
                                                                                                                                                           

Formandens beretning 2020 

Bestyrelsen og div. poster: 

Fra første januar 2020 består PRIS bestyrelsen af Annette Vinter Hedensted, fmd. 

valgt i region Midt, Jens Buchwald Andersen, næstfmd. valgt i region Syd, Karen Søe 

Pedersen, sekretær, valgt i region Nord, Linda Ishøj Frederiksen valgt i region Sjæ-

lland, Anne Boye, kontakt til præsteforeningen, valgt i region Hovedstaden og Jeppe 

Carsce Nissen, valgt af generalforsamlingen og præst i region Hovedstaden. Kasserer 

posten (John Brummerstedt) køber vi os til eksternt. Revisor: Svend Erik Søgaard, 

præst på Herning Sygehus. 

Løn: 

Bestyrelsen afholder ca. 4 årlige møder ud over generalforsamlingen. Vi har i det 

forgangne år haft stærk fokus på løn. Vi har på alle PRIS præsternes vegne skrevet til 

landets biskopper og anbefalet, at PRIS præsterne gennem lønmidlerne fik større 

anerkendelse for et arbejde med stort fagligt specialistniveau, akutte tilkald døgnet 

rundt, evne til at navigere på udebane mellem mange involverede parter med fra tid 

til anden divergerende interesser, samt høj grad af psykisk belastning. Samlet set er 

der PRIS præster som har fået pæne løntillæg i flere stifter, så bestyrelsen er i det 

store og hele tilfreds med årets resultat og medgiver samtidig, at visse stifter halter 

bagefter i forhold til at tilgodese PRIS præster ved de årlige lønforhandlinger. 

Ledelsessituationen i regionerne: 

I 4 af landets 5 regioner er der ansat en egentlig leder af PRIS præsterne.                          

3 provster (midt, syd, nord) og 1 ledende hospitalspræst (København).              

Erfaringen fra Københavns stift har vist, at det ikke fungerer med en ledende 

sygehuspræst, idet denne står uden for ledelseskollegiet af provster, når der skal 

forhandles og indstilles til f.eks. øgede lønmidler. PRIS bestyrelsen arbejder for, at 

den ledende hospitalspræstestilling konverteres til en egentlig provstestilling.             

I region Sjælland er der endnu ikke ansat en ledende hospitalsprovst.                              

Dette skal der hurtigst muligt findes en afklaring på, så en hospitalsprovst også her 

kan varetage PRIS medlemmernes daglige ledelse og interesser. 

Bestyrelsens fokusområder i 2020: 



1. Vi har besluttet, at vi vil arbejde for, at der skal være en PRIS præst 

repræsentant med udtaleret tilstede, når der fremover skal ansættes 

regionale hospitalsprovster. Dette kunne evt. være den af PRIS præsterne, 

som i hver region udpeges som tillidsmand/ medlem af PRIS bestyrelsen.        

Vi opfordrer til, at alle regionsrepræsentanter samtidig optræder som 

tillidsmand i forhold til PRIS kollegerne. I forbindelse med ansættelsen af 

hospitalsprovster skal PRIS repræsentanten qua sin udtaleret være med til at 

sikre, at der ansættes en hospitalsprovst, som har interesse for hospitals – og 

sundhedsområdet. Ligeledes vil vi arbejde for, at også hospitalspræster kan 

søge stillingerne som hospitalsprovst, så der også er avancementsmuligheder 

for hospitalspræster. 

 

2. Vi vil i det kommende år afdække, hvilke rådighedsbeløb og budgetrammer, 

der eksisterer rundt omkring for PRIS præsternes vedkommende.              

Hvem tildeler beløbene? Er det et menighedsråd, et provstiudvalg eller måske 

ligefrem et hospital, som stiller pengene til rådighed? Undersøgelsen skal 

tjene som løftestang for anbefalinger til mere ensartede økonomiske vilkår at 

arbejde under for PRIS præster. I vil blive kontaktet pr. mail og bedt om at 

besvare nogle spørgsmål (Jeppe Carsce Nissen og Anne Boye står for 

undersøgelsen) 

 

3. I september måned har PRIS bestyrelsen en aftale om at mødes med fmd. for 

præsteforeningens lønudvalg Christen Sinding og chefkonsulent Signe Ettrup. 

Mødet finder sted i Aarhus og fra bestyrelsens side deltager fmd. Annette 

Vinter Hedensted (Aarhus) og sekretær Karen Søe Pedersen (Aalborg). Vi vil 

tale PRIS præsternes sag, så vi sikrer en lønudvikling for PRIS præster, der 

matcher sognepræsterne. Dette gælder for såvel tjenestemandsansatte PRIS 

præster som overenskomstansatte. Vi vil bl.a. gøre gældende på mødet, at 

PRIS præster med akutte tilkald skal have et fast månedligt tillæg svarende til 

det katastrofebredskabspræsterne får for alene at stå til rådighed. 

 

4. Vi vil fortsat have fokus på Medfølelsens Pris/Udbrændthed som et tema der 

skal italesættes regionalt 

Kompetenceprofiler: 



Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen forventer PRIS bestyrelsen 

nu snart at kunne lande kompetenceprofilerne for somatik og psykiatri området. 

Derefter har vi en kompetenceprofil for alle de 4 områder, PRIS præster arbejder 

indenfor: palliation, demens, somatik, psykiatri. 

Konferencer:  

Invitation fra ENHCC (European Network of Healthcare Chaplaincy).                               

De inviterer til 20 års jubilæums konference på Kreta fra 10. til 14. juni 2020.            

Vores tidligere fmd. for PRIS Ulla Britt Sørensen deltager og PRIS giver 2000 kr.                 

i tilskud til alle medlemmer, der gerne vil afsted.                                                     

Invitationen har været sendt ud og der var tilmeldingsfrist den 15. marts. 

(Aflyst pga. corona) 

Repræsentanter:  

Linda Ishøj Frederiksen er af PRIS bestyrelsen udpeget til at sidde med i en 

styregruppe under ledelse af Professor i eksistentiel– og åndelig omsorg Niels 

Christian Hvidt, Syddansk Universitet. I samarbejde med andre forskere er han i 

gang med at udarbejde kommunikationsredskaber, efteruddannelseskurser og en IT-

løsning, der skal hjælpe sundhedsvæsenet til bedre og mere strategisk at kunne 

understøtte de eksistentielle og åndelige behov. Ligeledes er Linda udpeget som 

kontaktperson for en forskergruppe, som i Niels Christian Hvidts regi vil undersøge 

nærdøds oplevelser.  

Aarhus den 12. juni 2020 – Fmd. Annette Vinter Hedensted 


