Årsrapport 2020
Samarbejdsprojekt
Hjemmehjælpspræst
Forfatter
Sogne- og hjemmehjælpspræst Maria Skjerning Frederiksen

Formål
En hjemmehjælpspræst kan sammenlignes med en sygehuspræst. I dette tilfælde er præsten rykket ud af
sygehuset, ind i hjemmehjælpen, og ud i borgerens eget hjem. Tanken med ordningen er, at jeg skal ”sætte
ansigt på funktionen præst” overfor ansatte i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Jeg skal med andre ord
være et bindeled/ en brobygger mellem hjemmehjælperne og borgerne – og mellem borgerne og deres
egne sognepræster. Jeg er ikke et alternativ, men et supplement til sognepræsterne. Hjemmehjælperne
ved, hvor borgerne bor, sidder eller ligger. De ved måske ikke helt, hvad en præst kan bruges til og hvem
folks egen sognepræst er, men de lærer mig at kende og kommer derfor lettere i tanke om muligheden. Mit
telefonnummer er tastet ind i de ansattes arbejdsmobiler, så det er så nemt som muligt at komme i kontakt
med mig.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter
Er endnu ikke udarbejdet.

Ansat
Navn
Maria Skjerning Frederiksen

Funktion
Præst i hjemmehjælpen

Ugentlig arbejdstid
7,5 time/20%

Udvalg/Styregruppe/Bestyrelse
Er endnu ikke nedsat.

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 0
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: 0
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit: I skrivende stund har jeg været på 27 besøg hos borgere og 51 gange hos
personale i Taps.
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Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed: Forhistorie
Pr. 1. maj 2020 blev undertegnede ansat som præst i hjemmehjælpen i Taps hjemmehjælpsdistrikt: som
dækker: Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Vonsild, Vejstrup, Taps, Hejls, Christiansfeld og Stepping-området.
Ansættelsen er en 2 årig forsøgsordning og er et samarbejde mellem Kolding provsti og Kolding kommune.
Aktivitet eller begivenhed: Opstart
Projektet startede op midt i coronatiden, så den første måned brugte jeg på at udarbejde
informationsfolder til personalet, informationsflyer til borgerne og deres pårørende samt læse relevant
litteratur inden for området.
Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har været en stor hæmsko for opstarten af projektet. Men vi har fået det
til at fungere på de præmisser, der har været. Når jeg har været ude hos borgerne, har jeg naturligvis
sprittet hænder af, holdt stor afstand og haft mundbind eller visir på (ligesom hjemmehjælperne).
Aktivitet eller begivenhed: Besøg hos borgerne
Besøgene består typisk af samtale og/eller/evt. salmesang, fadervor/bøn og velsignelse m.m.
Temaer ved samtalerne: Ensomhed, tristhed, sorg efter nye og gamle tab, sorg over brudte relationer,
dødsangst hos terminalregistrerede og andre borgere, frygt i kølvandet på pludselig opstået sygdom, følelse
af at være isoleret og afmægtig pga. sygdom.
Hjælp til at få en besøgsven: Indtil videre har jeg i samarbejde med lokale besøgstjenester, provstiets
diakonale arbejde samt lokale sognepræster hjulpet flere borgere til at få en besøgsven.
Antal: I skrivende stund har jeg været på 27 besøg hos borgere.

Aktivitet eller begivenhed: Besøg hos hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker
For at opbygge samarbejdet og vedligeholde relationen til hjemmehjælperne tager jeg typisk ned til den
gamle skole i Taps, hvor hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker møder ind, spiser frokost og drikker
kaffe ca. 2 gange om ugen. Jeg veksler bevidst mellem dagvagter og aftenvagter i hjemmehjælpen, samt
besøg hos hjemmesygeplejen. Ved møderne taler vi om deres arbejde og om, hvem der kunne have glæde
og gavn af mit besøg. Lige som det er tilfældet for sygehuspræster, er samtalerne med personalet af lige så
høj prioritet som samtalerne med borgerne.
Antal: I skrivende stund har jeg været i Taps 51 gange.

