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Förvaltningsnamn
Avsändare

Svar på interpellation från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna – Bönerummet på
länssjukhuset Ryhov
I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna ställs frågorna:
● Är det inte rimligt att ett rum för andlig vård får innehålla ett kors och en bibel?
● Finns det ingen möjlighet att separera så att man får separata rum med tillhörande utsmyckning? (åtminstone två rum ett för kristna och ett för muslimer)
● Avser du att vidta några åtgärder för att förbättra ovanstående problemställning?
Andlig vård utgör ett samlingsbegrepp för insatser som företrädare för olika trossamfund bedriver inom hälso- och sjukvården. Sjukhuskyrkan dominerar fortfarande starkt, men liknande arbete inom andra trossamfund är under uppbyggnad
och Region Jönköpings län samarbetar med både muslimska och buddhistiska
företrädare. Motsvarande insatser från sekulära/icke religiösa organisationer finns
inte i Sverige idag, men är fullt möjliga i framtiden. Medarbetare inom den andliga vården möter framför allt människor på sjukhusen, ofta direkt på vårdenheter
och i samtalsrum.
På sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo har regionen inrättat meditationsoch bönerum. Inget trossamfund har företräde till rummen som, enligt riktlinjer
för andlig vård antagna 2014, bör vara inredda och utsmyckade på ett sätt som
inbjuder till användning oavsett religiös eller sekulär livsåskådning. I informationsmaterial på sjukhusen framhålls att rummen är öppna för alla.
Meditations- och bönerummen fungerar som rum för stillhet och mindre samlingar. Patienter, närstående och personal kan även använda rummen för symboliska
ritualer eller för att på olika sätt uttrycka såväl glädje som sorg. De som besöker
rummen har full möjlighet att utifrån personliga behov och önskemål ta med sig
både litteratur och olika föremål. Att i begränsad omfattning tillhandahålla/förvara
material av det slaget i anslutning till rummen är fullt möjligt, men kräver någon
form av skötsel och tillsyn.
I nuläget bedöms inte patientunderlaget vara stort nog för att motivera flera/olika
meditations- och bönerum på sjukhusen. Att tillmötesgå olika gruppers/individers
behov skulle heller inte vara möjligt. Vid om- och nybyggnation är det framför
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allt angeläget att säkra att meditations- och bönerum ges en placering och utformning som gör dem tillgängliga för så många som möjligt.

Maria Frisk
Ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

