
Stillingsbeskrivelse: 

Stillingen som hospitalspræst ved Hospitalsenhed Vest (80 %) og som ledende beredskabspræst ved 

Folkekirkens katastrofeberedskab i Region Midt (15 %) med tilknytning til Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup 

Pastorat (5 %) er ledig til besættelse den 1. juli 2021. 

Der er ikke knyttet boligpligt til stillingen. 

Hospitalsenheden Vest er fordelt på 5 matrikler i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.  
Hospitalsenheden Vest er akuthospital for den vestlige del af regionen - og er nærhospital for knap 300.000 
borgere i området. Der er knap 4.000 ansatte. Parallelt med patientbehandlingen varetager 
Hospitalsenheden Vest en betydelig uddannelses- og forskningsindsats.  

Regionshospitalerne Herning og Holstebro flytter i 2021 til det nye hospital i Gødstrup. Hospitalet er 
nytænkt og har næsten alle specialer under et tag – og består 409 ensengestuer. Der vil i Gødstup også 
være Psykiatriske afdelinger.   

Der er i alt tre hospitalspræster, som vikarierer for hinanden. Den ledige stilling er sammen med en 50 %-
stilling knyttet til de somatiske afdelinger. Den tredje stilling på 50% er knyttet til de psykiatriske afdelinger. 
Der er et rigtigt godt samarbejde mellem hospitalet og præsterne om at sikre patienter, pårørende og 
personale gode muligheder for eksistentiel og åndelig omsorg.  

I det nye Regionshospital Gødstrup er der opført en hospitalskirke, som vil blive en ressource for hele 
hospitalet og en tryg ramme omkring andagter, kirkelige handlinger og individuelle besøg for bøn og 
fordybelse. 

Der er kontor for præsterne i tilknytning til hospitalskirken, ligesom præsterne deltager i kontorfællesskab i 

tilknytning til Staben.  

Præsterne medvirker i undervisning af hospitalets ansatte og studerende i emner med relation til sjælesorg, 

ligesom præsterne deltager i afdelingskonferencer, enhed for lindrende behandling og diverse ad hoc 

udvalg. Der er to årlige møder mellem hospitalspræster og repræsentanter for hospitalsledelsen. 

Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup pastorat er et pastorat i udvikling. Snejbjerg sogn er et forstadssogn, som 

er vokset sammen med Herning by, og Regionshospitalet Gødstrup ligger i Snejbjerg Sogn. Snejbjerg Sogn 

driver hospitalskirken, mens kirkemusikere fra Herning Kirke varetager den musikalske betjening af 

hospitalet og hospitalskirken. Det forventes, at du holder et meget begrænset antal gudstjenester årligt i 

pastoratet svarende til kvoten på 5%, efter nærmere aftale med pastoratets øvrige præster, men det 

forventes ikke, at du deltager i andre aktiviteter i sognet. 

Som ledende beredskabspræst består opgaven i at varetage det daglige arbejde med folkekirkens 

katastrofeberedskab, herunder kontakten til Regionens Beredskabsledelse og Politiet på vegne af 

biskopperne. I en katastrofesituation alarmeres det folkekirkelige katastrofeberedskab via den ledende 

beredskabspræst, som tager stilling til indsatsens omfang, indkalder beredskabspræster og orienterer 

berørte stifter og provstier.  

Vi kan tilbyde en spændende stilling med et godt arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder. 

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde som præst, at du har en særlig interesse for sjælesorg, og er 

villig til som ledende beredskabspræst at bære vagttelefon. Vi forventer også, at du har lyst til at deltage i 

efteruddannelse og indgå i gode kollegafællesskaber med præstekolleger i Herning Provstierne, i 

sundhedssektoren og i Beredskabsstyrelsen. 



For yderligere information om stillingen kan følgende kontaktes: 

Ida Götke, sundhedsfaglig direktør, Hospitalsenheden Vest tlf. 2048 0689 / ida.goetke@vest.rm.dk  

Ledende beredskabspræst Svend Erik Linde Søgaard, tlf. 2326 6849 / sels@km.dk  

Hospitalsprovst i Region Midt, Dorte R. Sørensen, tlf. 2046 9371 / drs@km.dk 

Provst i Herning Nordre Provsti, Carsten Hoffmann, tlf. 4036 4236 / caho@km.dk 
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