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Vi er PenSam
PenSam er pensionsselskab for FOA’s faggrupper. Det er
os, der investerer dine pensionskroner og sørger for, at din
opsparing bliver plejet og vokser, frem til du skal på pension.
Det har vi gjort siden 1986.
Vi har over 400.000 medlemmer, som vi investerer 155 mia.
kr. på vegne af. Vi gør vores bedste for både at få pengene til
at yngle og investere dem så bæredygtigt som muligt.
Din pension tilrettelægger vi på en måde, der betyder, at du
er garanteret en indtægt gennem hele din pensionstilværelse.
Hvor stor den bliver, afhænger af, hvor længe og hvor meget du
når at spare op. Jo tidligere, du kommer i gang, jo længere tid
er der for dine pensionskroner til at vokse.
Udover at sørge for din pension tilbyder vi både bank- og
forsikringsydelser, hvor du som FOA-medlem får særligt
fordelagtige priser og vilkår. Vi har hjulpet mange medlemmer
med at spare penge hver måned, når de er flyttet over til os.

PenSam og
FOA Ungdom hylder
Danmarks største
velfærdstalenter
Da vi sidste år hyldede 100 unge velfærdstalenter var det i
skyggen af en verdensomspændende pandemi, som vi alle
håbede, snart ville slippe sit tag og lade os komme tilbage til
den hverdag, vi kender.
Her står vi et år senere på vej ud af samfundets anden
nedlukning, og mange steder spirer optimismen. Vi kan i højere
grad være sammen med vores familie og netværk, besøge
vores kære på plejehjem og se de sårbare af os, der har måttet
sætte store dele af tilværelsen på pause i længere tid, end de
fleste af os havde forudset og frygtet.

I udpegelsen af de unge talenter har vi sat ansigt på nogle
af de velfærdshelte, som er så vigtige for vores fælles
velfærdssamfund, men lige så vigtige er de mange tusinde af
deres kolleger, som også hver dag går på arbejde og løfte de
opgaver, vi og vores kære alle på et eller andet tidspunkt får
brug for, og som derfor alle fortjener vores taknemmelighed og
hyldest.
Jeg taler på vegne af et samlet PenSam, når jeg siger, at vi
alle sammen hver dag er stolte over at arbejde for at sikre jer
så gode pensionsforhold som overhovedet muligt.

At vi i Danmark har kunnet se så mange af vores kære komme
sikkert og trygt gennem en sundhedskrise, man ikke har set
magen til i over 100 år, skyldes ikke mindst vores medlemmer
i PenSam, som har stået i frontlinjen i en lang række af vores
velfærdssamfunds kernefunktioner.

Om det er ved at investere jeres pensionskroner fornuftigt,
tale jeres sag over for politikerne, når vi slås for, at I kan få
mulighed for at trække jer tilbage med værdighed, eller ved at
insistere på, at virksomheder vi investerer i, betaler den skat,
de skal, så velfærdssamfundet kan løbe rundt.

Jeg tænker både på de medlemmer, der har taget sig af vores
ældre medborgere, de der har sørget for at hygiejnen var været
i orden på vores hospitaler, har ført og bemandet ambulancen,
og dem der har passet vores børn under svære forhold.

Vi arbejder på mange fronter, og det gør vi for at være til så
meget nytte som overhovedet muligt for jer, der arbejder i
frontlinjen.

Og jeg kunne blive ved, for listen er alenlang.
Over de næste mange sider kan du få et indblik i nogle af de
ildsjæle, der i år er blevet nomineret af kolleger, ledere og
andre, der har villet sikre, at de her unge mennesker får den
anerkendelse, de så fuldt ud fortjener.
Ved at hylde dem kan vi forhåbentligt være med at sprede det
vigtige budskab om deres vigtige rolle, og sammen med FOA
Ungdom kan vi i PenSam være med til at løfte den nødvendige
respekt og påskønnelse, de alle fortjener.

Sidste år kunne vi ikke komme til Christiansborg for at fejre
årets talenter, som vi ellers har haft tradition for, og heller
ikke i år bliver det muligt at gøre, som vi ville have ønsket.
Men en festdag skal vi og alle vinderne stadig have. Vi glæder
os til at fejre jer og dele dagen sammen med jeres kolleger
fra alle steder i landet – også selvom det i år bliver bag en
computerskærm.
Jeg vil her til sidst ønske jer alle sammen et STORT tillykke,
I har fortjent vores tak for den forskel I gør og har gjort i en
helt, helt usædvanlig tid.
Torsten Fels.
Adm. direktør i PenSam

Tarek Husam
Mohamed
26 år. Social- og Sundhedshjælper,
Aabenraa kommune

Nomineret af: Dorte Soll – Jeg vil gerne indstille 2 personer i
samme indstilling.
Tarek og Abdel er 2 syriske brødre på 25 og 27 år, som gik
på universitetet i Syrien, og de blev nødt til at forlade deres
hjemland og rejse op igennem Europa. Tarek og Abdel
besluttede fra første dag, at de med taknemmelighed ville
tage deres nye land til sig og yde noget, som giver værdi for
dem begge.
Jeg lærte Tarek og Abdel at kende for nogle år siden, da de
kom til vores plejehjem og tilbød sig at være frivillige. Jeg
var lidt skeptisk, da deres sprog var svært forståeligt, men
vi spurgte nogle beboere, om de havde lyst til at have besøg.
Det viser sig at Tarek og Abdel er velfærds talenter og det
ender med at de bliver så vellidt af vores beboer og kommer
som frivillige hver anden weekend om formiddag og laver
forskellige aktiviteter med vores beboer. De kommer begge ind
på uddannelsen som social- og sundhedshjælpere.
Jeg er så heldig at være plejehjemsleder på 2 plejehjem og har
nu haft både Abdel og Tarek som elev på det plejehjem, hvor
de ikke var frivillige. De er arbejdsomme, intelligente, faglig
nysgerrige og aldeles vellidt af både beboer og personale. De
behersker nu det danske sprog, de dokumenterer på dansk,
de er fagligt begge meget dygtige elever, som er interesseret i
hele tiden at tilegne sig læring. De støtter hinanden i, at de har
lagt et liv bag sig og nu skal skabe en tilværelse i Danmark og
er bevidste om, at de har valgt et fag hvor de kan gøre en stor
forskel.
De gør en forskel for vores fag. Vi har brug for flere SOSUhjælpere, gerne mandlige kollegaer som bare nogle gange kan
noget vi andre ikke kan. Uden at kunne sætte ord på det, så
vinder de respekt og anerkendelse ved vores beboer.
2 store velfærdstalenter, en solstrålehistorie og 2 brødre
som har udfordringer, men kommer til et nyt land og udviser
samfundssind og bliver gode kollegaer og ikke mindst
dygtigere hjælpere.

Abdel Rahman
Hosan Mohamad
25 år. Social- og Sundhedshjælper,
Aabenraa kommune

Rikke Rask Johnsen
19 år. Social- og Sundhedsassistent,
Dagmargården, Skanderborg

Nomineret af: Mette Sørensen
Rikke har været elev på Dagmargården af 2 omgange, i første
praktik og nu den afsluttende. Rikke er trods hendes unge alder
utrolig dygtig og meget moden. Hun har et kæmpe overblik
og tager ansvar. Hun er meget vellidt af alle kollegaer, der
møder hende, og beboerne efterspørger hende. Hun tør træffe
beslutninger og stå ved dem. Jeg har været så heldig at få hende
fastansat pr. 1. juni. Jeg har hele vejen igennem været meget
imponeret over hendes høje faglighed - på trods af hendes unge
alder og korte erfaring.
Jeg håber, Rikke kan komme i betragtning.

Mathilde Ingildsen
34 år. Dagplejer,
Assens kommune

Nomineret af: Trine Pedersen
Mathilde skal nomineres, da hun altid gør en ekstra indsats og
brænder for sin titel som dagplejer. Hun har altid sit gode humør
med og er fuld af gode ideer. Hun tager forskellige kurser inden
for området som dagplejer, og hun er nu også TR suppleant.
Mathilde formår også at gøre en helt særlig indsats for de
dagplejebørn, som har behov for lidt ekstra. Hun ser muligheder
frem for begrænsninger.
Hun er en god og vellidt kollega og dagplejer.

Mette Ravn
34 år. Social- og Sundhedshjælper,
Plejehjemmet Lergården

Nomineret af: Jeanette Lagoni
Mette er vellidt, ansvarsfuld og fuld af godt humør i sit
arbejde på plejehjemmet Lergården. Hun er inspirerende
at være sammen med, og beboernes trivsel og
medbestemmelse er vigtig for Mette. Mette elsker at bidrage
i plejehjemsbeboernes hverdag, men søger også ekstra
udfordringer. Sammen med kollegaen Sanne Bundgaard
(også indstillet) har hun igennem lokalt samarbejde med
Abena udviklet den intelligente ble Abena Nova og har
implementeret Nova-bleen på vores plejehjem. Mette
er nysgerrig på nye tiltag til gavn for beboerne, tilegner
sig hurtig viden om ny teknologi og kan videregive det til
kollegaer.
Mette og Sanne er pilen ud i fremtiden, og troen på alt nok
skal gå.

Allan Schou
Pedersen
32 år. Pædagogisk assistent,
Børnehuset Lunden

Nomineret af: Bettina Djørup
Allan er min unge kollega. Vi arbejder på samme stue i Lunden.
Vi har været kollegaer i snart 2 år. Allan gør en stor forskel for
børnene på vores stue. Han er virkelig god til, at se børnenes
forskellige behov. Han har altid en anerkendende tilgang til
alle. Han tager sig altid tid til, at lytte til børnene og spørger
interesseret ind, til det de fortæller. Jeg bliver gang på gang
imponeret over, hvor dygtig Allan er til, at løse konflikter. Og gå
i børnehøjde.
Som min kollega, gør Allan min arbejdsdag bedre. Hvis jeg får
en ide, er Allan altid med på det (dem får jeg mange af ).
Vi laver de fedeste aktiviteter med børnene. Et lille forslag
til en aktivitet, stikker hurtigt helt af og vi tænker aldrig i
begrænsninger. Vi giver den gas sammen på vores stue og
stemningen er altid høj. Min overbevisning er, at når børnene
kan se vi er glade og griner sammen, så smitter det af på dem.
Vi griner meget sammen med børnene og laver sjov og ballade.
Allan fortjener helt sikkert at vinde. Jeg kender 17 børn, som
med glæde vil overraske ham. Allan gør en forskel for alle os på
Musvit stuen og fortjener et skulderklap.

