet och det tyder på ett engagemang
för det tror jag.

Camilla Halvarsson.

under tre års tid och nu är man plötsligt färdigutbildad och ska stå på egna ben och försöka omsätta all teori i praktiken.
När du ser tillbaka på studietiden, vad har varit
mest positivt resp. negativt?
Det mest positiva för mig har varit alla de personer man träffat genom utbildningen och
alla erfarenheter och upplevelser man fått vara
med om tillsammans. Jag är otroligt tacksam
för alla som engagerat sig och verkligen trott
på mig och min förmåga att utvecklas till en
bra sjuksköterska. Handledare, lärare, familj
och vänner. Sen har det varit mycket intressant att få lära sig så mycket och att ha träffat
så många personer som är experter inom sina
områden, att få lära av dem.
Det negativa har ibland varit administrationen kring vissa kurser samt att vi hade behövt
mer lektioner i sjukdomslära och såromläggning tycker jag personligen.
Har ni fått någon undervisning om de andliga
och existentiella behoven hos patienten och anhöriga?
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Vad ska du göra eller var ska du börja arbeta
nu som färdig sjuksköterska?
Under sommaren arbetar jag som sjuksköterska inom kommunen. Till hösten gifter jag
mig och därför ska jag vara ledig ett tag efteråt innan jag på nytt söker arbete. Jag har
inte riktigt bestämt mig för vad nästa arbetsplats blir utan vi får se lite vilka möjligheter
och tillfällen som öppnar sig och vad Gud har
för planer för mig. Alla ämnen intresserar mig.
Hur ser du på framtiden?
Jag ser ljust och positivt på framtiden samtidigt som jag ser många utmaningar i mitt yrke
som sjuksköterska. Vi har en viktig uppgift i
att främja och utveckla god omvårdnad. Utmaningen står i att lyckas med detta i den situation som vården befinner sig i idag.
Sjuksköterskor behöver löner som motsvarar
den akademiska utbildning och det höga ansvar som vilar på oss. Vi behöver även bättre
arbetsmiljöer och arbetstider som är hållbara.
Det finns mycket att utveckla och utforska.

Barbro Fritz

Johanna Samuelsson
Hur känns det att ha tagit sjuksköterskeexamen?
Det känns väldigt kul och samtidigt lite overkligt att man är färdig. Nu är det min tur att ta
de beslut som behöver fattas och mina ord
som väger tungt för patienten. I början så tänkte jag att tre år skulle kännas som en ganska
så lång tid men tycker nu att studietiden har
gått fort.

kunna utvecklas. Jag hade gärna haft mer
sjukdomslära under utbildningen.
Har ni fått någon undervisning om de andliga
och existentiella behoven hos patienten – anhöriga? Ge exempel.
Ja det har vi fått. Då vi hade en kurs om palliativ omvårdnad tog vi även upp de andliga
behoven hos patienten. Den kursen var väldigt
bra. Den tar upp andlighet i många olika kulturer och olika sorters tro. Att man som sjukhuspersonal skall respektera den tro eller
”icke tro” patienter har och ge dem möjlighet
att utöva eller få tid till just deras andliga
behov.
Vi har under utbildningen haft en liten grupp
där vi haft processorienterad handledning då
vi diskuterat hur vi haft det bl.a. under praktiken och då även tagit upp andlig omvårdnad
och etiska dilemman.
Hur tas detta emot av studenterna?
Jag tycker att det var många som var väldigt
intresserade av detta och tyckte att det var viktigt att ta hänsyn till och lära sig mer om.

