Indstilling til ÅRETS FRIVILLIG 2020
Vågevagtkoordinator Britta Berthelsen – Strib
Britta har været en meget aktiv frivillig i Vågevagt Middelfart lige fra starten for 13 år siden.
I de 10 af årene har Britta været en utrolig faglig kompetent frivillig koordinator med hovedansvaret
for Vågevagt Middelfart.
Britta har modtaget og vurderet henvendelser fra plejecentre og hjemmeplejen i Middelfart
Kommune i 10 år. Herefter har hun lavet vagtplan for alle de frivillige, der våger. Det kan være noget
af et koordineringsarbejde og tage tid, da frivillige er aktive mennesker, og måske er de ikke altid
klar ved telefonen, når vågevagten med kort varsel bliver ringet op af plejepersonalet, og bedt om
at våge om natten. Efter en endelig afslutning af en vagt hos en døende, giver Britta besked til de
frivillige, der har våget.
Senere er der kommet nye koordinatorer til i Vågevagten. Nu deles vagtplanarbejdet mellem tre
frivillige. Her udviser Britta stor empati for den enkelte frivillige, ligesom hun gør overfor både
pårørende og døende. Britta er med til at give god supervision og sparring til både koordinatorer og
de frivillige i opgaven som frivillig vågevagt. Britta er også med til samtaler med nye frivillige. Brittas
erfaring er kommet alle til gavn i Vågevagten.
Britta brænder for vågevagt-arbejdet og har brugt et utal af timer med oplæg for personale, i
sognegårde, på social- og sundhedsskolerne og alle steder, hvor budskabet om, at ingen skal dø
alene, kan komme frem.
Vores vågevagt-foldere til både pårørende og personalet i hjemmeplejen og på plejecentrene, har
Britta været aktiv i at få udarbejdet så professionelt som muligt. Det er en del af vores
værdigrundlag at have et godt samarbejde med personalet på plejecentre og hjemmeplejen -og med
pårørende.
Britta er flere gange blevet hos de pårørende, når en borger er afgået ved døden, hvis de pårørende
har haft brug for den tryghed og støtte.
Britta har været med til at udbrede kendskabet til Vågevagt Middelfart. Det afspejler sig bl.a. i, at
der i 2019 blev våget i alt hele 708 timer.
Britta har i 2017 skrevet nogle tanker ned, mens hun vågede hos en døende, som hedder ”At være
en stille frivillig”. Det lille skriv viser Brittas store empati og indlevelse i et menneskes liv og død.