😁

Og så har han humor....
Også selvom han holder med Aab

😳😁😂😂

Thea Andersen
28 år. Social- og Sundhedshjælper,
Lerbæk Torv Ældrecenter

Nomineret af: Mette Fjordager
Thea er en fantastisk kollega, som altid hjælper alle sine
kollegaer, uanset hvad hendes eget skema siger/bringer.
Thea er der bare for alle. Kort sagt.
Thea værdsætter alle borgerne og kollegaer samt prioriterer
hendes arbejdet meget højt. Thea vægter livskvalitet meget
højt hos borgerne, hvilket gør, at hver enkelt borger føler sig
som den heldigste borger, når de er sammen med Thea. Thea
sidder som ernæringsansvarlig i gruppen og er derfor den
der taler med den enkelte borger om at være en aktiv del af
en ernæringsscreening, som alle borger tilbydes. Thea får
forklaret borgerne, hvorfor det er vigtigt at holde øje med
sin vægt uanset stadig i sygdomsforløb. Thea værdsætter,
at borgerne føler sig godt orienteret, omkring hvad det er,
hun kan hjælpe den enkelte borger med. Thea sidder som
konverterings kollega under processen fra FS2 til FS3.
Thea er god til at lære fra sig, hvad angår computer (og
meget andet). Thea formår at fortælle og forklare hendes
kollegaer, hvordan tingene skal klares, uden at nogen bliver
mere forvirret. Nogle af vores mere ældre kollegaer, har
ikke altid siddet med en computer og har større behov for
sidemandsoplæring, hvilket Thea klarer til UG. Hun er skøn.
Thea er også praktikvejleder. Thea står i spidsen i gruppen,
hvad angår at hjælpe med at få opdateret de papir mm.,
som anvendes, når vi har elever i gruppen. Thea er meget
aktiv omkring eleverne, og det sker sjældent, at Thea ikke har
en elev at tage hånd om. Thea er til enhver tid en kollega, jeg
vil fremhæve ved hendes store arrangement.
Hun hjælper alt og alle. Intet står i vejen.
Jeg mener, at Thea bør hyldes som årets velfærdstalent,
da hun er en ener

Saeideh
Moammadi

31 år (nomineret af 2). Social- og Sundhedsassistent,
Plejecenter Kildevang, Langå
Nomineret af: Jack Thorøe Nielsen og Helle Kærgaard
Saeideh er teoretisk velfunderet, en energisk og
ansvarsbevidst kollega. Hun har et godt overblik og
trives med, at den ene dag ikke ligner den anden.
Hun er hjælpsom, løsnings- og samarbejdsorienteret
monofagligt såvel som tværfagligt. Man bliver altid
mødt med et smil, både beboer såvel som kollega.
Saeideh arbejder altid med den rehabiliterende
tilgang til borgerne. Udover det er hun er uddannet
forflytningsvejleder, hvor hun er meget engageret
i forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning, og
hvor der samtidig tages udgangspunkt i borgerens
ressourcer. Saeideh har kun været i Danmark i 7 år, hvor
hun har taget sin uddannelse og blev færdiguddannet
i 2019, Det kan ikke mærkes i hverdagen, at hun er
forholdsvis nyuddannet og har været i Danmark i få år.
Derfor gør Saeideh en forskel og skal nomineres til
velfærdstalent 2021.
Saeidehs leder, Helle Kærgaard tilføjer: Saeidehs
havde sin sidste praktik under uddannelsen til Socialog Sundhedsassistent på Kildevang ældrecenter, og vi
var så heldige at få Saeideh fastansat, efter hun var
færdiguddannet. Saeideh er en person, der møder ind
på arbejde med et smil og godt humør og en smittende
latter. Hun er fagligt dygtig, og har en udstråling, der
signalerer dette. Saeideh er reflekterende og tager
ansvar over for de udfordringer, hun møder. Hun er
med til at skabe et godt arbejdsmiljø i gruppen med sin
positive og konstruktive tilgang til opgaverne.
Saeideh er inden for det sidste år blevet
forflytningsvejleder – en funktion hun er gået engageret
og synligt ind i.

Christina
Bjarrum

21 år. Social- og Sundhedsassistent,
Plejehjemmet Ribegade 223,
Esbjerg Kommune
Nomineret af: Stine Stausholm Andersen
Christina gør på trods af sin unge alder en
stor forskel for beboernes livskvalitet ved at
give en værdig pleje og omsorg. Hun elsker
sit arbejde og er videns begærlig hvilket
gør hun er opdateret på sit fagområde og
sætter det i spil til glæde for både beboere
og kolleger. Hun er valgt af sine kolleger
som arbejdsmiljørepræsentant og er gået til
opgaven med samme flid og har gjort en stor
forskel for arbejdspladsen i denne Corona-tid
blandt andet ved at tænke nyt og lave virtuelt
bankospil for alle kolleger sammen med TRIOgruppen.
Christina er en velfærdsambassadør på mange
måder som tidligere omtalt. Herudover går hun
altid forrest med et stort smil og et forrygende
humør som smitter. Selv på en travl tid på
dagen bevarer hun overblikket og bidrager til
at nå i mål. Hun god til at sætte ord på hvor
hendes drive kommer fra og kan på den måde
inspirere andre til at søge indenfor området.
Dette har hun helt konkret gjort i flere tilfælde
hos praktikanter på arbejdspladsen. Christina
tager ikke velfærdstalentet på bevidst, men
det ligger naturligt i hende.
Jeg håber I vil imødekomme denne indstilling,
da Christina er vores velfærdstalent.

Camilla Rose
Hansen
24 år. Social- og Sundhedshjælper,
Hjemmepleje øst. Svendborg Kommune

Nomineret af: Sonja Laugesen
Camilla er professionel, kærlig og omsorgsfuld i hendes arbejde
med syge og ældre. Hun er engageret og følger op og handler på
de ting hun observerer. Hun er tålmodig og omsorgsfuld, i hendes
tilgang til demente og omtaler borgerne respektfuldt. Endvidere
er hun en god kollega, som gerne giver en hånd med ved akut
opståede situationer, uden at blive stresset eller irriteret på nogen
måde.
Hun er en god inspiration for de mange unge uuddannede kolleger
der er på arbejdspladsen.

Rikke Johannsen
34 år. Social- og Sundhedsassistent,
Brørup Hjemmepleje

Nomineret af: Bo Smith
Rikke Johannsen er Social- og Sundhedsassistent.
Hun afløser for Disponator, og hun har et stor
overblik i den daglige planlægning. Rikke er desuden
inkontinensmedarbejder, hvor hun er god til at informere
og hjælpe såvel borgere som kollegaer med at finde de
rette hjælpemidler indenfor den kategori. Rikke er meget
vellidt blandt sine kollegaer, hvor hun betragtes som en
god sparringspartner, der også er god til at se opgaver/
situationer fra andre vinkler. Rikke har et skarpt klinisk
blik og er god til at observere borgerne og træffe gode
sundhedsfaglige beslutninger. Rikke er også en stærk
ambassadør for borgerne og er god til at tale ud fra,
hvad der er godt for borgerne, både den enkelte og vores
mange borgere.
Hun er både en dygtig klinisk fagperson og en
medarbejder, der har hjertet med i sit arbejde.

Chiman Tahmasabi
Social og Sundhedshjælper,
Plejecenter Kastaniehaven

Nomineret af: Carina Skærlund
Chiman (Tut) sætter en ære i at lave et solidt godt stykke arbejde
som SSH til perfektion. Hun har stort overblik og sætter altid vores
beboere først. Hun har fokus på kerneopgaven og er yderst fleksibel
til borgerens bedste.
Hun er tro mod aftaler i bo enheden, hvor hun arbejder og har altid
fokus på faglighed.

Nikolaj Kofod

28 år. Støtte- kontaktperson/Social- og Sundhedsassistent,
Rusmiddelområdet, Center for Sundhed og Forebyggelse,
Bornholms Regionskommune
Nomineret af: Hanne Ulrich
Nikolaj møder dagligt på arbejde med stort engagement og
fokus på borgerne og på kerneopgaven. Nikolaj er god til sit
job, fordi han mestrer at have fokus på mere end et perspektiv
ad gangen. Det bidrager til gode løsninger på både kort og
langt sigt. Nikolaj er et ordentligt menneske, han er fagligt
velfunderet, dygtig til at lære af sine erfaringer og deltager i
sparring med kollegaer og leder med åbent sind og konstruktiv
oprigtighed.
I det lys er der plads til at vokse og udfolde sit talent som
menneske, hvad enten man møder Nikolaj som borger, kollega,
samarbejdspartner eller leder.

Michala Z. A. Kyed
29 år. Social- og Sundhedsassistent,
Døgnpsykiatri FMK, Botilbud Korinth

Nomineret af: Dorte Jensen
Michala har, siden hun afsluttede sin uddannelse som SSA for
ca. 10 år siden, været ansat i FMK. Først på det daværende
Solskrænten og efterfølgende i Døgnpsykiatri på Botilbud
Korinth. Michala er kommet tilbage efter en stressperiode for
ca. et halvt år siden. Hun er vendt stærkt tilbage med fornyet
energi og engagement til Botilbuddet. Michala har tydeligvis
lært en del om sig selv i denne proces og virker klar til at lære
mere. I dagligdagen er Michala i netværk med to borgere med
særlige behov og som kræver en særlig indsats. Dette udfylder
hun til perfektion og formår også i dette at tage vare på sig selv.
Michala har netop afsluttet en kognitiv uddannelse. Hun er
superbruger på vores IT-system Nexus, hvilket hun klarer super
godt, og hun er altid villig til at lære fra sig og hjælpe eller svare
på spørgsmål.
Ud over ovenstående coronatester Michala også sine kollegaer
en gang om ugen på botilbuddet. Det lyder fra kollegaer, at
Michala løfter mange opgaver, og det virker som om, at dette
giver hende energi og overskud til alt det almindelige arbejde,
som hun jo også varetager. Michala udviser stort engagement
på ”gulvet” men også i personlig og faglig udvikling. Michala
opleves som en dygtig, meget imødekommende og hjælpsom
kollega. Hun er omhyggelig og tålmodig, og med sit mangfoldige
og rolige sind favner hun opgaver, beboere og kollegaer med
ordentlighed og åbent sind. Hun møder sine omgivelser
smilende, reflekterende og med en glad og positiv undren.
Døgnpsykiatri FMK indstiller Michala til Velfærdstalent

Louise Dalsgart
Jacobsen
31 år. Social- og Sundhedshjælper, praktikvejleder,
AMR, Hjemmeplejen VKV, Københavns Kommune

Nomineret af: Mette Stephensen
Louise er, hvad jeg vil kalde, en ildsjæl - en af Tordenskjolds
soldater. Louise er ikke mindst virkelig dygtig til sit fag,
hun involverer sig også med et stort engagement i de
opgaver, hun påtager sig. Og hun påtager sig mange!
Hun er forflytningsvejleder og AMR, og er i gang med en
akademiuddannelse i velfærdsteknologi. Hun tager generelt
altid imod forandringer som en mulighed for udvikling, og
ser det positive i tingene. Derudover beskrives hun af sin
gruppeleder som loyal, hjertevarm og en god kollega.

Line Just Larsen
26 år. Social- og Sundhedshjælper,
Bo-enheden Kildebakken i Vissenbjerg

Nomineret af: Hanne Jørgensen
Line, der er social- og sundhedshjælper her i Bo-enheden
Kildebakken, er en meget vellidt og faglig dygtig
kollega. Hun er en stor ildsjæl, der fortjener at få et
stort skulderklap og blive hyldet med dette flotte bevis
på, at hun er et velfærdstalent. Line er altid klar til at
hjælpe, der hvor der er brug for det, og hun er der 100%
både for beboere, kollegaer og pårørende. Hun formår
i en til tider travl hverdag og med Corona restriktioner
at holde hovedet koldt og bevare overblikket. Hun er
altid glad, har altid et smil på læberne og hun giver tit et
skulderklap til os andre. Dette bidrager i stor grad til det
gode arbejdsmiljø, den store arbejdsglæde og trivsel der
er her i Bo-enheden Kildebakken.
Line sprang uden betænkning til som praktikvejleder,
da vi pludselig stod uden vejleder til vores social- og
sundhedshjælper-elever. Dette gjorde hun uden nogen
form for praktikvejlederuddannelse. Hun har et stort
engagement i elevernes trivsel og læring. Hun støtter
og vejleder eleverne på bedste vis, og hun er meget
opmærksom på, at uddanne eleverne til at kunne matche
opgaverne og indgå i det gode kollegaskab. Line er
blevet tilbudt en praktikvejlederuddannelse, men har
takket nej tak, da hun hellere vil uddanne sig til social- og
sundhedsassistent, hvilket hun starter på til september.
Vi er alle utrolig glade for og stolte over at arbejde
sammen med Line, for hun gør os alle bedre og giver
beboerne en dejlig hverdag.