Johanna Samuelsson och Barbro Fritz.
När du ser tillbaka på studietiden, vad har varit
mest positivt resp. negativt?
Det som jag tyckt varit positivt har varit
mycket av de praktiska momenten och då det
har varit ämnen som berört mig lite extra.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen
har jag fått träffa många olika människor vilket jag tycker har lärt mig mycket och är spännande och kul. Vi hade en valbar kurs där jag
valde Komplexa omvårdnadssituationer. Kursen var kort men jag lärde mig otroligt mycket
som jag kommer ha med mig. Det ingick bl.a.
att simulera med dockor (som kunde visa
olika symtom och kunde prata genom en person som satt bakom en vägg) tillsammans
med läkarstudenter.
Negativt har nog varit de ämnena man känner
ligger långt ifrån mitt praktiska arbete, så som
hälsoekonomi. Administrationen och organisationen runt kurserna för utbildningen skulle

Vad ska du göra eller var ska du börja arbeta
nu som färdig sjuksköterska?
Jag har valt att ta sommarledigt och ska söka
jobb till efter sommaren. Jag har ingen speciell
inriktning som jag har tänkt söka utan är intresserad och skulle kunna tänka mig jobba
inom många områden. Kirurgi, dialys, barnsjukvården är några som jag varit intresserad
av.
Hur ser du på framtiden?
Jag tycker att det ska bli väldigt spännande
och kul att få testa mina kunskaper och se hur
jag kommer att utvecklas som sjuksköterska.
Har även funderat på att kanske åka utomlands för att jobba inom yrket, men vet inte i
dagsläget om och när det blir, bara Gud vet.
Jag hoppas att framtiden kommer kunna
ge sjuksköterskor mindre arbetspress och en
rimlig lön som de förtjänar. Men jag ser framtiden som ljus och tror att jag kommer få
många spännande, roliga och lärorika år som
sjuksköterska.

Barbro Fritz
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Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan i Lycksele
Vi har ett väl fungerande sjukhus i Lycksele
med länsövergripande specialiteter. Sjukhusets
upptagningsområde är hela Södra Lappland,
inkluderande kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå.
Sjukhuskyrkans upptagningsområde är detsamma som sjukhusets/lasarettets.
Vi har en personalstat som är bestående av
sjukhuspastor 50%, sjukhuspräst 75% och
sjukhusdiakon 50%.
Vi finns till för patienter, anhöriga och personal när någon av dessa behöver samtala för
att bearbeta oro, sorg och livskriser. När det
finns behov av närvaro, andakt, förbön, nattvard eller utläsning, kan man vända sig till
oss.
Vi förmedlar även kontakter med den egna
församlingen och prästen/pastorn, diakonen
eller företrädare för andra trossamfund och
religioner.
Vi försöker serva alla patienter som vi får
kännedom om, och har ett fint nära samarbete
med olika personalkategorier: läkare, sjuksköterska, kurator, undersköterska osv.
Ni är välkomna att besöka oss på Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkans expedition och Stilla
rum finns på entréplan nära huvudentrén.
Dick Nyberg, sjukhusdiakon

Hemsida: www.provitasweden.org
E-post: info@provitasweden.org
Telefon: 018-129300
Vi arbetar för att främja mänskliga rättigheter
och ett starkare människovärde.
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Personalen i sjukhuskyrkan i Lycksele: Karin
Holmberg, sjukhuspastor, Dick Nyberg, sjukhusdiakon och Birgitta Nordin, sjukhuspräst

”Det passerar fler människor
genom sjukhusets dörrar
än genom kyrkans.”
Francis Grim, HCFI:s grundare

Föreningsnytt

Sommarsamling i Olsbo
Tisdagen den 10:e juni hade SKSF grupperna
i Bottnaryd och Jönköping en kvällssamling i
Olsbo, en vacker by som ligger mellan Bottnaryd och Jönköping. Vi fick vara i det över 100
år gamla vackra missionshuset som ligger
högt på en kulle med en underbar utsikt över
bygden. SKSF-vänner från Aneby och Tranås
deltog också.
Vi hade glädjen att ha besök av Christer
Åberg ifrån Äng som sjöng många sånger och

gav sitt vittnesbörd om hur Gud är trofast
genom sorg och svårigheter. Han ledde oss
också i gemensamma körer och höll en avslutande andakt. Därpå följde gemenskap vid
kaffeborden och vi önskade varandra en skön
sommar. Vi påmindes om att även under sommaren och semestern mötas i bönen särskilt
för vården och omsorgen.

Christer Åberg.

Förberedelser.

