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Folkekirkens beredskab i forhold til patienter med Covid19-virus 
der er indlagt på sygehusene i Region Sjælland  
 
Orientering til hospitalsledelser i Region Sjælland  
I denne helt usædvanlige beredskabssituation er vi nødsaget til at tænke i Worst case, hvorfor 
følgende beredskabsplan er iværksat hvad angår sygehusene i Region Sjælland, der modtager eller 
i fremtiden vil modtage Covid19-patienter.  
 
Følgende præster er nu udpeget til og har sagt ja til at træde ind i et særligt beredskab i forhold til 
at betjene patienter, pårørende og personale i forbindelse med indlæggelser på Region Sjællands 
sygehusafsnit for patienter med Covid19-virus. (Nummereringen er vejledende og lavet efter 
aftale med de faste sygehuspræster på hvert sygehus. Ved tvivl ring til den faste sygehuspræst, 
som er markeret med farven lilla eller til undertegnede). 
 
Slagelse Sygehus 
1.Sognepræst og feltpræst Katja Rosholm Schiøler, tlf.  51 53 97 90,  kal@km.dk 
2.Sognepræst og feltpræst Nina Dyrhoff Nyegaard. tlf. 29 85 00 21 , ndn@km.dk 
3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Søren Fahnøe Jørgensen. tlf. 20 20 13 01, sfj@km.dk 
4. Sygehuspræst Thomas Gudbergsen, tlf. 23 67 30 53, tgu@km.dk 
 
Derudover er følgende sygehuspræst til rådighed for samtale pr. tlf. og skype 
Sygehuspræst Bente Holm Viuf, tlf. 24 96 07 78, bvi@regionsjaelland.dk 
 
Sjællands Universitetshospital – Roskilde 
1. Sygehuspræst Katrine Louise Raun, tlf. 30 32 32 99, kalr@km.dk 
2. Sygehuspræst og beredskabspræst Ulla Britt Holm Sørensen, tlf. 20 21 25 66, us@km.dk  
3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Thomas Feddersen, tlf. 40 15 02 12,  thf@km.dk 

 
Sjællands Universitetshospital – Køge 
1. Fra 1/4: Sygehuspræst Linda Ishøj Frederiksen, tlf. 51 85 59 36, lif@km.dk  (orlov nu) 
2. Sognepræst og feltpræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19, jbb@km.dk 
3. Sognepræst Signe Asbirk, tlf. 24 85 50 55, sia@km.dk 
4. Sognepræst og fhv. beredskabspræst Søren Schiøler Linck, tlf. 40 35 17 39 , ssl@km.dk 
 
Holbæk Sygehus 
1. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Mette Brunshuus, tlf. 22 11 13 22, mebr@km.dk 
2. Sygehuspræst Thomas Gudbergsen, tlf. 23 67 30 53, tgu@km.dk 
3. Sognepræst og fhv. sygehuspræst Hanne Mejlhede, tlf. 40 59 97 18, hme@km.dk 
 
Nykøbing Falster Sygehus 
1 Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, tlf. 29 47 06 33 , bf@km.dk 
2. Korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen, tlf. 61 55 27 30, kasb@km.dk 
3. sognepræst og beredskabspræst Hans Maaløe, tlf. 21 43 91 75/54 78 66 67, hmaa@km.dk  
4. Sognepræst og fhv. beredskabspræst Søren Schiøler Linck, tlf. 40 35 17 39 , ssl@km.dk 
 
Og i en evt. senere fase, hvis det bliver aktuelt at inddrage Næstved sygehus: 
Næstved sygehus 
1. Sygehuspræst Hanne Kofoed Sørensen, tlf. 40 87 17 37, hks@km.dk 
2. Beredskabspræst og sognepræst Lillian Jordan Nielsen, tlf. 50 65 20 08,  lsaa@km.dk 
3. sognepræst og fhv. sygehuspræst Anne Gitte Møller Forslund, tlf. tlf. 40 10 34 29, agmf@km.dk 
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De ovenfor nævnte præster har modtaget basis-instruktion i værnemidler mm. på skrift og video 
på forhånd. Hvis der er andet, I mener de bør vide, er I velkomne til at kontakte dem med 
henblik på at instruere dem i de særlige Covid19-afdelingers særlige procedurer og brugen af 
værnemidler.  
 
Med hensyn til øvrige patienter indlagt på regionens hospitaler, hospicer og andre institutioner i 
sundhedssektoren, vil I fortsat kunne kontakte de sygehuspræster, I plejer at tilkalde. Så længe 
sygehusene er lukkede for besøg udefra (herunder besøg af lokale sognepræster) kan I ringe til 
præsterne på listen, såfremt der er brug for samtale med en præst og sygehuspræsten ikke 
træffes.  
 
Folkekirken betragter sjælesorgssamtaler med indlagte patienter og pårørende som meget 
vigtigt arbejde (kritisk vigtigt arbejde), som vi udfører i det omfang, det kan tilrettelægges på 
forsvarlig vis.  
 
Præsterne er samtidig til rådighed for personalet for samtaler i denne svære tid og kan tænkes 
med ved planlægningen af håndtering af bekymrede familiemedlemmer og endvidere at være 
med til at facillitere "pusterum" for sundhedspersonalet 
 
I er velkomne til at kontakte mig for yderligere informationer om det folkekirkelige beredskab i 
denne situation.  
 
Med venlig hilsen  
 
Ulla Thorbjørn Hansen 
Ledende beredskabspræst i Region Sjælland  
Frankrigsvej 9, 4200 Slagelse  
Tlf. 30300866, uth@km.dk 
 
Region Sjællands alarm nr.: 40202759 – her kan I altid komme igennem, ringe og sende sms, hvis 
det haster, og I mod forventning skulle have svært ved at komme igennem til præsterne på listen. 
 