Jeg kender hende primært som praktikvejleder, og er
imponeret over hendes rolige, ordentlige og pædagogisk/
didaktiske tilgang til uddannelse af kommende kolleger.
Vi arbejder med vejlederteams hos os, der består af både
SSH og SSA-vejledere, og SSH vejlederne er også med
til at uddanne SSA’er. Louise suger viden til sig, når der
er SSA forløb, og sætter sig troligt ind i mål og teori over
eget uddannelsesniveau. I løbet af det sidste halve år, har
Louise påtaget sig rollen som koordinerende vejleder, efter
to af hendes SSA-vejlederkolleger fik andre jobs. Rollen
som koordinerende vejleder er normalt en rolle for en SSA.
Men Louise har pludselig skulle stå alene og har uden tøven
sagt ja til at køre forløb og være vejleder for 3 SSH-elever
på en gang. Hun er en fantastisk rollemodel for eleverne og
er virkelig dygtig til at tilrettelægge vejledning ud fra den
enkelte elevs niveau.
Mit samarbejde med Louise nyder jeg. Hun erud over alle de
faglige kvaliteter, hun besidder, bare et dejligt menneske, og
virkelig en fornøjelse at arbejde sammen med.

Violetta Tomasevic
24 år. Social- og Sundhedsassistent,
Furesø hjemmepleje

Nomineret af: Anna Dyregaard
Violetta Tomasevic udannet social- og sundhedsassistent i
2018, Violetta indstilles til nominering, fordi hun er dygtig og
fleksibel og et stort talent inden for vores fag. Fortsætter hun
sin faglige udvikling i den raketfart, hun har haft, taget hendes
unge alder i betragtning, vil hun have uanede muligheder.
Violetta er faglig velfunderet, hun er nysgerrig af natur og holder
af at have mange jern i Ilden Hun formår, at jonglerer så alle
opgaver, hun på tager på sig, lander fint og med stor tilfredshed
både for kolleger og borger. Hun er meget alsidig og roses af
både borgere og kollegaer. Hendes empati i opgaveløsningen,
samt hendes høje faglige niveau skinner igennem. Violetta
påtager sig både sundheds- og servicelovens opgaver,
oplæring af kollegaer, sikrer borgere får de korrekte visiteret
ydelser, planlægningen af ruter og besøgene, hun har fokus på
fagligheden.
Hun evner at fokusere både fagligt, personligt, og hun yder
gerne en ekstra indsats for borgere og kollegaer. Hun har altid
sin faglighed i fokus og formår til enhver tid at argumenterer for
kerneopgaven, hvilket gør hende særlig respekteret og vellidt,
da hun er en medarbejder, der trygt kan uddelegeres til, og der er
stor tillid til.

Monica Lisbygd
Kirkeby
34 år. Social- og Sundhedsassistent,
Sørvad Plejecenter

Nomineret af: Lone L. Nielsen
Monica er et stort forbillede for mange af os kollegaer. Hun
er god til at navigere i hverdagens opgaver og holder hovedet
koldt i pressede situationer. Hun har en glad og positiv tilgang
til beboere og kollegaer. En beboer sagde ””Det er hende den
søde, der altid har tid til at høre på mig, uanset hvor fjollet
jeg er””. Monica er it-ansvarlig superbruger. Hun er med i
udviklingsprocessen i omsorgssystemet Cura. Hun hoppede
også ind som ambassadør midt i et projekt omkring værdighed
kaldet “Værdighedsrejseholdet”, hvor hun klarede det rigtig
flot. Hun er god til at fastholde øvrige kollegaer i værdigheden
for det enkelte menneske. Ydermere er hun blevet ansvarlig for
social og sundhedshjælper/assistent elever, som hun overtog
vejlederfunktionen for, da vi pludselig mistede den tidligere
elevvejleder. Monica er en kvinde med gåpåmod, nærhed og
hjertet på rette sted.
Monica udviser stor empati over for beboerne, deres pårørende
og kollegaer. Monica er simpelthen bare en “stjerne”

Kasper
Bak Larsen
33 år. Socialpædagog,
Socialpsykiatrien,
Botilbuddet Orienten

Nomineret af: Hea Jung Klæstrup
Botilbuddet Orienten åbnede i april 2020. Kasper har fra start taget ansvar for at få hverdagen
til at fungere for både beboere og kolleger. Kasper er både dygtig til det socialpædagogiske
arbejde, herunder DAT-forløb, og tager også ansvar for de praktiske opgaver i huset som fx
madlavning og IT-systemer. Kasper formår med sin tilstedeværelse at skabe ro omkring sig
selv i potentielt konfliktfyldte og kaotiske situationer. Han er en mand af få ord, men altid med
hjertet på rette sted og øje for beboernes behov. En af hverdagens velfærdshelte.

Mathilde Lyhne
20 år. Pædagogmedhjælper,
Bækkehøj Børneunivers,
Ringkjøbing/Skjern kommune

Nomineret af: Signe Kristiansen
Mathilde har taget ungerne med storm, siden hun startede som vikar hos os i en meget
presset vuggestuegruppe. Mathilde har skabt en helt særlig relation til en pige som startede
i vuggestue meget sent (6 mdr. før bh-start). Mathilde har især for denne pige skabt tryghed
og nærvær og har ikke mindst givet hende tid. Samtidig kan Mathilde også rumme de andre
børn og udvikle sig selv.

Pernille Pedersen
35 år. Social- og Sundhedshjælper,
Plejecenter Kildevang, Langå

Nomineret af: Jack Thorøe Nielsen
Pernille er en ansvarsbevidst kollega, der er faglig velfunderet. Hun har et godt
overblik. Hun er hjælpsom og løsningsorienteret. Hun er engageret og bidrager
altid med gode observationer i det tværfaglige samarbejde. Hun er ikke bange
for at modtage nye udfordringer i hverdagen, og hun er altid klar på en ekstra
opgave. Pernille er meget reflekterende og vil gerne lære. Hun er nysgerrig og er
selv i stand til at opsøge nyeste viden. Pernilles tilgang og relation til beboerne
er fantastisk. Hun er vellidt af beboere, pårørende og ikke mindst kollegaer. Man
bliver altid mødt med et smil fra hende, og hun bidrager til en trivsel, der løfter
hverdagen. Når der tales rehabilitering, tager Pernille ansvar, går forrest for at
medvirke og sikrer, at der skabes meningsfyldte aktiviteter ud fra den enkeltes
beboers ressourcer og ønsker.
Vi nominerer Pernille til velfærdstalent 2021, fordi hun går forrest og gør en
forskel.

Simone Ryberg
25 år. Social- og Sundhedsassistent,
Ældrecenter Dalvangen, Glostrup kommune

Nomineret af: Mette Thuesen
Simone har kun været på afdelingen i nogle måneder, og hun har
allerede vist, at hun har en meget høj faglighed, som hun gerne
deler med sine kollegaer. Simone er altid i godt humør og er en
meget smilende og venlig pige, som er vellidt af både beboere og
personale. Simone har desuden vundet regionsmesterskaberne
i Skills, og været finalist i DM i Skills, det store årlige
Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne.
Hvis nogen har fortjent titlen som Velfærdstalent, så er det helt
klart Simone.

Patrick Brix

28 år. Social- og Sundhedsassistent,
Midlertidig Døgnpladser, Rødovre kommune
Nomineret af: Sussie Tranekær
Patrick kom til os direkte efter endt uddannelse.
Patrick har siden begyndelsen udvist utrolig stor
ydmyghed, hjælpsomhed og stort engagement.
Patrick står altid klar til at hjælpe os andre – også
med den elektroniske verden, hvilket sommetider
kræver megen tålmodighed. I denne Corona
tid har Patrick ligeså stået klar til forandring
i hverdagen og er sprunget til med sin store
faglighed, når der manglede testere. Patrick er et
sandt velfærdstalent og fortjener et overraskende
skulderklap. Aldrig hører man Patrick beklage sig.
Patrick går altid til opgaverne med højt humør.

Sabrina
Brøndum
Bendixen

25 år. Social- og Sundhedsassistent,
Kolding
Nomineret af: Frank Lynbech
Sabrina er uddannet som social- og sundhedsassistent
i 2018. Hun løser komplicerede opgaver hos borgere
med specielle behov, hun har bl.a. en god tilgang til
borgere med psykiske lidelser. Med hendes glade
sind og gåpåmod træder hun ind i borgernes hjem
med respekt og tålmodighed. Hvor hun med sin
tålmodighed og sit smilende sind kan løse hver en
opgave til UG. Hun er vellidt blandt kollagerne og
bidrager til den gode stemning og et godt arbejdsmiljø.
Hun har trods sin unge alder været uddannet i 3 år
som social- og sundhedsassistent og tilegnet sin
en stor erfaring, som hun bl.a. bruger i rollen som
praktikvejleder for nye social- og sundhedshjælpere/
social- og sundhedsassistenter. Hun fungerer
ligeledes som teamansvarlig for en gruppe kollegaer
bestående af social- og sundhedshjælper/social- og
sundhedsassistenter i Kære Plejes udekørende gruppe.
Vi nominerer Sabrina som velfærdstalent, da vi med
denne titel gerne vil anerkende hende for det store
stykke arbejde, hun bidrager med hos borgerne i sit
arbejde for Kære Pleje.

Camilla
Moesgaard
33 år. Pædagogmedhjælper,
Vibereden Brande

Nomineret af: Mette Klejnstrup Hansen
Camilla har en enorm ro og speciel tilgang til børnene
der skaber ro og omsorgsfulde rammer. Hun er en enorm
omsorgsfuld kollega, som man altid kan regne med. Det er
ikke altid nemt i den travle hverdag at få påskønnet hende, så
derfor håber jeg denne nominering kan gå til hende

❤

Sarah Eljen
Løvenaa
32 år. Social- og Sundhedsassistent,
Ballerup Hjemmepleje

Nomineret af: Jeanet Christoffersen
Sarah kom til Hjemmeplejen som en ret nyuddannet assistent.
Hun var meget stille i starten og gjorde ikke meget væsen
af sig selv. Sarah har nu udviklet sig til at være en stærk og
fagligt dygtig assistent, som gerne deler ud af sine erfaringer
og støtter op om nye kollegaer. Sarah har en veludviklet
kommunikationsevne og arbejder seriøst med relationen til den
enkelte borger. Hun tager stort ansvar og byder gerne ind, når
der er faglige møder. Ud over sit vanlige arbejde som assistent
har Sarah også taget andre roller og opgaver på sig. Sarah
har sagt ja til at blive uddannet til at være pode-assistent i
Hjemmeplejens testcenter, hvor hun gerne stiller op og poder
alle i Hjemmeplejen. Derudover er Sarah også ressourceperson
i nexus og står for al sidemandsoplæring af nye kollegaer i vores
IT-system og dokumentation.
Alt i alt er Sarah en vigtig rollemodel, som gerne går foran til
hjælp og gavn for både nye og gamle kollegaer.

