
Kontakta oss
På vardagar mellan kl. 8-17 kan du söka 
oss på våra direktnummer.  Någon av oss 
är alltid i tjänst.

Efter kl. 17 vardagar, samt helger och 
nätter är Kyrkans larmjour tillgänglig. 

Som personal kontaktar du oss enklast 
genom sjukhusets växel 010-103 00 00

Läs mer på:

sjukhuskyrkan.se
svenskakyrkan.se/norrkoping/sjukhuskyrkan

Facebook: Sjukhuskyrkan i Norrköping 

Eva Gudmundson 
Pastor

tel. 010-104 39 66
eva.gudmundson@

regionostergotland.se

Per-Olof Engström
Diakon

tel. 010-104 39 99
per-olof.engstrom@

svenskakyrkan.se

Leena-Kaisa  
Wassberg 

Diakon
tel. 010-104 39 69

leena-kaisa.wassberg@
svenskakyrkan.se

Vårt uppdrag

• Vi finns tillgängliga för samtal med 
patienter och närstående när det 
behövs stöd och någon att tala med.

• Vi finns med vid livets slutskede och 
vid dödsfall. 

• Vi ställer upp för avskedsstunder i 
bårhuset. 

• Vi finns tillgängliga för akuta samtal 
med patienter och närstående. Vi ger 
också krisstöd.

• Vi erbjuder möjligheten till enskild 
nattvard och förbön.

• Vi förrättar dop och vigsel vid 
akutsituationer.  

• Vi förmedlar kontakt med olika 
kyrkor och trosinriktningar.

• Vi arbetar under tystnadsplikt och vi 
skriver inga journaler.

För dig som personal finns möjlighet 
till samtal i avlastande syfte. Vi ordnar 
handlednings- och reflektionsgrupper 
och medverkar i olika utbildningar

Vi har morgonbön varje torsdag kl. 8.30 i 
Stillhetens rum. 

Stillhetens rum ligger på plan 1 mellan 
uppgång C och D . Rummet är alltid öppet 
för stillhet, bön och eftertanke.



Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt 
dödsfall, en olycka med oviss utgång, 
psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk 
sjukdom, ett barn som dör…vardagen ställs 
på ända. Många känslor väcks på sjukhus. 
Längtan föds och böner bes.

Sjukhuskyrkans personal finns till för 
patienter, närstående och personal. Vi ger 
existentiellt och andligt stöd för den som 
behöver. 
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Scanna QR-koderna  för att läsa mer om Sjukhuskyrkan och 
om Sjukhuskyrkan i Norrköping.

Sjukhuskyrkans 
webbplats

Sjukhuskyrkan i 
Norrköping


