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Motion till regionfullmäktige 

Dags för ickereligiösa andaktslokaler på 

sjukhusen 
Trosuppfattning är en diskrimineringsgrund enligt svensk lagstiftning. Hälso- och 
sjukvårdslagen har ingen portalparagraf om att vara icke-konfessionell på samma sätt som 
Skollagen. Men utifrån ett tänkande om mänskliga rättigheter är det ändå självklart att våra 
sjukhus ska kunna tillgodose de behov av kontemplation, andakt eller religiös reflektion som 
patienter eller anhöriga har, oavsett om de är religiösa eller inte och oavsett vilken religion de 
tillhör.  

Så är det inte idag på våra sjukhus. Det ser olika ut. På flera av sjukhusen har vi 
andaktslokaler eller kapell med kors och andra kristna symboler. Den kristna grunden i 
lokalen förstärks ofta av att Sjukhuskyrkans personal ofta sitter i lokaler precis intill. Sedan 
kan det därtill finnas andra andaktslokaler eller muslimska bönerum. Det är bättre än inget 
men det är definitivt inte nog. 

Ett föredöme är det "Stilla rummet" på Angereds närsjukhus som ger möjlighet för alla 
religioner att ta fram sina religiösa symboler ur rummets skåp, och dessutom är anpassade 
utifrån olika religioners behov. Själva processen bakom lokalens tillkomst är också ett fint 
exempel på hur bra förankring med civilsamhällets organisationer kan genomföras. 

Vi tycker att det är dags att göra andaktslokalerna på våra sjukhus icke-religiösa på samma 
sätt som på Angereds närsjukhus. Andaktslokalerna ska vara lika välkomnande för alla som 
behöver en plats för andakt, stillhet eller reflektion. Vi vill på detta sätt skapa andaktslokaler 
där alla känner välkomna oavsett tro eller icke-tro. Då måste de religiösa symbolerna helt bort 
från rummen. Olika religioner kan sedan ha sina religiösa symboler eller tillbehör tillgängliga 
t.ex. genom skåp i lokalerna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta 

1. En utredning genomförs för att se hur våra nuvarande sjukhuskyrkor kan förändras till 
icke-religiösa andaktslokaler.  
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