Margareta Kjellerstedt, Bottnaryd

Gemenskap med intressanta samtal runt fikabordet.
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Vårdcentralen på Nyhem
Vårdcentralen är en filialverksamhet av vår
ordinarie vårdcentral på Lokstallarna i Jönköping. Lokstallarna drivs av Bräcke Diakoni som
är en stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsen
har en värdegrund på kristen bas. Bräcke driver idag 5-6 vårdcentraler, och i övrigt demensboende, rehabiliteringshem, utredningshem, m m. Sammantaget tror jag att 12001500 personer är anställda inom Bräcke.
Vårdcentralen fungerar som en vanlig
vårdcentral men i ett mindre format. Vi är
uppkopplade till landstingets datorer och har
således tillgång till den information som finns
där kring patientjournaler m m. Vi kan i princip utföra de flesta av åtgärder/insatser som

en vanlig vårdcentral gör.
Vi är inrymda i ett av Nyhemshallens omklädningsrum. En gardin avgränsar undersökningsdelen från ”receptionen”.
Mottagningen bemannas av en läkare samt
en sjuksköterska.
Besökstalet är något mindre än en normal
arbetsvecka, men framförallt är orsakerna till
varför man söker annorlunda. På Nyhem söker man mer likt en jourcentral med ”smärre”
åkommor och mera avgränsade frågeställningar. I genomsnitt kanske 8-10 besökare/
dag. Det mest akuta i år var ett insulinkoma i
en av husvagnarna ute på området. Till vår
hjälp har vi även en volontärambulans på
plats under veckan där första hjälpen kan ges
på plats.
Själv har jag varit engagerad som läkare på
Nyhem nästan direkt efter min examen och
det är snart 30 år sedan … De senaste 5 åren
har jag dock gjort det i min tjänst och därmed
haft min ordinarie lön. Under många år var
principen att ”finnas men inte synas”, men nu
vill vi nog gärna synas lite mer också (i alla
fall vill arbetsgivaren att vi syns ..).
Jag tycker att Nyhemsveckans arbete är en
av årets höjdpunkter. Dels är det en fantastisk
miljö att få arbeta i och dessutom blir arbetsformerna betydligt friare. Något jag varmt
kan rekommendera och ”unna” andra att få
vara med om. Tyvärr blir det inte mycket tid
över för att dagtid delta i några samlingar,
men lite korta besök ute i hallen hinner man
förstås med.
Ingemar Stenmarker, läkare

Ingemar Stenmarker.

Din bästa husbilsaffär!
www.car-van.se 036-205 39
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Mattias, en sköterska på Nyhem
Namn: Mattias Hallman
Yrke: Specialistsjuksköterska
Vilka är dina medarbetare på vårdcentralen i Nyhem?
En sjuksköterska och en läkare bemannar Vårdcentralen, men utöver detta så är många frivilligarbetare engagerade i sjukvården under Nyhemsveckan.
Hur många år har du varit engagerad på detta sätt på Nyhemsveckan?
Detta var mitt andra år och vi har haft vårdcentralen på Nyhemsveckan under fem år tror jag.
Vad får dig att engagera dig på detta sätt?
Jag flyttar ju bara ut mitt ordinarie arbete till Nyhemsveckan så för min del är det inget frivilligengagemang som för många andra.
Är detta något du kan rekommendera andra?
Eftersom det är min arbetsplats är det inte möjligt för andra att göra samma sak men att hjälpa
till på Nyhemsveckan är något jag kan rekommendera.
Hinner du själv vara med på några samlingar under veckan?
Eftersom det är på betald arbetstid har jag inte möjlighet att gå på några samlingar.

