Läs på webben

Hej!
Support diakoni har de senaste månaderna haft
fokus på barn och ungas utsatthet då skolor och
verksamheter fått stänga på grund av för stor
virusspridning av covid‐19. Brisrapporten som
publicerades efter jul visade att samtalen till
dem ökade med 40% jämfört med tidigare år. Hur
kan vi tillsammans, civilsamhället, kommuner
och regioner hjälpas åt att se barns och ungas
behov är frågor som vi just nu arbetar med.
Regeringen har nyligen gett
Myndigheten för ungdoms‐ och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att kartlägga ungdomars
upplevda psykiska hälsa och ohälsa vilket kommer att bidra till viktig information i vårt fortsatta
arbete tillsammans.

Stiftdiakonträffar på
teams under våren blir
det:
3 mars kl 9‐10.30
Tema: Hur har digitaliseringen påverkat
människor under pandemin?

8 april kl 9‐10.30
Tema meddelas senare

18 maj kl 9‐10.30
Tema meddelas senare
Kontakta anna.moilanen@svenskakyrkan.se om du vill tipsa om teman eller vara med på träffarna.

Diakonins roll under covid 19
Två aktuella artiklar som presenteras på

socialmedicins tidskrifts hemsida där de
diakonala insatserna under pandemin
lyfts fram som viktiga funktioner för de
mest utsatta i samhället.
Ny artikel om diakonernas roll i covid 19
En artikel om Stadsmissionerna.

Andlig vård under covid‐19
Hur har arbetet inom den andliga vården i sjukvården sett ut under –
och påverkats av – coronapandemin?
En ny rapport, framtagen på initiativ av Myndigheten för stöd till
trossamfund, dokumenterar erfarenheter av den andliga vårdens
arbete under 2020 när covid‐19‐pandemin drabbade Sverige. Har man
haft mer eller mindre att göra under pandemin? Har arbetssätten
förändrats? Vilka stödinsatser har efterfrågats från patienter,
närstående och personal? Syftet är att synliggöra den andliga vårdens
bidrag i sjukvården men också att bidra till reflektioner om hur man i
framtiden kan utveckla och förbättra den andliga vården.
Läs mer om rapportens resultat på Myndigheten för stöd till
trossamfunds webbsida.

Jourhavande präst 65 år
Jourhavande Präst fyllde 65 år 7 februari 2021
och uppvaktades av SOS Alarm med blommor
och kort. Vi har också skickat ut uppdaterad
information om JP till alla församlingar och stift.

Utskick till alla
församlingar
Alla församlingar och stift har fått en
försändelse med infokort, folder,
pappersnäsdukar och ett följebrev med anledning av att nytt material har tagits fram då det skett
förändringar i öppethållande och att utlandsnumret tagits bort
Samtidigt uppmanar vi alla församlingar att beställa nytt material och slänga allt gammalt.
Det finns nu ett etui med pappersnäsdukar som kan användas som t ex give away. Näsdukarna finns i
webbshopen. Vi ser om det finns intresse av denna produkt.

112‐priset
JP fick också den 11 februari ta emot 112 priset,
av SOS Alarm tillsammans med Mind, Suicide
Zero och Bris. Det är alla ni kollegor
runtomkring i Sverige som gör Jourhavande
präst möjlig och som får detta pris! Tack för allt
arbete som ni gör.
112‐priset 2021 tilldelas Mind, Suicide Zero,
BRIS och Svenska kyrkan/Jourhavande präst för
deras ovärderliga arbete med
självmordsprevention och psykisk ohälsa under
2020 – ett år då coronapandemin haft en mycket tuff inverkan på mångas liv och tillvaro. Dessa
organisationers insatser, genom både civila och professionella aktörer, präglas av en enorm empati
och medmänsklighet som gör stor skillnad för många människor i vårt samhälle.
Se filmen om priset.

Viktig samhällsfunktion
Jourhavande präst fyller en oerhört viktig
funktion som akut krisstöd, inte minst för
personer som funderar på eller står i begrepp att
ta sitt eget liv.
Ett enda samtal kan innebära skillnaden mellan
död och liv.

Här är en jämförelse januari ‐
december 2019 och 2020:

Kom ihåg att även marknadsföra Sverigefinska
telefonjouren när du marknadsför Jourhavande
präst i din kommunikation.
Sverigefinska telefonjouren har öppet varje kväll
kl 21‐24.
Läs mer och hämta Sverigefinska telefonjourens

Sedan 2008 (då statistiken började föras
gemensamt) har antalet besvarade samtal ökat
med 112 procent. Under 2020 besvarades 101
767 telefonsamtal, vilket innebär 279 samtal per
dygn. plus 57 kontakter per kväll via
chattfunktionen. Dessutom kommer i genomsnitt
fyra digitala brev varje dygn.

annonsbilder för tryck och webb från intranätet:

EN KARTLÄGGNING AV CIVILSAMHÄLLETS INSATSER UNDER
CORONA‐PANDEMIN 2020
Här kommer en rapport utgiven av SÖK samverkan och
överenskommelse mellan offentlig sektor och civilsamhället.
Rapporten är en sammanställning baserad på intervjuer med
nyckelpersoner i ett antal civilsamhälleliga organisationer, samt
representanter i ett fåtal utvalda kommunförvaltningar. Bland dessa
civilsamhälleliga organisationer ingår: Svenska Civilförsvarsförbund
(SCF) på nationell, regional och lokal nivå, Svenska Röda Korset (SRK)
på nationell och regional nivå, Svenska kyrkan på nationell, stifts‐ och
församlingsnivå, samt Frivillig Resursgrupp (FRG) i Kalix, Boden och
Piteå kommun.