Stefan Kure

33 år. Social- og Sundhedsassistent nattevagt,
Døgnpsykiatri FMK, Botilbud Korinth
Nomineret af: Dorte Jensen
Stefan har efter sin uddannelse til SSA for ca. 4 år siden først
været ansat som nattevagt på daværende Solskrænten i FMK,
og da denne lukkede, blev Stefan ansat på Botilbud Korinth i
Døgnpsykiatri i FMK. Det at være nattevagt i psykiatrien er i
sig selv en bedrift, men også at være en god og stabil nattevagt
er en endnu større bedrift. Han har introduceret flere nye
nattevagter til jobbet. Stefan har en evne til at koble nat og dag
sammen på botilbuddet. Han er rigtig stærk faglig og en dygtig
kollega, som kollegaer kan stole på og har netop afsluttet en
kognitiv uddannelse. Med hans rolige væsen skaber han gode og
trygge rammer for beboerne om natten. Stefan er meget loyal
og trofast overfor de aftaler, der bliver lavet omkring beboerne
og er rigtig god, til at fastholde dem overfor beboerne. Stefan
giver gerne en ekstra hånd og er meget fleksibel. Stefan opleves
af natur nysgerrig og ligefrem, han har humor og bruger denne i
sin omgang med beboere og kollegaer.
Stefan opleves som en ordentlig, sikker og omsorgsfuld kollega,
han er åben, vellidt og faglig kompetent og er afholdt af såvel
beboere som kollegaer.

Kenneth
Erik
Johansen
35 år. Beredskabsmester,
Roskilde Brandvæsen

Nomineret af: Pia Mikkelsen, Bo Jensen, Jens Johansen,
Mette Frøstrup, Pia Mikkelsen
”Kenneth uddanner brandkadetter (det er unge, som måske
har det svært, stille unge, unge der kan være lidt for langt
fremme i skoene og velfungerende unge). Når de er færdige
som kadetter, kan de gå i ungeberedskabet og blive uddannet.
Når de er 18, kan de blive frivillige brandmænd. Når nogen
af de unge har brug for hjælp, kan de kontakte Kenneth, han
står altid til rådighed. Han uddanner også frivillige tilknyttet
stationen. Her under coronaen har han haft online-undervisning
med opgaver, bankospil og skattejagt. Han er meget positiv,
åben og ærlig overfor alle og sætter stationen med de frivillige
og unge før sig selv.” ”Jeg vil gerne nominere Kenneth Erik
Johansen for hans utrættelige arbejde med vores brandkadetter
og ungeberedskab. Han har nu i 10 år stået i spidsen for vores
projekt med brandkadetter. Et arbejde der til tider kan være
meget utaknemmeligt og udfordrende, men Kenneth klør på,
og sørger år efter år for at de unge deltagere kommer igennem
forløbet, som udvikler dem mentalt, fysisk og personligt. Særligt
i de sidste 12 måneder, hvor Corona har udfordret, har Kenneth
navigeret de unge igennem forløbet med en fremragende
kreativitet og nytænkning. Mange unge i Roskilde er dybt
taknemmelig over det arbejde, Kenneth dagligt udfører, og
derfor fortjener han også den anerkendelse, som det vil være at
komme med på denne liste.”
”Fordi Kenneth Erik igennem mange år har arbejdet med alle
typer af unge både under og over 18 år, unge som har forskellige
ståsteder og problemer i livet, både i skolen og i det private ensomme unge. Kenneth Erik har i 8 år arbejdet med unge over
18 og givet dem indhold i livet, uddannet dem til brandkadetter,
hold fast i dem, når de blev færdige som kadetter og indlemmet

dem i ungebredskabet i Roskilde Brandvæsen, givet deres liv
indhold, venskab og uddannelse. Men også et ståsted, som
de kan benytte i dagligdagen, de kan indgå i det frivillige
beredskab på en brandstation, fordi de får uddannelse indenfor
brand og redning. Kenneth Erik bruger både arbejdstid og rigtig
mange timer både i hverdage og weekender for at støtte op
om de unge, så de fastholdes i den gode udvikling. Kenneth
Eriks frivillige arbejde med alle unge forgår ca. med 8/10 timer
ugentligt som frivillig ulønnet arbejde, fordi Kenneth Erik
brænder for at hjælpe unge på vej ud i en god trivsel. ”
”Kenneth, er en ildsjæl for sine kadetter, og generelt for hele
brandstationen. Sidste uge da kadetterne skulle øve at trække
en person op af vandet/isen. Så brugte Kenneth ikke en dukke,
men smed tøjet og hoppede i vintervandet og lå i 6 min, så
det kunne være autentisk for kadetterne. Kenneth er også
tillidsmand, og er der 24/7 for medarbejderne på stationen.
Kenneth yder mere end hvad, man kan forvente, han elsker
sit job, brænder for læring, uddannelse og er en fantastisk
enestående, imødekommende og altid glad person”
”Kenneth uddanner brandkadetter (det er unge som måske har
det svært, stille unge, unge der kan være lidt for langt fremme i
skoene og velfungerende unge). Når de er færdige som kadetter
kan de gå i ungeberedskabet og blive uddannet. Når de er 18 kan
de blive frivillige brandmænd. Når nogen af de unge har brug for
hjælp, kan de kontakte Kenneth, han står altid til rådighed.
Han uddanner også frivillige tilknyttet stationen. Her under
coronaen har han haft online undervisning med opgaver,
bankospil og skattejagt. Han er meget positiv, åben og ærlig
overfor alle, sætter stationen med de frivillige og unge før
sig selv.”

Vibeke
Storbjerg Riis
35 år. Social- og Sundhedsassistent,
Hjemmeplejen, Bytoften

Nomineret af: Kathrine Byskov Hansen
Vibeke har en altid faglig og positiv tilgang til opgaven.
Hun yder altid en særdeles god og kvalificeret pleje. Samtidig
har hun øje for det menneskelige og at se det hele menneske, og
formår på en fin måde at inddrage værdighed og borgerens egne
behov. Vibeke er altid smilende, en skøn kollega, som de andre
medarbejdere ofte søger sparring hos. Hun er aldrig bleg for
at påtage sig nye opgaver og går altid ind til opgaven med en
nysgerrighed og et ”gå på mod”, som er ekstraordinært.
Vibeke er et stille menneske, som har værdier og hjertet på
det rette sted - hun er om nogen et velfærdstalent for hendes
menneskelige og faglige indsats.

Rikke Hansen

Tobias Søe

25 år. Social- og Sundhedsassistent,
Botilbuddet Fangelvej

31 år. Portør,
Hvidovre hospital

Nomineret af: Camila Møldrup Kramer
Rikke har hjertet på rette sted og gør altid en masse
ekstra for at gøre tilværelsen bedre for beboerne og
kollegaerne på Fangelvej. Rikke er medskabende til et godt
arbejdsmiljø som AMR og kæmper for at alle skal høres,
ses og forstås. I arbejdet med beboerne udviser Rikke stort
engagement og planlægger en masse stjernestunder – alt
lige fra kreative værksteder med klip og klister, wellnessaftener med fodbad og massage/sansestimuli til
stemmekuponer til fx Melodi Grand Prix.

Nomineret af: Michell Frederiksen
Jeg vil gerne nominere Tobias.
Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Han er den perfekte
kollega, venlig, imødekommende, giver altid en hjælpende
hånd. Han er altid smilende, og når man er på vagt sammen
med Tobias, bliver det bare en god dag lige meget, hvor
travlt det bliver.

Rikke forstår at samle folk om noget rart, hvor de føler sig
inkluderet, og derfor er Rikke særlig vigtig og fortjener at
blive hyldet.

Sanne Bundgaard
29 år. Social- og Sundhedsassistent,
Plejehjemmet Lergården

Nomineret af: Betina Schrøder
Sanne har været uddannet SSA i 7 år. Hun er en pige, der
gør tingene 100% og tager ansvar i de situationer, det er
nødvendigt. Hun har i en længere periode været ene SSA i et
hus med 14 beboer, hvor hun varetager alle sundhedsfaglige
opgaver. Hun er vellidt af både beboere, kollegaer og pårørende.
Desuden har hun sammen med kollega (Mette Ravn, som også
er indstillet) og ABENA været med til at udvikle den intelligente
ble ABENA NOVA på plejehjemmet. De gør begge en stor
indsats i implementering og udvikling af NOVA-bleen.
De har begge gåpåmod og et drive, der skaber resultater.

Sebastian Jensen
33 år. Ejendomsservicetekniker,
Ældre og Sundhed, Teknisk Team, Aalborg kommune

Nomineret af: Niels Laursen
Sebastian er en vellidt og positiv engageret teknisk
servicemedarbejder og kollega, som til dagligt har sin gang
på Hjemmet Lundbygade i Aalborg kommune. Sebastian har
ydet en stor indsats det sidste år i corona-tiden med hans
gåpåmod som nystartet plejehjemspedel (Sebastian har
tidligere haft ansvaret for 55 sygepleje/hjemmepleje-biler). I
hans daglige virke har han været med til at etablere midlertidige
boliger i forbindelse med corona, været med til rydning af
nedlagt plejehjem, kørsel med værnemidler mm. til sygeplejen/
plejehjem. Derudover har Sebastian ansvaret for en af vores 3
nye elever.
Sebastian har virkelig ydet en ekstraordinær indsats i det
forgangene år.

Shannie Blom
Christiansen
35 år. Social- og Sundhedsassistent,
Aktiv Centret/Daghjem, Herning kommune

Nomineret af: Kirsten Fugl Matthiasen
Shannie brænder for, at alle borgere skal løftes,
når de er i Daghjemmet. Hun har stor fokus på den
enkeltes ressourcer og blik for, at borgeren ikke
kommer i situationer, hvor der kan opstå nederlag.
Shannie bruger sine stærke kompetencer indenfor
det Demensfaglige til at sikre, at den enkelte bruger
i Daghjemmet har en god dag, og dagens aktiviteter
er tilpasset den enkeltes funktionsniveau og behov.
Hun har øje for, at den enkelte borger støttes i sin
deltagelse i aktiviteterne, så de bliver meningsfulde
og skaber glæde og trivsel. Dette formår hun, selvom
det kan være en udfordring i en gruppe af borgere
med forskellige behov. Shannie er en god kollega. Hun
vil samarbejdet og for hende er det vigtigt, at man i
fællesskab spiller ind med sine kompetencer og spiller
hinanden gode til gavn for borgerne. Hun indgår i
tværfagligt samarbejde på tværs af områderne, så der
i fællesskab findes det rette tilbud til borgeren.
Shannie er stærk både fagligt og personligt og
bruger sine kompetencer til gavn for borgere og
samarbejdspartnere. Jeg indstiller med dette Shannie
til Velfærdens Talent 100, da jeg synes, hun er en
værdig kandidat.