“Kom till mig...”
Jesus

Vårdbibeln - Gåvan till den som vårdar

!
– det kristna alternativet

Vi anordnar kurser under hösten 2015:

29/10 Inre bönen
– en friskvårdsmodell för ande,
själ & kropp
30/10 Traumabearbetning
– utifrån ett kristet perspektiv
2/11

Ätstörningar

Föreläsare den 29/10 är Linda Bergling,
pastor i församlingen Arken i Kungsängen,
bibellärare och talare som reser internationellt
och undervisar om biblisk helandetjänst.
Föreläsare 30/10 och 2/11 är psykiatriker
Mikaela Blomqvist Lyytikäinen som har
20 års erfarenhet av arbete inom ungdomsoch vuxenpsykiatri.
Kurserna hålls i Kungsängen.
För mer information och anmälan välkommen
att kontakta halsolovet@arken.org

HCFI:s Europeiska bönevecka
2016 hålls nära Strasbourg i
Frankrike 11-16 januari
Mer information kommer under Aktuellt på
vår hemsida: www.kristenivarden.se
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Föreningsnytt

Ny ordförande i KFH Norge
Vår systerförening i Norge har fått en ny ordförande. Vid deras årsmöte i juni valdes AnneMarit Dugstad. Hon efterträder Kristina Berg
Torskenæs, som varit ordförande de senaste
åren. Kristina var föreläsare på vår årskonferens i år.
Anne-Marit blev bekant med KFH 1982,
och var aktiv fram tills hon fick barn 1992.
2009 kom hon att bli mer aktiv igen och blev
då tillfrågad om att vara bönekoordinator, vilket hon sedan blev året efter. Den uppgiften
kommer hon nu som ordförande att delegera
till någon annan.
Anne-Marit kommer att jobba mycket
med ”Salineprocess”, och ser att det är något

som vi kan samarbeta med i Norden.
Detta med bönegrupper på olika institutioner som också ligger på hennes hjärta, tror
och hoppas hon ska växa fram behov av där
man undervisar om Salineprocessen.
Anne-Marit känner sig inspirerad att jobba
med detta. Hon jobbar endast 50% och har
på så vis mer tid för KFH än om hon skulle
ha jobbat 100%, säger hon.
Vi tackar Kristina för ett gott samarbete
och god gemenskap och hoppas vi ändå får se
dig framöver på våra konferenser. Vi vill även
önska Anne-Marit lycka till med den nya uppgiften som ordförande.

KFH:s styrelse, med ny ordförande Anne-Marit Dugstad längst fram på bilden och f d ordförande
Kristina Berg Torskenæs längst bak.
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Bön

Bön för vård och omsorg i Sverige 2015
Under 2015 ber vi oss genom Sverige, från
norr till söder enligt följande:
Januari: Lappland
Februari: Norrbotten
Mars: Västerbotten
April: Jämtland
Maj: Ångermanland
Juni: Härjedalen, Medelpad, Hälsingland
Juli: Dalarna, Gästrikland
Augusti: Värmland, Västmanland, Närke
September: Uppland, Södermanland
Oktober: Dalsland, Bohuslän, Västergötland
November: Östergötland, Småland, Öland,
Gotland
December: Halland, Skåne, Blekinge

Vi ber för vård- och omsorgspersonal, patienter, anhöriga, dem som fattar beslut o.s.v.
Vi vet att det alltid händer något då vi ber.
Kanske Gud lägger något speciellt på ditt
hjärta då du ber.
”Var uthålliga i bönen,
vaka och be under tacksägelse.”
Kol 4:2

Vi ber och tackar tillsammans
Tacka för:

Bed för:

• alla som är ljus och salt på sina arbetsplatser
• alla trogna medlemmar och gåvogivare i SKSF
• korset i våra nordiska flaggor
• bönegemenskapen i HCFI och SKSF
• de kristna studentföreningarna
• de som värnar om våra barns och ungdomars hälsa och trygghet

• dem som är förföljda för sin kristna tro
• de som mår psykiskt dåligt
• de som sörjer
• all vård- och omsorgspersonal
• de som är i beslutsfattande ställning
• frågan om samvetsfrihet
• planering av Saline-kurser
• SKSF:s ekonomi