Aktivitet eller begivenhed: Kontakt med andre aktører og andre opgaver
•
•
•
•
•
•

Interviews til Jyske Vestkysten, Kommunal Sundhed og Stiftsmagasinet i Haderslev Stift
Oplæg på formandsmøde i juni 2020, evalueringsmøde med PU
Flere sparringssamtaler med præsten i hjemmeplejen i Favrskov kommune
Samtale med aktører fra andre kommuner, som er interesserede i ordningen
Deltagelse i en temadag i Stiftet om samarbejdsmuligheder mellem kirke og kommune
Samtaler med kirkefolk fra andre provstier om at være og have en præst ansat i hjemmehjælpen
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•
•
•

Sparrings-samtaler med projektleder i skolekirketjeneste, som samarbejder med sosu-skoler om
undervisning i åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg
Udarbejdelse af årsrapport
Evalueringsmøder med vore samarbejdspartnere ved Kolding Kommune

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed: Fremtiden
Jeg håber, at ordningen med at være tilknyttet hjemmehjælpen i Taps fortsætter og kan udbredes til at
dække et større område. På sigt vil det give god mening at være flere præster ansat i hjemmehjælpen, så vi
tilsammen kan dække Koldings 8 hjemmehjælpsdistrikter. Når COVID-19 tillader det, vil det også være
oplagt at samarbejde med hjemmehjælpen om oplæg og fælles drøftelser – f.eks. om sorg, åndelig omsorg
m.v.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar
Udtalelse fra lederen af hjemmehjælpsdistriktet – bragt med dennes tilladelse:
Kære Maria
Jeg har nu været lidt rundt i huset for at høre lidt om hvad medarbejdere og borgere siger om det at have
et samarbejde med dig som hjemmehjælpspræst.
Medarbejderne oplever det utrolig positivt at du kommer med jævne mellemrum og besøger gruppen, så
det er muligt at tale med dig. De oplever at du er interesseret og aktivt lyttende, hvilket de er glade for. Det
skubber på så medarbejderne lettere husker at du er en ressource som de kan trække på.
Medarbejderne fortæller at borgerne giver udtryk for at være glade for samtale med dig og de nævner
specifikke borgere som fortæller at det er lykke og et godt match med den besøgsven, som du har formidlet
kontakt til.
Du har talt med en medarbejder som har været i krise og hun er meget, meget glad for den snak, I har haft.
Anette og jeg er bare glade for det ukomplicerede og positive samarbejde, og at du er så opsøgende som
du er. Også at du er vildt rummelig og gerne vil tale med eller hjælpe på vej i mange sammenhænge.
Tak for det.
Venlig hilsen
Lone Elisabeth Hvingelby, hjemmehjælpsleder

Udtalelse fra sognepræst i området – bragt med dennes tilladelse:
Kære Maria
Her lidt feedback. Det har været godt som sognepræst, at vide at der er en præst, som arbejder med dette
diakonale område i sognet. Der er store behov, det ved vi præster godt (eller i det mindste langt de fleste
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præster), men det er svært at få håndtag på havde der kan og skal gøres. Et sådan håndtag synes jeg en
stilling som præst i hjemmeplejer giver. Det er en stor hjælp at vide at kirkens er med også på dette felt.
Jeg har fået et par henvisninger til samtaler eller ønsker til besøgsven. Et par af kontakterne har jeg selv
været involveret i. Det har været godt at aflægge besøg og samtale, og det blev muligt fordi behov og
adresse lå klar fra præsten i hjemmeplejen (….)
Jeg hører fra mine husbesøg, at hjemmeplejen også taler med borgerne om at få besøg af præsten. Det er
en meget positiv udvikling (for jeg tror ikke det har været så udbredt at tale om før – men det ved jeg i
grunden ikke – det er bare en antagelse). Det er jeg sikker på, skyldes din tilstedeværelsen i hjemmeplejen.
Så tak for indsatsen. Det betyder noget konkret, men også bevidsthedsmæssigt, at denne stilling er der.
Anne Mie Skak Johanson, sognepræst i Tyrstrup/Hjerndrup sogne

Udtalelse fra hjemmehjælpspræsten:
For mig at se giver det overordentlig god mening, at kirkens diakonale arbejde er blevet udbredt til
hjemmehjælpen. Det er helt oplagt, at vi som kirke også er til stede der med tilbud om åndelig omsorg,
samtale og god tid. Jeg er meget glad for, at være præst i hjemmehjælpen, og ledere og ansatte i
hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen i Taps har taget utroligt godt imod mig. De har været åbne,
interesserede og imødekommende – og har tænkt med og budt ind. Jeg håber, at ordningen kan fortsætte
og på sigt blive udbredt til at dække et større område af Kolding Provsti.
Maria Skjerning Frederiksen
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