Steffen
Christensen
31 år. Teknik og Service,
Farstrup Skole

Nomineret af: Lars Bo Larsen
Steffen er en engageret medarbejder og kollega, der er
udviklingsorienteret for sit fagområde inden for teknisk
service på de skoler, som han servicerer i sit daglige virke
som teknisk servicemedarbejder. Han brænder også, for
at hans kollegaer på andre skoler kan få glæde af hans
erfaringer igennem sparring og erfaringsudveksling.
Steffen brænder for it, hvilket skolernes elever og øvrige
medarbejdere har stor glæde af. Steffen fungerer som
assisterende pædagogisk it-vejleder, samt ansvarlig for de
tekniske udfordringer med eksterne og interne brugere af
skolerne, herunder kommunikation med Aalborg Kommunes
IT-afdelinger. Han har desuden været et stort aktiv i
en besparelse på skolen på mere end 100.000kr. med
etablering af blandt andet HDMI stik på Nibe skole. Der
skal ikke herske tvivl om, at Steffen brænder for sit job. Ved
siden af jobbet er Steffen aktiv som tovholder i netværket
for Teknisk service i FOA Nordjylland, hvor han sammen
med andre kollegaer kæmper for blandt andet bedre vilkår
på arbejdsmarkedet indenfor løn og ret til uddannelse.
Derudover fastholdelse af medarbejdere i deres ordinære job
trods en eventuel funktionsnedsættelse i forlængelse af en
eventuel arbejdsskade.

Nikita
Landsberg
Kristoffersen
22 år. Social- og
Sundhedsassistent,
Plejehjemmet Irlandsvej

Nomineret af: Ivana Buch
Nikita er 22 år, blev uddannet som Social- og Sundhedsassistent i januar 2020 og har siden
været ansat på Tårnby Rehabiliteringscenter på plejehjemmet Irlandsvej. Nikita udviser hver
dag stort engagement for den rehabiliterende indsats for Tårnby Kommunes borgere. Hun
varetager den tværfaglige rehabiliteringsindsats på højt fagligt niveau.
Hun er lige nu med i et projekt på tværs af kommunens rehabiliteringsindsatser for
neurologiske borgere, hvor hun altid er aktiv deltagende og kommer med mange faglige
inputs til at gøre forløbene bedre for Tårnby kommunes borgere. Nikita har selv valgt at være
tilknyttet de neurologiske rehabiliteringsforløb, som er et område, der stiller store krav til
faglige såvel som personlige kompetencer. Dette mestrer Nikita godt, og der er altid rosende
ord fra både borgere, pårørende og samarbejdspartnere, når Nikita er involveret. Nikita er
opsøgende omkring ny viden og er meget motiveret for at øge sine faglige kompetencer til
gavn for borgerne.
Nikita evner at arbejde selvstændigt, tager ansvar og er god til at hjælpe sine kollegaer med
at udføre de mange daglige opgaver.

Sofie Sørensen
32 år. Social- og Sundhedshjælper, plejen,
Center Rosenvænget, Randers Kommune

Nomineret af: Inger Kjærulff Bjerre
Sofie kommer på arbejde med godt humør, og hun er ofte fuld af gode
og kreative idéer. Sofie var blandt meget andet idemanden bag vores
fantastiske bar, som er lavet på flotteste vis, og der er ægte barstemning på
de fredage, hvor baren oftest er åben Beboere er ret vilde med sådan en dag
så stor glæde at spore. Sofie har sørget for, at vi har dyreliv, hun har blandt
andet skaffet hele 3 akvarier, som hun også selv passer i dagligdagen. Vi
har jævnligt besøg af hendes hunde, hun har også haft Alexander med på
arbejde, en kanin, som især en blind mand, som også har en demens sygdom
har haft stor fornøjelse af. Sofie lader sig ikke stoppe af forhindringer. Hun
har for nylig kørt vores dobbelt cykel helt ind i en lejlighed, da beboeren havde
brug for lift til at komme op på cyklen. De fik sig en dejlig cykeltur i det fri
efterfølgende. Sofie har stor respekt for alle sine dygtige kollegaer, hun står
ved sine faglige overbevisninger, også selvom alle andre ikke er enige med
hende. Sofie er en dygtig mentor for alle vores elever, nye medarbejdere og
afløsere. Hun er også uddannet som forflytningsvejleder og går aldrig på
kompromis med sikkerheden.
Sofie ved, hvad kerneopgaven er, hun er en ildsjæl og har samtidig et
fantastisk væsen som gør, at hun er meget vellidt af alle.

Mie Morsing
Jespersen
22 år. Social- og Sundhedsassistent,
Plejehjem Smedegården

Nomineret af: Pernille Norman
Mie og jeg kender hinanden fra uddannelse
som SSA, hvor vi bl.a. deltog sammen i SOSU
skills, hvor vi repræsenterede Thisted STV. Mie
fortjener at blive nomineret, fordi hun er en
omsorgsfuld person, der kan rumme alle.
Hun er anerkendende og loyal både overfor
borgeren og sine kollegaer. Hun rummer
så meget kærlighed og faglighed, og hun
tænker altid på andre før sig selv. Mie er klar
på faglig sparring med kollegaer, hvis der
er behov for dette. Mie ser altid borgerne
bag ved sygdommen og anvender borgerens
livshistorie for at skabe en meningsfuld
hverdag i samarbejde med borgeren. Da jeg
deltog i SOSU skills sammen med Mie, var det
en fantastisk oplevelse for os begge, men at
se, hvordan Mie tog sig af disse borgere, var en
fantastisk oplevelse. Hun gør sit arbejde til UG
og kender sine faglige kompetencer som SSA.
Hun er verdens bedste kollega og fortjener et
STORT skulderklap.
Jeg elsker dig Mie

❤️

Thomas
Dose
Sørensen

31 år. Social- og Sundhedsassistent,
Plejeboligerne Østervang

Nomineret af: Jan Stegemüller
Thomas er ansvarlig i forhold til at løfte den daglige opgave i afdelingen og er med til at sikre fagligheden. Thomas er interesseret i
nytænkning og bidrager til afdelingens udvikling og byder gerne ekstra ind. Thomas er en rolig og behagelig person, som er afholdt af
såvel kollegaer, beboere og pårørende. Thomas er med sit rare væsen med til at fremme samarbejdet i afdelingen. Thomas har taget
opgaven som arbejdsmiljørepræsentant på sig og vil gerne være med til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø både psykisk som fysisk på
Østervang.
Thomas stiller op hver uge i godt humør som testpersonale (Covid 19)

Jane Marquardsen
34 år. Social- og Sundhedsassistent samt
fællestillidsrepræsentant

Nomineret af: Charlotte Høeg
Indtil for nyligt har Jane været Social- og Sundhedsassistent
på Plejecenter Toftegården, hvor Jane har været med til at
gøre en forskel. Jane er nu blevet fællestillidsrepræsentant
og er meget hjælpsom og vil gerne støtte og guide mig i min
opgave som tillidsrepræsentant. Jane er en dygtig arrangeret
fællestillidsmand som er interesseret og arrangeret i denne store
opgave.
Hun følger op på et godt arbejdsmiljø og rettigheder i det hele
taget. Stor ros til Jane.

Stine Marie Johansen
33 år. Social- og Sundhedsassistent,
Bostedet Bjørnemosen

Nomineret af: Caroline Nordsejl
Stine er helt igennem fantastisk til sit job - hun møder hver dag glad og smilende
på arbejde. Hendes glæde og professionalisme smitter i den grad af på hendes
kollegaer, der nyder godt af hendes måde at gå til opgaver på. Stine drager
omsorg, ikke kun for beboerne, men også for hendes kollegaer - hun sender dig
gerne lige en sms for lige at sikre, du er okay og har haft en god dag. At se det hele
menneske er en af Stines’ spidskompetencer som social- og sundhedsassistent
på et pædagogisk bosted. Hun inddrager beboerne på en måde, som er
prisværdig og øger deres livskvalitet. Hun husker fødselsdage, mærkedage og kan
gøre en helt almindelig kedelig hverdag til en fest.
Stine er faglig stærk og hende, man altid kan bede om hjælp eller have god faglig
sparring med. Stine gør en forskel for de mennesker, hun kommer i kontakt med.

Martin Smith
Hansen
30 år. Social- og Sundshjælper,
Bofællesskabet Korsvang

Nomineret af: Sina Moltrup
Martin er en utrolig engageret og vellidt medarbejder og
kollega. Martin møder altid glad og veloplagt på arbejde.
Følgende beskriver nok bedst Martins store engagerede hjerte;
Hver morgen, når Martin er på arbejde, lægger han et Marabouhjerte i en meget dement beboers havregrød, som langsomt
smelter og bliver større inden serveringen. Der er flere beboere,
der har givet udtryk for stor glæde, når de hører, at det er
Martin, der med sin varme og rolige stemme siger godmorgen.
Martin er ikke kun omsorgsfuld over for beboerne. Han spørger
ofte til kollegaers og leders velbefindende og bidrager aktivt til
et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Ghaiath Adel
Dandash
27 år. Social- og sundhedsassistent elev,
Tønder Kommune

Nomineret af: Sonja Øllegaard Olsen
Ghaiath Dandash er for tiden social- og
sundhedsassistentelev i Tønder Kommune og det er hans
praktiksted, Korttidscenter Syd, som har indstillet ham
til velfærdens talentpris. Ghaiath er meget stolt af sit
fag og gør en kæmpe forskel i hverdagen. Han yder en
stor indsats – og altid med fokus på kerneopgaven.
Han motiverer, anerkender og medvirker til, at borgerne
oplever tryghed. Ghaiath er elev på en ny uddannelse,
som hedder Digitech-uddannelsen. Det er en social- og
sundhedsassistentuddannelse med et særligt fokus på
digitale kompetencer og digital dannelse. Ghaiath går
gerne forrest på dette område og kommer med mange
gode forslag, som kan hjælpe og støtte borgerne i deres
hverdag. Ghaiath har altid et godt humør, er meget
hjælpsom og er meget vellidt af kollegerne. Han hjælper
gerne kolleger med digitale udfordringer og mange andre
opgaver.
Vi står gerne til rådighed med flere positive oplevelser
om Ghaiath, og han vil helt klart være med til at ”sikre de
varme hænder” i fremtiden.

Anne Schakow
29 år, Dagplejer, Dagplejens Hus,
Svendborg Kommune

Nomineret af: Susanne Kjær Andersen
Anne har et lyst og imødekommende sind. Hun tager imod
nye forældre hver dag og er altid positiv og nærværende
og professionel i hendes tilgang til forældrene. For Anne er
hendes fornemste opgave at være nærværende og skabe
læringsmiljøer, for de børn der er i dagplejens Hus og skabe
tryghed for forældrene.
Anne kommer altid på arbejde med masser af energi som
smitter af på børn, forældre og kollegaer.

Onela Soskic

32 år. Social- og Sundhedshjælper,
Klovenhøj centeret
Nomineret af: Vivi Thielsen
Onela er et meget roligt og rummeligt menneske. Hun passer vores demente med stor omsorg
og kærlighed, og hun er meget elsket af såvel beboere som pårørende og kollegaer. Onela
kan noget bare ved at være i rummet. Den ro og omsorg hun kommer med, kan man ikke læse
sig til. Den må hun have med fra sit bagland. Onela kommer fra et land, der var i krig, og hun
mistede sin far på voldsom vis, og resten af familien flygtede til Danmark. Vi på Klovenhøj er
enige om, at hvis nogen fortjener prisen, så er det Onela.

Pia Beck Nielsen
33 år. Social- og Sundhedsassistent,
Brørup Hjemmepleje

Nomineret af: Bo Smith
Pia er som Social- og Sundhedsassistent en, der også har en række særlige
opgaver. Hun er disponator, hvilket betyder, at hun planlægger kollegaerne
daglige ruter i hjemmeplejen. Pia har et særligt blik på at få faglige overvejelser
og logistikken til at gå op. Hun har også et ansvar for kollegaernes arbejdsmiljø,
når hun laver APV og er forflytningsvejleder. Pia har en god kommunikation med
sine samarbejdspartnere, som visitationen og hjælpemiddelteamet.
Pia fungerer desuden som en god sparringspartner for sine kollegaer, og hun
er god til at se opgaverne fra andre perspektiver og italesætte dem for sine
kollegaer.

