5 juni, 2020

Diakonalt arbete i coronatid
Hej du som arbetar i Svenska kyrkan som stiftsdiakon, stiftspedagog
eller stiftsadjunkt!
Här kommer en hälsning inför semestrarna från Kyrkokansliets grupp Support diakoni.

Jourhavande präst
Varmt tack till alla er som tjänstgjort i Jourhavande präst de senaste månaderna! Det är
många konfidenter som hör av sig och uttrycker tacksamhet! Jourhavande präst kommer att
ha följande öppettider under juni-augusti:
•
•

Telefon (via 112) kl 17-06 (vi har alltså inte längre öppet till kl 08:00)
Chatt kl 18-00 alla dagar

Om du som stiftsadjunkt har möjlighet att hjälpa till i Jourhavande präst under sommaren, så
kontakta din stiftssamordnare för Jourhavande präst. Du behövs!

Digital utbildningsdag för själavårdare, i coronatider
Välkommen till en kostnadsfri, digital utbildningsdag måndag 15 juni kl 9-12 under
rubriken Att samtala med människor om det som berör under coronapandemin. Dagen
riktar sig till dig som är själavårdare i församling, institutionssjälavårdare, Jourhavande präst,
volontär i Sverigefinska telefonjouren eller på andra sätt möter människor i samtal.
Medverkande föreläsare:
•
•
•

•

Per Höglund, leg. psykolog och psykoterapeut – om Oro, isolering, arbetslöshet,
bristande framtidstro
Åsa Engström, professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet – om Upplevelser i
samband med intensivvård
Johan Sundelöf, överläkare Palliativt Centrum, Uppsala och programchef palliativ
vård, Betaniastiftelsen samt Petra Tegman, specialistsjuksköterska i palliativ vård och
demensvård. Petra och Johan samtalar om Värdig vård och omsorg i visir – att möta
människan bakom skyddsutrustning (Inspelat samtal UR 30 min)
Camilla Lif, tf kyrkoherde Katarina församling med erfarenhet från kriminalvård och
hospice – Återhämtning och framtidstro för vårdpersonal i och efter krisen (Inspelat
samtal UR 30 min)

Läs mer och anmäl dig här: https://internwww.svenskakyrkan.se/1497468

Råd till dem som vill stötta
Många upplever det svårt att stötta en vän som oroar sig eller upplever sorg på grund av
coronapandemin. Nu finns en lista med råd på Svenska kyrkans webb, att ge till dem som vill
stötta på olika sätt.
Här kan du ta del av listan: https://www.svenskakyrkan.se/medmanniska-i-coronatid

Psykologisk behandling vid allvarlig oro för covid-19
Karolinska institutet erbjuder en internetbehandling mot corona-oro. Det är en kortare
behandling som riktar sig till personer som upplever så mycket oro att den begränsar
vardagen. Detta är samtidigt en undersökning kring hur nätbaserad behandling kan fungera.
Tipsa gärna personer du möter och som skulle ha hjälp av denna.
Ta del av informationen om behandlingen här:
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1497592

Material för sorgegrupper
Nationell nivå tar nu fram ett material för sorgegrupper som vänder sig till anhöriga som har
mist någon i covid-19. Materialet ska bli tillgängligt för stift och församlingar. Nationell nivå
tar också fram riktlinjer gällande ceremonier och minnestunder i våra kyrkor som kan
användas under pandemin. Parallellt sker också en samverkan med Sveriges kommuner och
landsting i arbetet kring att möta anhöriga i sorg som har mist någon i covid-19.

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande läger och kollo
Riktlinjerna för konfirmation och läger har uppdaterats utifrån FHM:s nya rekommendationer
om läger och kollo. På intranätet kan du ta del av riktlinjerna:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/barn-och-unga#Konfirmation

Kultur och kulturarv i sommar
Svenska kyrkan kommer, som ett led i att ställa om i coronatider, att göra en särskild satsning
för att lyfta kultur och kulturarv under sommaren. Mer information kommer inom kort på
intranät och externwebb.

Rekommendationer för körverksamhet
Kyrkokansliet arbetar just nu på att ta fram rekommendationer för Svenska kyrkans
körverksamhet. Dessa blir en hjälp för kyrkans körer att fortsätta erbjuda sångglädje och
gemenskap men samtidigt minimera risken för smittspridning. Håll utkik på intranätet.
Om du har frågor, hör av dig till: lisa-gun.bernerstedt@svenskakyrkan.se

Nära 5 miljoner från Radiohjälpen till coronainsatser
Vi har fått förhandsbesked om att Radiohjälpen har beviljat Kyrkokansliets ansökan för
insatser med anledning av coronapandemin. Summan som är på 4 950 000 kronor kommer
fördelas till olika projekt inom Svenska kyrkan. Medel ska gå till sommarlovsaktiviteter för
barn och unga, utbildningar kring psykisk ohälsa, chattverksamhet för barn och unga,
sorgegruppsarbete samt matutdelning och akuta hjälpinsatser. Så snart det officiella beslutet

kommit lägger vi ut länken på intranätet enligt nedan, men det är bra att börja förbereda
ansökan redan nu eftersom senaste ansökningsdag blir 25/6 för att pengarna ska kunna nyttjas
under sommaren.
Mer information på intranätssidan om att söka stöd från Radiohjälpen:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona/sok-medel-fran-radiohjalpen