Förbönsresa genom Sverige
Jag hade förmånen att kunna vara med ”Bönetåget” i år. Det var bön för Sverige 1-9 augusti, och förbönsresan började i Norrahammar
utanför Jönköping med buss till Idre. Under
resan gjorde man flera uppehåll, och det var
förbönsgudstjänster i olika kyrkor. Från Idre
fortsatte resan med buss till Mora. Därifrån
gick resan vidare med inlandsbanan.
Jag reste med buss från Umeå till Vilhelmina för att resa med förbönståget därifrån.
Där mötte jag Annelies och Rolf Egger. Anne-

lies är SKSF:s kontaktperson där.
Vi var många som följde med till Treriksröset, där vi bl.a. firade nattvard och välsignade Skandinavien.
Förbönsresan i år arrangerades i samarbete
med Kristna Ashramrörelsen.
Den som vill veta mer om Bönetåget kan
kontakta Göran Undevall via e-post:
bonetaget@telia.com
Eivor Holmlund, Umeå
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Healthcare Sunday – Bön för vård och omsorg

Söndag den 18 oktober vill vi uppmana alla
kyrkor och samfund att vara med och be för
vården och omsorgen i Sverige.
Healthcare Sunday började i Storbritannien och uppmärksammas nu i många länder.

18 oktober har Lucas namnsdag. Lucas i Nya
testamentet var ju läkare, och därför har man
valt den söndag som är närmast 18 oktober.
Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar beslut, är
personal, patient eller anhörig. Många som
arbetar har ett tungt eller stressigt arbete med
mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att
få förbön och uppmuntran. Hoppas ni vill
vara med oss och speciellt be för vården och
omsorgen! Vi vet att det alltid händer något
då vi ber.

Bön för Vård och Omsorg i Sverige
Käre Gud
Vi tackar dig för ditt löfte om att du alltid hör vår bön.
Vi ber idag speciellt för vård och omsorg i Sverige.
Var nära var och en som arbetar i vård och omsorg. Låt dem motta din styrka och kärlek
och låt dem få förmedla den vidare till patienter, kollegor och andra som de möter.
Låt dem hitta möjligheter till kontakter med andra på arbetsplatsen för att kunna be
och uppmuntra varandra och låt dem också få hjälp och stöd från sin lokala kyrka.
Herre, vi ber för dem som i sitt arbete utsätts för hot och våld från patienter.
Var med dem som möter patienter med missbruksproblem och psykiska problem.
Vi ber för de studerande i vårt land, att de ska få den utbildning de behöver, och vara väl
förberedda att ta det ansvar som krävs i arbetet inom vård och omsorg efter sin examen.
Hjälp dem också att få arbete då de är färdigutbildade.
Tack Gud för alla dem som arbetar för våra barns hälsa och för dem som arbetar med barn
på förskolor, daghem, och olika skolor. Låt dem få förmedla din kärlek och trygghet.
Gud, vi ber, att det ska finnas en helhetssyn, att man ska se till hela människan i vård
och omsorg.
Herre, vi ber dig för alla som arbetar med att försöka se till de fysiska, psykiska, sociala
och andliga behoven hos de allvarligt sjuka och döende och deras anhöriga.
Gud, vi ber dig, var särskilt nära dem som är deprimerade, och dem som har svårt att leva ett
normalt liv. Hjälp dem att få ta emot den behandling och det stöd de behöver för att de ska
finna frid, hälsa och helande.
Herre, vi ber att de äldre bland oss ska bli betraktade med respekt, behandlade med värdighet
och få den vård och den omsorg de behöver.
Trösta dem som sörjer och dem som bor och lever under svåra förhållanden.
Ge dem och oss alla den hjälp vi behöver.
I Jesu namn
Amen
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Intervju med en semestervikarie
Namn: Petrus Isaksson
Ålder: 18 år
Bor i: Bottnaryd
Intressen: Musik, spelar piano och gitarr. Gillar jakt, vill gärna ut
och jaga när jag har tid.
Vilken utbildning går du? Omvårdnadsprogrammet, har ett år
kvar.
Varför valde du att söka till den utbildningen? Jag gillar att jobba
med människor, och därför kändes det rätt att välja det programmet.
Var har du vikarierat i sommar? Lindgårdens äldreboende i Jönköping.
Har du fått användning för det du lärt dig hittills under utbildningen? Ja, det tycker jag. Jag har
fått möta människor i olika situationer, och fått lyssna in och försöka förstå hur jag ska bemöta
och hjälpa dem på bästa sätt.
Tycker du att du lärt dig något i sommar som du kommer att ha nytta av framöver? Ja att bemöta
människor, både boende och arbetskamrater. Vi kan ju tycka och tänka lite olika, och får lära
av varandra, och ta hänsyn till varandra.
Du är ju duktig att spela piano. Musik brukar vara uppskattat. Har du fått möjlighet att spela för
de boende? Jag har spelat piano mycket, och det har varit uppskattat av både boende och arbetskamrater.
Vad betyder din tro för dig? Den är en styrka och en trygghet.
Påverkar din tro ditt sätt att se på dina arbetskamrater, dina anhöriga och dem du vårdar? Jag tycker
det gör att det är lättare att lyssna in och bemöta människor på ett bra sätt.
Var tror du att du finns och vad tror du att du gör om 10 år? Det kan jag inte svara på idag.
Något särskilt du drömmer om? Yrke? Resa? Annat? Yrkesdrömmen är att bli ambulanssjuksköterska, annars är det väl inget speciellt jag drömmer om just nu.
Har du någon nära anhörig som jobbar i vården? Min mamma är barnmorska.
Hur har det påverkat ditt val av utbildning? Jag har fått en positiv syn på vårdarbetet och på så
sätt har det påverkat mig positivt, att välja vården.
Har du någon favoritbibelvers? Ja, Psalm 119:105. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på
min stig.”