Michaela
Bliksted
Mosgaard

28 år. Portør,
Aalborg universitetshospital, Thisted
Nomineret af: Janus Klamer
Min kollega Michaela fortjener at modtage denne pris.
Hun er en hammerdygtig portør, som er med til at holde
niveauet højt og motivere sine kolleger. Det er tydeligt
at mærke hendes tilstedeværelse i hverdagen, da hun er
anerkendende overfor alle - og altid villig til at hjælpe til,
selvom det ikke forventes af hende. Hun fortjener alle de
klap på skulderen, som kan mobiliseres.

Peter Hebsgaard
Knudsen
28 år. Pædagogisk Assistent,
Børnehaven Mariehuset

Nomineret af: Lars Larsen
Rigtig god til relations arbejde, arbejder i børnehøjde, følger
altid børnenes spor og ”ser” alle børnene.
Arbejder altid for, at hele børnegruppen kan deltage i aktiviteter
på det enkelte barns niveau.

Gitte Møller
31 år. Social- og Sundhedsassistent,
Toftlund Hjemmepleje

Nomineret af: Heidi Jeppesen Bockmann
Gitte har taget uddannelsen som SSH og i februar 2021
færdiggjort sin Social- og sundhedsassistentuddannelse.
Gittes mål er at blive en dygtig sygeplejerske. Det er det
stadig, men hun var nødt til at gå en anden vej. Desværre
har hun i sine barneskoleår haft skoleoplevelser, som gav
hende en følelse af ikke at kunne, ikke at være dygtig, ikke
være som de andre.
MEN…. Gitte kan, er dygtig og ingen er som en anden.
Tillid til egne evner, tiltro til sig selv, hårdt arbejde med det
faglige stof i hele uddannelsen, en åben og taknemmelig
tilgang til vejledning og støtte har kendetegnet Gitte. Det
har været en fornøjelse at følge hendes personlige, faglige
og professionelle udvikling. Ordblindheden er accepteret
som et vilkår. Et vilkår, hun aldrig kommer af med, men
som hun kan håndtere, står ved og kommunikerer åbent
omkring. MANGE arbejdstimer, forskellige strategier har
været en del af Gittes uddannelsesforløb.
Gitte har knoklet på skolen for at tilegne sig faglig viden,
så hun kunne gøre det bedst mulige i arbejdet med den
enkelte borger. Gitte har fundet det let at være i praktik.
Hun har i praksis profiteret af at møde gode kolleger
og god ledelse. Hendes egen samvittighedsfulde,
pligtopfyldende, engagerede, rolige og imødekommende
facon har givet tid og plads - til glæde for hende selv og
andre. Andre har kunnet se hendes kvaliteter. Gitte var
ansat inden hun afsluttede sin uddannelse som SSH,
så hun kunne begynde i job dagen efter, hun afsluttede
uddannelsen. Det samme gjorde sig gældende på SSA.
Måske bliver Gitte uddannet sygeplejerske? Vi tror,
at hun arbejder nogle år som SSA og så søger ind på
sygeplejestudiet.
Skulle vi en dag få brug for hjælp, må det meget gerne
være en ”Gitte-Prof-type” der kommer, fordi fagligheden
er i højsædet og hjertet er på rette sted – også i relationer
og kommunikation.

Mathilde Farsø
Sørensen
26 år. Social- og Sundhedsassistent,
Skørping Ældrecenter

Nomineret af: Nanna Sørensen
Mathilde er min tidligere kollega på Skørping
Ældrecenter. Hun har altid været en trofast, stærkt
faglig kollega der enormt gerne vil lære fra sig med stor
respekt for faget og de borgere hun kommer omkring.
Hun har i flere tilfælde mødt op i sin fritid for at synge
en afdød beboer ud, for at vise de pårørende den sidste
respekt. Hun anerkendes ikke nok for sin stærke indsats
for et Ældrecenter der er svært at holde gejsten oppe
for, pga hyppige lederskift. Hun viser gang på gang
at hun vil kæmpe for Skørping Ældrecenter og deres
beboere, således de sikres absolutte bedste pleje og
omsorg.
Jeg synes Mathilde skal have et kæmpe klap på
skulderen.

Anne Katrine
Buhl Hansen
24 år. Social- og Sundhedshjælper,
Kære Pleje Kolding

Nomineret af: Frank Lynbech
Anne Katrine startede som social og sundhedshjælper elev
hos Kære Pleje i 2019. Efter endt uddannelse fortsatte hun i et
ansættelsesforhold som udannet social og sundhedshjælper.
Hun er trods sin korte ansættelse hos Kære Pleje kommet godt
ind i gruppen blandt sine kollegaer, hvor hun altid er positiv
og udstråler glæde. Hun er meget snak saglig og en stabil
medarbejder. Hendes tilgang til hverdagen er, at hun hverdag
ønsker at gøre en forskel hos de ældre og svage i hjemmepleje,
hvor hun har sin daglige gang. Hun er en ung og ambitiøs
kvinde med mange gode år indenfor pleje og omsorg, Hvor hun i
fremtiden vil gøre en kæmpe forskel for mange mennesker.
Vi nominerer hende til titlen som en af årets velfærdstalenter,
da hun er et godt forbillede ud af til, hvor andre unge kan
blive inspireret til at søge ind på uddannelsen som social og
sundhedshjælper eller anden sundhedsfaglig uddannelse.
Hun er ligeledes et frisk pust til de gode og erfarende kollegaer
som hun i dag har sin daglige gang sammen med hos Kære Pleje.

Camilla Funch
Christoffersen
28 år. Social- og Sundhedshjælper,
Ballerup Hjemmepleje - Team 4

Nomineret af: Anette Pedersen
Camilla er som social- og sundhedshjælper fagligt velfunderet
og benytter denne faglighed i relation til borgerne, hun benytter
den rehabiliterende tilgang, arbejder forebyggende og er 100 %
engageret og reagerer på ændringer hun oplever hos borgerne,
og handler hensigtsmæssigt ved at inddrage tværfaglige
samarbejdspartnere. Camilla har en udsøgt evne til relations
dannelse og opnår hurtigt en stor tillid hos borgerne, der oplever
en medarbejder der besidder stor faglig kompetence, empati og
handlekraftighed - er en god repræsentant for hjemmeplejen.
Jeg har som Teamleder fuld tiltro til Camilla og stilles hun
en opgave, kan jeg regne med at den udføres kompetent.
Camilla er en stor ressource for sine kolleger, er hjælpsom, en
god sparringspartner og møder både borgere og kolleger i en
anerkendende tilgang.
Camilla ønsker at øge sine faglige kompetencer,
og skal når tiden er inde, videre med Social- og
sundhedsassistentuddannelsen.

Rikke Bredahl
Jørgensen
29 år. Social- og Sundhedassistent,
Bedsted friplejehjem

Nomineret af: Lene Nielsen
Rikke er en meget omsorgsfuld person, som giver så meget af sig selv.
Hun er meget kreativ på sit arbejde med beboerne, hun spiller guitar
og synger for og med beboerne. Rikke har hjertet på det rette sted, hun
er så unik. Man får så meget godt positiv energi af hende. Rikke er en
god kollega. Hun har hjulpet med mange nattevagter, og de har virkelig
været meget pressede på plejecenteret pga. corona. Rikke gør en stor
forskel for beboere og personale. Hun fortjener at blive nomineret.
Jeg har lært hende at kende igennem vores uddannelse, da vi læste til
Social- og sundhedsassistent. Jeg føler mig så heldig, at jeg har mødt
hende, hun er fantastisk.

Sascha Holm
35 år. Social- og Sundhedsassistent,
Rosenvang plejecenter

Nomineret af: Dorte
Sascha er utrolig hjertelig og empatisk overfor
alle, også vores borger. Meget dygtig og vellidt.
Hun er god til at se tingene fra flere sider.
Sascha burde være coach. Hun er en super god
og dygtig sparringspartner. Sascha er udover
det disponent ind imellem, og her gør hun også
en kæmpe forskel. Hun sørger altid for, at vi får
de relevante beskeder til stor glæde for os alle.
Sascha er meget dygtig både fagligt og
personligt.

Kasper Lang

23 år. Social- og Sundhedshjælper,
Dansk Diakon hjemmeplejen, Sønderborg kommune
Nomineret af: Christa Bonde
Kasper er et friskt, ungt og dejligt menneske, som er højt værdsat på
arbejdspladsen. Kasper startede hos os som elev og blev fastansat direkte efter.
Kasper er sjov, ukompliceret og nem at omgås for alle uanset køn, alder og
stillingsbetegnelse. Kasper er altid hjælpsom på arbejdet og tager gerne en vagt
ud over det planlagte - også i andre vagtlag.
Kasper er blevet far til tvillinger for nyligt og det er noget, som vi kolleger følger
nysgerrigt med i. På trods af manglende nattesøvn er Kasper en af de første, der
møder ind på arbejdet med sit gode humør, en kvik bemærkning til alle og laver
kaffe til alle. Kasper er vellidt blandt vores borgere. Vi må tit høre om, at nu har
ham den søde dreng været der igen. I sit arbejde er Kasper samvittighedsfuld,
afholdt og faglig dygtig til at håndtere forskellighederne hos borgerne.
Kasper udstråler en rolighed, tryghed og stabilitet i en grad som er usædvanligt
for så ungt et menneske.

Rikke Petersen
25 år. Pædagogisk assistent,
Frørup skolen

Nomineret af: Mie Gravenslund
Jeg mødte Rikke, da vi begge arbejdede med psykisk sårbare
unge piger. Det var et arbejde, som til tider både var fysisk og
psykisk hårdt. Da jeg mødte hende første gang, havde hun aldrig
oplevet, når en af de unge var selvskadende, men gik ind til det
med en ro og med en lethed, jeg aldrig før eller siden har oplevet.
Rikke er fantastisk til at møde de borgere, hun arbejder med,
med et åbent hjerte og et åbent sind. Lige meget hvor stor en
udfordring hun bliver mødt med, så tager hun det med sådan en
lethed, at hver en borger, hun arbejder med, også mærker det og
bliver lynhurtigt tryg i hendes nærvær.
Hun har en fantastisk evne til at finde det bedste frem i de
mennesker, hun har med at gøre, og netop de piger vi arbejdede
med, havde været udsat for massive svigt tidligere i deres liv.
Hvis de havde svært ved at vise tillid til os som personale, så
gjorde Rikke, hvad hun kunne for at vise, at hun var der for dem
med liv og sjæl, og hun svigtede ikke. Pigerne mærkede hurtigt
hendes autentiske tilstedeværelse og mærkede, at hun var der,
fordi hun virkelig ønskede det og brændte for dem, og ikke kun
fordi at det var hendes arbejde.
Rikke forstår at balancere på den fine linje mellem at sætte
tydelige grænser og vise professionel omsorg, som får enhver
person til at føle sig set, hørt og værdsat! Hun får det til at se
legende let ud, og hun er en kæmpe inspiration, som jeg har
taget med mig videre i mit arbejdsliv. Derfor fortjener Rikke den
her nominering.