Svenska kyrkans engagemang i
digitala dagen 15 oktober 2021
Vad är digitala dagen? Digital@Idag är en årlig
och nationell temadag om digitaliseringens
möjligheter och utmaningar. Ini a vtagare ll
temadagen är;:Forum för Omställning, (FfO),
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Lands‐
organisa onen i Sverige LO, Myndigheten för
digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner
och regioner (SKR) och Statens Servicecenter.
Digital@Idag syftar till att vara en
folkbildningsrörelse där alla som bor i Sverige
upptäcker, visar och deba erar digitaliseringens
möjligheter och utmaningar. Därutöver vill arrangörerna även synliggöra det breda engagemang som
aktörer redan idag har för a ge människor stöd och verktyg a bli mer digitala.
Under 2020 smygstartade Svenska kyrkan sitt deltagande med ett arrangemang kring kultur och
digitalisering i Markuskyrkan.
2021 hoppas vi kunna engagera fler församlingar och stift runt i landet.

Reflektera ovh diskutera
Den digitala dagen är ett utmärkt tillfälle att reflektera och diskutera hur digitalisering kommer att
fortsätta skapa möjligheter och utmaningar för Svenska kyrkan. Dels för att kunna fortsätta vara
kyrka, trots begränsningen i fråga om fysiska möten, men också för att ge extra stöd under krisen. Den
digitala omställningen är en möjlighet att nå människor. Det gäller gudstjänstlivet, kulturlivet och det
diakonala/sociala arbetet som jourhavande präst, men även kyrkans interna arbete. Under
coronakrisen har Svenska kyrkan digitaliserat en stor del av verksamheten och detta är en chans att
uppmärksamma den innovation och kreativitet som sker. Digital idag är en möjlighet att samarbeta
med andra aktörer i nya sektorer som också tänker kring digitaliseringens möjligheter och
utmaningar. Det är också en möjlighet att skapa intern kompetenshöjning.
Hur vi kommer engagera oss har inte beslutats ännu men mer information kommer; till dess, bekanta
er gärna med Digital idags initiativ och kontakta anna.molinaninen@svenskakyrkan.se för vidare info
och samtal om detta låter intressant.

Ramboll Management Consulting
Ramboll Management Consulting (Ramboll) har haft uppdraget att analysera de enkätsvar i fritext
som 13 stift och 45 församlingar inkommit med och som handlat om att utvärdera MSB‐uppdraget.
Analysen visar att uppdraget har fungerat bra, att det varit meningsfullt och konkret, att det har
mobiliserat många goda krafter, stärkt befintliga samarbeten och påbörjat nya. Kyrkan har på ett
tydligt och konkret sätt visat sitt diakonala engagemang i samhället. Det finns också ett flertal
församlingar som utfört detsamma, men som inte gått in under MSB‐uppdraget. Församlingar har
utöver detta utvecklat andra former för stöd till ensamma och de i riskgrupp, vilket rapporten visar
på.
Alla stift var positiva till att avsiktsförklaringen ingicks på nationell nivå och tycker att det
underlättade den regionala samordningen, men poängterade samtidigt att det var en avsiktsförklaring
med möjlighet att välja. En klar majoritet av församlingar och pastorat var nöjda med stödet från
stift, nationell nivå och samarbetet med kommunen, och uppdraget har uppskattats av målgruppen.
Rapporten pekar också på brister och förbättringsområden. Det som några församlingar främst tycker
har fungerat sämre har varit otydlighet i ansvarsfördelning, att kommuner inte tagit ansvar för
betallösningar och att flera kommuner har varit oinformerade om uppdraget eller visat brist på
initiativ. 60 procent anser att vägledningsdokument från nationell nivå kom för sent. De lärdomar och
rekommendationer som Ramboll har lyft fram utifrån detta är att vi behöver arbeta mer aktivt med
krisberedskap och planer, öka samverkan med kommun och övriga parter, satsa på rekrytering av
yngre volontären för ökad åldersmångfald och beredskap, tydliggöra roller och ansvar och fokusera
på få och nödvändiga åtgärder som kommuniceras fortlöpande efter behov i en krissituation.
Läs hela Rambolls rapport Utvärdering av MSB‐uppdraget.

Denna gång så går nyhetsbrevet i första hand till stiftsdiakoner. Om du hör att någon
vill få del av nyhtsbrevet går det bra att prenumerara på nyhetsbrevet. Har du
synpunkter på detta så hör av dig till anna.moilanen@svenskakyrkan.se
Glöm inte att titta in på vår intranätssida då och då som kontinuerligt fylls på med
information och stöd.
Hälsningar
Anna Moilanen
Samordnare support diakoni
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