SKSF i internationell gemenskap
SKSF är anslutet till Healthcare Christian Fellowship International, HCFI, som arbetar i eller har kontakter i ca 140 länder
i samtliga världsdelar.
Healthcare Christian Fellowship International
P.O. Box 11955, Rynfield 1514, South Africa
E-post: hoschris@iafrica.com
Healthcare Christian Fellowship International
Vincent van Goghstraat 15
NL - 3781 XM VOORTHUIZEN
Holland
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B-POST

Begränsad Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen till:

SKSF, c/o Margréth Jansson
Smedhemsv. 19, Ryd, 565 97 Bottnaryd

Saline Process
Om kristen tro, öppenhet och kompetens i patientrelationen
International Saline har bytt namn och heter numera Saline Process. Man använder numera
Saline Process i många länder runtom i världen, och är flera organisationer som samarbetar.
I Norden är det Healthcare Christian Fellowship International (Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund), International Medical and Dentist Association (Kristna Läkare och Medicinstuderande) och Nurses Christian Fellowship International, som samarbetar vad gäller Saline
Process.
Kursen handlar om hur man som kristen kan få hjälp med redskap för att vara ljus och salt.
Under kursen får man följa en patient på hans väg till tro, och får nycklar för att kunna se
var en människa befinner sig och utifrån det lättare förstå och kunna bemöta på rätt sätt.
Det är några frågor man utgår ifrån, ser vad Bibeln säger, tittar på en del vad forskningen
visar på och delar även tankar och erfarenheter med varandra. Det brukar bli många intressanta samtal under en kursdag. Vi hoppas att vi blir många som vill vara med denna dag.
Välkommen!

Saline-kurs i Jönköping Lördag den 17 oktober kl 9-17
Vi träffas i en lokal på Hermansvägen.
Fika, frukt och lunch serveras.
Kostnad för dagen: 200 kr
Anmälan: Senast 9 oktober
Du kommer även att få mer exakt information, då du anmäler dig, om hur du tar dig till
lokalen.
Det går bra att skicka frågor och anmälan med e-post till:
kristenivarden@telia.com, men det bästa är om du kan skicka via formulär på hemsidan.
Anmälningsformulär kommer att finnas på hemsidan. Där kan du även läsa mer om Saline
Process.
www.kristenivarden.se

Vi behöver ditt stöd!
Ge en gåva till Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
Plusgiro 13 87 37 - 2
Bankgiro 312-4294