Undvik desinformation i coronatider
Falsk information, fientliga cyberaktiviteter och ett högt underrättelsehot är risker under
coronapandemin. När vi jobbar hemma blir vi mer sårbara eftersom it-säkerheten inte är lika
hög som på jobbet. Tänk på att vara källkritisk, och avslöja aldrig lösenord eller annan
information av betydelse.
Läs mer om hur du undviker desinformation:
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1498239

Nyheter kring MSB-avtalet
Nya kontaktpersoner för MSB-uppdraget på nationell nivå:
• Mona Keränen, ekumenisk handläggare på avdelningen för Kyrkoliv, ersätter Per
Starke i avstämningsmötena med B5 i MSB-avtalet, Support diakoni och möten med
stiftsdiakoner i Support diakoni.
• Annica Jansson, avdelningssekreterare på internationella avdelningen, ansvarar för
intranät, uppdatering av dokument, statistik, administration och finns med som
sekreterare.
Se till att ha beredskap i sommar
Det är viktigt att den lokala beredskapen och handlingshjälpen fungerar hela sommaren.
Några har löst det redan och andra är på gång. En lösning kan vara att samordna detta med
omkringliggande församlingar och med volontärer från andra organisationer i
samarbetsavtalet.
Fortsätt rapportera!
Den senaste enkäten visar att Svenska kyrkans koordinerande organisationer (KO) –
församlingarna, har genomfört 7 100 handlingstillfällen där 500 personer fått handlingshjälp.
I elva kommuner finns samverkan med de andra organisationerna i B5. Två tredjedelar av
KO i Svenska kyrkan rapporterar. Om det inte finns något att rapportera kan ändå orsaken till
det rapporteras och skrivas in i enkäten. Så fortsätt rapportera, vare sig något sker i uppdraget
eller inte, och gärna varje vecka.
Flera dokument uppdaterade
På intranätets sida Support Diakoni finns uppdateringar av bilagorna Vägledning,
Reseräkning, Checklista koordinator samt Checklista volontär. Gå gärna in och ladda ner de
uppdaterade blanketterna på sidan med blanketter mm:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/overenskommelse-med-msb#Dokument
Betalningssätt för läkemedel
Kommunerna är skyldiga att ha rutiner för betalningssättet vid leveranser. När det gäller
apoteksvaror har många mottagare redan ett Payex-konto hos Apoteket. Läs mer i vår FAQ

med svar på vanliga frågor om MSB-överenskommelsen:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/overenskommelse-med-msb#FAQ
Ersättning och ekonomi
MSB och Röda korset för samtal om fördelning av del av medel till koordinerande
organisationer, om andelen och hur det ska gå till. Stiftsdiakonerna informeras när det är
klart. För närvarande skickar koordinerande organisation faktura om reseersättning till Röda
korset, den nationella samordnande organisationen för uppdraget. Det finns beskrivet i den
uppdaterade bilaga till Vägledningen:
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1491748

Stötta ACT - för de mest utsatta
När hela världen drabbats av coronapandemin krymper marginalerna för de mest utsatta ännu
mer. De ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna mot coronavirusets spridning får
förödande konsekvenser för människor i hela världen. För dem är nedstängningen av
samhällena ett större hot än själva smittan. Den utveckling som skett i många länder mot
större hållbarhet, har på några månader kastats 30 år tillbaka.
Bristen på mat är akut på många platser. Snart har 2 miljarder människor förlorat det mesta
av sin inkomst, och behöver snabbt hitta andra försörjningsmöjligheter för att överleva. Läs
Henrik Fröjmarks blogg om den ekonomiska pandemin:
https://blogg.svenskakyrkan.se/opinion/den-andra-pandemin/
Biståndet minskar
Den ekonomiska nedgången leder samtidigt till att biståndet minskar.
– Vi lever i en extraordinär tid, och internationell solidaritet har kanske aldrig varit viktigare.
Stödet behöver öka och bygga långsiktig hållbarhet och en mer jämställd värld. Vi måste
Build back better, säger Erik Lysén, chef på Act Svenska kyrkan. Läs mer här:
https://concord.se/sa-mycket-riskerar-bistandsbudgeten-att-minska-2021
Material för att göra egen insamling
Act Svenska kyrkan gör nu sommaren till en insamlingsperiod för humanitärt arbete i
coronans spår. På intranätet kan du läsa mer om hur Act Svenska kyrkan ställer om för att
möta krisen. Där finns också bilder, filmer, bloggar och artiklar att använda fritt. Du hittar
tips och idéer om hur man i församlingen kan bedriva insamling, när många aktiviteter ställs
in: https://internwww.svenskakyrkan.se/act/sommarkommunikation.
Titta särskilt på #kaffemedhopp – ett spännande sätt att göra gott på:
https://internwww.svenskakyrkan.se/act/kaffemedhopp

Stöd och råd kring diakoni i coronatid
På samlingssidan om diakoni i coronatid finns mer råd, tips och stöd för dig som arbetar med
själavård, barn & unga, äldre och nya svenskar:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona

Saknar du någon information?
Saknar du något på intranätet som du skulle behöva som stöd? Hör av dig till supportgruppen
för diakoni på Kyrkokansliet. Vi nås på supportdiakoni@svenskakyrkan.se.

Med vänliga hälsningar,
Maria Lundberg
Krissamordnare
Avdelningen för Kyrkoliv

