Sygehuspræster
på
Holbæk Sygehus

Som patient eller pårørende på
Holbæk Sygehus kan du kontakte sygehuspræsterne for
samtale. Sygehuspræsterne har
tavshedspligt.
Du kan også som ansat på Holbæk Sygehus henvende dig til
præsterne, hvis du er i kontakt
med patienter eller pårørende,
som kunne have behov for at
tale med præsterne – eller hvis
du selv som ansat har brug for
at tale med en i fortrolighed.
Alle uanset kirkeligt tilhørsforhold er
velkomne til at kontakte præsterne.
Har du behov for kontakt til katolsk
præst, jødisk rabbiner, muslimsk
imam eller repræsentant for andre
trosretninger, så vil vi gerne være behjælpelige med at formidle kontakten.

SYGEHUSPRÆSTERNE

Hvorfor
har vi præster på et sygehus?
På et sygehus er der brug for andet
end det rent læge- og sundhedsfaglige.
Det gør noget ved os at få stillet en diagnose. Teknisk set ændres vi deraf.
Tiden føles måske ikke længere som
vores egen, sådan som den gjorde det
før. Nu tager sygdommen sin tid.
Kærligheden, de store spørgsmål i livet, sorgen, vreden. Meget sættes i
spil. Det kan være godt at tale med et
andet menneske om disse ting.
Præsternes teologiske indsigt (altid i
respekt for de sundhedsfaglige kompetancer) kan give et eksistentielt rum
og sprog til at håndtere svære situationer og dermed skabe de bedst mulige
forløb for dig som patient og dine pårørende. Først og fremmest ønsker vi
at lytte og interessere os for din historie lige meget, hvad den indeholder. Vi har tavshedspligt og fører ikke
journal.

Præsterne tilbyder konkret
For patienter og pårørende:
• Nøddåb og nødvielse
- Nøddåb: Kan udføres af sundhedsfagligt personale, hvis meget akut
- Nødvielse: Kan kun udføres af
præst eller anden vielsesmyndighed
• Andagt (med og uden nadver) – for
én eller flere patienter samt udsyngning
• Samtaler med patienter og pårørende om mening, eksistens, frygten for
det uvisse og for at skulle miste.
(præsterne har tavshedspligt)

Vi tilbyder også undervisningsforløb/oplæg for forskellige faggrupper i
og omkring:
• Etik og sjælesorg
• Åndelig omsorg
• Eksistens og nærvær
• Skyld og skam
• Den svære samtale
• Livet betragtet i forhold til døden
• Mødet med patienten
• Du er er også velkommen til at spørge om et emne du ønsker belyst

Præsterne er også til for ansatte med
tilbud om samtaler og sparring vedrørende:

• Hjælp til at sætte ord på svære situationer i samtaler med patienter
og pårørende
• Udfordringer ved at skulle håndtere
og forholde sig til etiske problemstillinger
• Følelsen af magtesløshed ved tilfælde, hvor der ikke kan gøres mere for
patienten
• Oplevelsen af voldsomme hændelser
• Stress på arbejdspladsen eller dårlig
kommunikation mellem ansatte og
ledelse
• Mere private ting, der kan fylde i
hverdagen i en grad der synes at på
virke ens arbejds- og ydeevne
HOLBÆK SYGEHUS

Hvem er vi?
På Holbæk Sygehus er der to sygehuspræster,
Thomas Gudbergsen og Sara Mikaelsson.

De er begge ansat af Den Danske Folkekirke.

Thomas Gudbergsen har kontor på sygehuset i stueetagen i ’Krumbygningen’
i lokale 04-223. Du er velkommen til blot at komme forbi.

Thomas Gudbergsen er som udgangspunkt tilstede på sygehuset tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag, lørdag og søndag kan Thomas Gudbergsen kontaktes
telefonisk og tilkaldes ved akut behov.

Kontaktoplysninger

Thomas kan kontaktes

Sara kan kontaktes på

på telefon: 23 67 30 53

telefon: 26 84 67 91

eller

eller

e-mail: tgu@km.dk

e-mail: sym@km.dk

(mandag er fridag)

(fredag er fridag)
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