Pernille
Grønholt
Larsen

32 år. Social- og Sundhedshjælper,
Stevns kommune - Plejecenter Hotherhaven
Nomineret af: Helle Hjarsø
Pernille er 32 år og er en af de få SSH-ansatte i
demenscenteret. Hun har meget fokus på, at vores
borgere skal aktiveres. Pernille er en glad pige, der
gerne går forrest, når der skal ske noget. Borgerne
har helt klart Pernilles fokus. Pernille er ofte også
pigen, der holder sammen på kollegaerne og bager
en lille kage. Hendes unikke sociale gen kommer både
kollegaer og borgere til gode.
Derudover har hun gjort en særlig indsats her under
Covid-19:
• At kunne navigere rundt i det spændingsfelt, der
har varet et helt år, kræver en vis styrke.
• At have et arbejde hvor man er sammen med de
mest sårbare mennesker samt at være en del af
en børnefamilie. Pernille har passet vores borgere
med største glæde og omsorg for derefter at gå
hjem til egen familie med små børn. Det må kræve
en vis styrke, på grund af angsten for at tage
Covid-19 enten med på eller fra arbejde.
• At få det hele til at gå op. Det har krævet rigtigt
meget.

Rasmus
Skovgård
Hansen
25 år. Social- og
Sundhedsassistent,
Birkegården Stoholm,
Viborg Kommune

Nomineret af: Martin Møkholt
Rasmus formår at levere førsteklasses arbejde. Han holder hovedet højt som den eneste
fastansat, som er en mand i en stor “hønsegård”. Han har her under coronaen ligeledes testet
sine kollegaer og andre medarbejdere, som har taget en ekstra tørn under et coronaudbrud

Tolla Moulud
35 år. Pædagogmedhjælper
Specialområdet, Nærumgård

Nomineret af: Sian Kader
Tolla er en dedikeret og omsorgsfuld tillidsrepræsentant, som hjælper og rådgiver alle. Især
under corona tiden gjorde han en kæmpe indsats, for at alle kollegaer skulle have det trygt på
arbejdet. Derfor synes jeg, at han fortjener at blive nomineret.
Tolla gør en forskel i hverdagen.

Anne Sofie Spaabæk
27 år. Pædagogisk assistent,
Naur-Sir Skole og Børnehus

Nomineret af: Tabita Toft Bro Noesgaard
Anne Sofie er først og fremmest sød, imødekommende, åben og ærlig. Hun er
vanvittigt fagligt stærk og har altid en faglig begrundelse for sine handlinger i
praksis. Hun er derfor også fantastisk at sparre med, som kollega. Hun er den
type fagperson der giver alt hvad hun kan af sig selv, og så lidt mere, i arbejdet
med både børn, forældre og kollegaer. Hun ser hvert enkelt barn for den de er, og
er altid klar med et stort knus, ro og nærvær til dem som har behov. Det er nemt,
for både børn, forældre og kollegaer, at opbygge en god relation til Anne Sofie,
fordi man ved hvor man har hende, og fordi hun er åben og oprigtigt interesseret i
at opbygge denne. Hun kan bare noget helt særligt.
Anne Sofie fortjener i den grad et skulderklap og en anerkendelse af sit store
arbejde. Hun tager rigtig meget ansvar på sine skuldre og lever i højeste grad op
til ansvaret. Hun brænder så meget for sit fag, og er verdens bedste kollega.

Nadja Andersen

31 år. Social- og Sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Team Østermarie, Bornholm kommune
Nomineret af: Heidi Andersen
Nadja er tilflytter til Bornholm i januar 2021 og startede
her i teamet kort efter. Nadja er faldet ind i gruppen, som
om hun altid har været her. Nadja tænker rehabiliterende
og innovativt, og er rigtig god til at iværksætte og prøve
ting af. Nadja er praktikvejleder og har godt øje for, at
alle elever i teamet bliver taget sig godt af. Ser hun en
elev stå lidt alene, er Nadja hurtigt henne og tage sig af
den enkelte.
Nadja løfter sine opgaver op på et højt fagligt niveau
hver dag. Hun byder ind, reflekterer, evaluerer, udviser
omsorg, fleksibilitet og overskud - hun er alt det, som jeg
oplever som værende et absolut velfærdstalent.

Rikke Dalgas
Thrue
21 år. Social- og Sundhedsassistent,
Sydbyens hjemmepleje Horsens

Nomineret af: Nina Jahn Dybdal
Rikke blev færdiguddannet social- og sundhedsassistent i
maj måned 2020, og startede hos Sydbyens hjemmepleje
umiddelbart efter. Hun er super dygtig og fagligt skarp, og
hun er utroligt nysgerrig på sit fag, som også betyder, at hun
er meget undersøgende på de faglige opgaver, hun bliver
stillet. Hun er meget vellidt både blandt borgere og kolleger,
og har man som kollega brug for hjælp eller faglig sparring,
er Rikke altid klar til at hjælpe. Hun skal om et par måneder
starte op på vejlederuddannelsen, og får i perioden også en
elev, hun skal vejlede.
Hun glæder sig, for som hun selv siger: Det bliver sjovt at
prøve noget nyt. Jeg skal selv lære noget, og jeg skal lære fra
mig.

Anja O’Brien
Frøslev
32 år. Social- og Sundhedshjælper,
Plejecenter Munkemose

Nomineret af: Pia Marstrand Bertelsen
Anja er en ildsjæl, som brænder for at give de allermest sårbare
mennesker støtte til at leve det bedste liv i hver deres situation
og på deres præmisser. Disse mennesker lyser klart i hendes
nærvær. Anja er nyuddannet i 2020 og allerede på dag 1 med
ansættelsesbrev i hånden, gik hun 100% ind på arbejdspladsen
med et engagement og et ansvar som hun påtog sig, som havde
hun ikke lavet andet de seneste 20 år. Enhver beboer udviser
glæde og tryghed i hendes nærvær. Hun er deltagende i egne
nære kollegaer, tager ansvar for den nære arbejdsplads, samt
for hele organisationen Odense Kommune. På 8 mdr. har Anja en
kort tid været ansat som dagvagt, hvilket er hendes fortrinsvise
ønske, kort efter skulle der lappes et akut hul i aftenvagten –
dette påtog Anja sig. Pludselig gik et privat plejecenter konkurs
og Odense Kommune skulle påtage sig opgaven omkring plejen
af disse beboere. Hen over natten tog Anja opgaven og meldte
sig til at skifte arbejdsplads for denne periode. Det har været en
kæmpe udfordring, men Anja har klaret den til fulde. Hvis man
spørger Anja ”hvorfor”, så er svaret – ”fordi det giver mig en stor
læring og jeg udvikler mig og dernæst alle disse sårbare borgere
har jo brug for os.”
Anja er en kæmpe gave til dette fag – jeg er stolt over, at hun
netop er min kollega.

Kamilla Skov

34 år. Social- og Sundhedsassistent,
Smedegade Plejecenter Slagelse kommune
Nomineret af: Bettina Berg
Kamilla er en utrolig faglig dygtig og vellidt kollega. Hun har
formået som nyuddannet SSA at løfte den afdeling, hun
arbejder på både fagligt og arbejdsmiljømæssigt.
Hun tør stille kritiske spørgsmål til ledelsen, som altid er
konstruktive og med henblik på at forbedre praksis og
løsning af vores kerneopgave.
Hun tager ansvar for sin egen læring og udvikling, og søger
aktivt viden om, hvordan hun bliver en bedre SSA, og deler
gerne sin nye viden med kolleger - og det på en måde, så
de også får lyst til at lære og blive bedre til deres arbejde.
Kamilla påtager sig et særligt ansvar for trivsel i den gruppe,
hun er en del af, og er ikke bange for at tale om de svære ting,
hvis der er konflikter og uenigheder i gruppen. På den måde
bidrager hun til det gode arbejdsmiljø i gruppen.
Kort sagt bidrager Kamilla på alle mulige parametre til
løsning af vores kerneopgave og arbejdsfællesskabet på sin
arbejdsplads.

Kamilla Bejlegaard
Thomsen
31 år. Social- og Sundhedsassistent
Akut og traume traumecenter Aalborg

Nomineret af: Sofie Højmark
Fordi hun brænder for det, hun laver! Hun kæmper for dem, der har brug for hjælp
og lader sig ikke begrænse. Hun har hjertet på rette sted, og hvis muligheden bød
sig, ville hun være en kandidat til at forandre sundhedssektor til det bedre!
Hun gør en forskel HVER DAG!

Carina Andersson

34 år. Social- og Sundhedsassistent, Rehabiliteringsteamet,
Center Ældre i Bornholms Regionskommune
Nomineret af: Lena Hartelius
Carina er nyuddannet Social - og Sundhedsassistent. Carina er
særlig god til sit job, fordi hun brænder for at hjælpe borgerne
godt videre i deres liv. Carina er god til at skabe relationer og
til at motivere borgerne til at klare sig selv så godt som muligt.
Carina formår at skabe god kontakt til sine borgere, også til de
borgere, som har svært ved at tage imod hjælp. Carina følger
altid op på opgaverne og er god til at undre sig. Hun er altid
anerkendende og undrende i sin snak med kollegaer og leder.
Alt i alt mestrer Carina at skelne mellem kompenserende,
aktiverende og rehabiliterende tilgange og formår at bruge dem
relevant i forhold til borgers behov. Carina er det gode eksempel
på en medarbejder, der har Rehabilitering i sit DNA og formår at
udleve det til fulde til stor glæde for borgerne og sine kollegaer.
Carina er et godt forbillede for sine kollegaer og viser at man
som nyuddannet godt kan give erfarne kollegaer et godt
modspil.

Majken Dunker
34 år. Social- og Sundhedsassistent,
Hjemmepleje Saltum, Jammerbugt Kommune

Nomineret af: Lene Borup
Majken er det bedste eksempel på en meget fagligt dygtig social- og
sundhedsassistent. Majken går ind i alle opgaver med stor ansvarlighed og
engagement. Majken er meget vellidt af borgere og kolleger - alle bliver mødt
med det skønneste smil. Majken er empatisk, lyttende og omsorgsfuld over
for alle. Majken har uddannet sig til elevvejleder, og også her udviser hun stort
engagement og glæde over at kunne bidrage med sin viden og kompetence.
Derudover har Majken påtaget sig opgaven som planlægger - en krævende
opgave, da det kræver høj faglighed, gode samarbejdsevner med mange
faggrupper, og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation med
visiterede ydelser.
Majken er loyal overfor ledelsen og samtidig loyal overfor sine kolleger.

Jeanette Louise
Sørensen
28 år. Landsbyen

Camilla Thorn
Kristensen

Nomineret af: Iben Svensson Lund
Hun er altid i øjenhøjde med børnene, giver sig tid til det enkelte barn,
udvikler dem i deres tempo, samt sætter grænser for dem på en faglig
god måde. Hun er en fantastisk kollega at sparre med, hun er fuld af
liv og glæde, og hun er god til at strukturere os igennem hverdagen,
så vi får mest mulig tid med børnene samt hun er altid glad og
imødekommende.
Hun er min bedste kollega.

34 år. Social- og Sundhedsassistent/vejleder,
Hjemmeplejen Syd - Hurup, Thisted kommune

Nomineret af: Carina R Wohlgemuth
Camilla skal hyldes fordi hun som vejleder for
SOSU-hjælper og SOSU-assistenter er faglig
dygtig og engageret, imødekommende. Møder
eleverne hvor de er. God til at planlægge
forløbet/ praktiktiden og informere at nu
kommer der en ny elev så arbejdspladsen
er forberedt på eleven kommer og byder
velkommen.
Camilla møder glad og med en smittende
latter.
Man kan altid spørge hende til råds.

Sofie Sørensen
23 år. Social-og sundhedshjælper,
Søkilden, Ærø kommune

Nomineret af: Loa Holm Hansen
Sofie er en skinnende perle, der altid sætter vores beboere i centrum
og er den mest empatiske og omsorgsfulde pige, jeg kender! Desuden
er hun altid god til en sludder for en sladder og et godt grin, både med
os kollegaer, men også for beboerne!
Dette synes jeg virkelig, hun trænger til at blive anerkendt for, da
ikke mange på hendes alder besidder den menneskekundskab og
faglighed, som hun gør!

Tina
Jansen

30 år. Social- og
Sundhedshjælper,
Tårnby rehabilitering

Nomineret af: Tina Lindgren
Jeg vil gerne nominere Tina, fordi jeg synes, hun fortjener at vide, at hun er en god kollega.
Tina er en person, som er meget kreativ, som tør gå mod strømmen og prøver at implementere
gode tiltag på arbejdet som månedens medarbejder, pandekagedag og bagedag osv.
Men ud over det fortjener hun virkelig stor ros for sin støtte og opbakning under vores
coronaudbrud, hun var virkelig min støtte - da vi havde allermest travlt - og uanset hvilken
opgave jeg uddelegerede til hende, gik hun til den. Samtidig formåede hun at holde mit humør
oppe ved privat at sende opmuntrende rosende beskeder til mig.
Tina fortjener denne anerkendelse og ros for sine gode idéer, hvor borgeren er i centrum, men
også for at være en god og støttende kollega.

Janni Kjærsgaard
Nielsen
34 år. Social og Sundhedshjælper,
Plejecenter Stensvang, Vejle Kommune

Nomineret af: Stine Juul Hansen
Janni er yderst arbejdsom, hun når mange ting i løbet af en
arbejdsdag - og uden at gøre væsen af sig. Hendes evne til at
planlægge sin tid er helt i top. Hun er en god kollega, som er
meget hjælpsom og opmærksom på sine kolleger - men også på
sine beboere. Hun vægter altid beboernes velbefindende højest.
Janni er loyal over for de beslutninger, der tages i fællesskab,
og går gerne forrest. Hun er faglig dygtig og kommer med
relevante observationer og kender og følger sit kompetenceog ansvarsområde. Janni stiller gerne nysgerrige og relevante
spørgsmål til diverse problemstillinger, og er også god til at se
løsningsmuligheder. Hendes overblik er stort, både i forhold
til beboerne, men også generelt i dagligdagen og hverdagen
i huset. Der er ingen tvivl om, at Janni brænder for sit arbejde
som SSH og vægter fagligheden meget højt.
Ud over sit arbejde som SSH, engagerer Janni sig også i sit virke
som AMIR, sundhedsambassadør og aktivitetsmedarbejder.

Amanda Kringelhede
30 år. Social- og Sundhedshjælper,
Stenhusbakken

Nomineret af: Mette Engberg Munch
Amanda møder altid på arbejde med et smil, trods det, at hverdagen på et
afsnit med midlertidige pladser er uforudsigelig. Hun har en løsningsorienteret
tilgang til dagens opgaver og en holdning til, at det hele nok skal gå, blot vi
hjælper hinanden. Hun er aldrig bange for at tage en opgave, da holdningen
fra Amandas side er, hvad jeg ikke ved, det finder jeg ud af og løsninger kan vi
finde i fællesskab. Det hele til stor gavn for borgerne. Amanda ser borgerne som
den person de er. Hun tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og er god til
at se det bedste i borgerne. Hun giver nærvær og opmærksomhed i mødet med
borgerne, det medvirker til at borgerne er utrolige glade for Amanda. Samtidig er
Amanda ikke bange for at stille krav til borgerne, så de opnår succes i hverdagen.
Amanda tilgår borgerne med en ro, trods travlhed, der medvirker til at borgerne
forbliver trygge. Amanda har gennem de sidste år udviklet sig både fagligt og
personligt. Hun har et godt blik for prioriteringer af opgaver og er altid villig
til at give en kollega en hånd. Hun anser såvel store som små opgaver som
vigtige i hverdagen. Hun siger sin mening højt og bistår til en positiv udvikling af
afdelingen, da hun ser muligheder frem for begrænsninger.
Amanda har en faglig nysgerrighed, der bevirker at hun løbende tilegner sig
nye færdigheder som SSH. Som kollega og leder er man tryg ved Amandas
opgavehåndtering, da hun er meget bevidst om egne kompetencer.
Amanda er ikke blot en dygtig fagperson hun er også en medarbejder med hjertet
på rette sted.

Katrine Karlsen
34 år. Social- og Sundhedshjælper,
Områdecenter Lindevænget,
Randers kommune

Nomineret af: Helle Theil
Katrine har været ansat, siden hun blev færdiguddannet i 2007
her på Pejecenter Lindevænget i Randers.
Katrine er et helt særlig kompetent og bemærkelsesværdigt
velfærdstalent. Katrine drager stor omsorg for hendes kolleger,
hun er lydhør overfor ønsker og behov og serviceniveauet er i
top mht. vagtplanlægning, således at både beboere og kolleger
trives på bedste vis. Katrine er effektiv og omstillingsparat – hun
giver gerne en hånd med, hvor der er brug for det, og har du en
aftale med hende, kan du være HELT sikker på, at hun løser den.
Katrine kan prioritere og elsker en udfordring – hun ved, hvordan
hun bedst prioriterer sin tid, selvom der ligger en kæmpe bunke
opgaver og venter. Hun genkender, når en sag er så kritisk, at
man må udskyde alle de andre opgaver, for at kunne kaste sig
over den kritiske sag.
I en corona-tid sørger Katrine for korrekt skiltning, sætter sig
ind i de nyeste restriktioner, opfordrer til at alle bliver testet,
koordinerer vacciner - en rigtig frontløber.

De fleste bemærkelsesværdige medarbejdere har en indre ild,
der driver dem til at ville mere end gennemsnittet. Uddannelse,
færdigheder, intelligens og talent bringer dig et stykke af vejen.
Men det er den ekstra vilje til at ville sit arbejde, der gør Katrine
til en super medarbejder
Katrine er velovervejet, modig, hun er klar på nye udfordringer,
men husker at tage erfaringer og kvalitet med sig på en fin
og fagligt kompetent måde. Katrine tager ansvar for sit
arbejde, sine beslutninger og alle dets resultater. Katrine er et
følelsesmæssigt intelligent og robust menneske, hun evner at
mærke andres behov og mestrer at få alle til at føle sig velkomne.
Hun er samarbejdsorienteret og et socialt menneske.
Kunne vi lægge Katrine i en kopimaskine, ville vi gerne sende et
eksemplar til jer og øge velfærden på alle arbejdspladser.

Simon
Knudstrup

26 år. Pædagogmedhjælper,
Børnehuset Valhalla
i skoven - Ballerup

Nomineret af: Janne Dyhrberg
Simon møder altid glad på arbejde, og han er glad for at tumle med børnene. Han er
initiativrig, og han hjælper altid til, der hvor der er brug for det. Han skaber energi og glæde
omkring sig. Simon sidder i flere udvalg for at forbedre dagligdagen i institutionen for børn
og kollegaer, og så er han fodboldtræner for unge drenge i Ballerup kommune. Simon stiller
op til kommunalvalget for at slå et slag for børn og unge og for institutions- og sports-/
aktivitetsområdet.
Samlet set gør Simon en forskel!

Louise Kastbjerg
30 år. Social- og Sundhedshjælper,
hjemmeplejen vest aktiv 1, Herning kommune

Nomineret af: Lis Munk Schmidt
Louise er fast aftenvagt i det område, hvor jeg er distriktsleder.
Udover sin aftenvagt er Louise MED-medarbejderrepræsentant. Louise er absolut foregangskvinde i hele
aftenvagt-gruppen i forbindelse med ny teknologi. Louises
tilgang til alt nyt er at være åben, nysgerrig og parat til at
anvende den nye teknologi. Blandt andet er Louise ALTID den,
der hjælper med problemer i forhold til vores telefoner og biler,
ligesom hun er fremme i skoene, når vi får ny teknologi hos vores
borgere.
Louise er qua sit MED-medlemskab meget opmærksom på, at
nå alle sine kollegaer i aftenvagten, hvilket højner kvaliteten i
vores opgaveløsning.

Kiki Christensen
27 år. Social- og Sundhedshjælper,
Lerbæk Torv Ældrecenter

Nomineret af: Mette Fjordager
Kiki er en glad og smilende social- og sundhedshjælper.
Hun er en solstråle hos hendes borgere, og de glæder sig altid
til, at hun kommer og hjælper dem. Kiki er en god vejleder og
er mester i at stille spørgsmål. Hun er meget omsorgsfuld,
lyttende og hjælpsom over for både kollegaer og borgere. Kiki
fortjener at blive kåret som et af årets velfærdstalenter, da hun
bidrager med al hendes positive energi på arbejdet- både til
kollegaer og borgere. Kiki og jeg har arbejdet en del sammen,
både omkring borgere og elever, og jeg har intet negativt at sige.
Hun er en skøn person, som kan sit job til fulde. Kiki har en god
måde at kommunikere med sine kollegaer og borgere på. Meget
respektfuld.
Trods hendes unge alder virker Kiki meget rig på livserfaring og
kan derved være meget hjælpsom i mange situationer.
Kiki er en skøn ener.

Christine Gregersen
33 år. Social- og sundhedsassistent,
Bakkegården demens omsorgshjem

Nomineret af: Marija Vorobjeva
Christine er en kollega, der inddrager beboerne i deres eget liv, selvom
det kan være en stor udfordring, når man er ramt af en demenssygdom
og er kommet langt ind i sygdomsforløbet. Hun er engageret i at skabe en
meningsfuld hverdag for de mennesker hun omgås med, og er udover dét,
knalddygtig til sit arbejde. Christine møder mennesket bag sygdommen
og har hjertet på det rigtige sted hver eneste dag. Trods gråvejrsdage er
hun tålmodig og til stede.
Så jeg synes, at hun har fortjent at blive nomineret, da hun virkelig er en
ildsjæl inden for vores fag.

Kathrine Dam
Petersen
28 år. Social- og Sundhedsassistent,
Brønderslev psykiatriske Sygehus -N6

Nomineret af: Nikita Larsen
Kathrine yder altid en ekstra indsats. Hun
elsker sit arbejde og gør alt, hvad hun kan, for
at alle patienter og kollegaer får en god dag og
en god oplevelse i hendes samvær.
Hun er en ildsjæl, som brænder for at sikre den
bedst mulige service for patienterne.
Hun er tydelig, forudsigelig og engageret,
hvilket gavner både patienter og kollegaer.

Liw Galapia Olsson
29 år. Social - og Sundhedshjælper,
Kære Pleje, Kolding

Nomineret af: Maria Nicolajsen
Liw har været ansat i Kære Pleje siden 2014, som udekørende Socialog Sundhedshjælper i fast nattevagt. Liw møder altid på arbejde med
et stort smil på læberne. Hun er en stabil og fleksibel medarbejder. I
sit daglige arbejde har Liw et stort overblik og er god til at håndtere
stresset situationer. Ligeledes er Liw god til at støtte og spare med
sine kollegaer, både når det handler om det faglige og sociale aspekt
i arbejdet, samtidig er hun meget vellidt blandt sine kollegaer. Det
samme gælder også når det kommer til borgerne, hvor hun udviser
stor respekt og omsorg, som gør dem trygge i deres hverdag.
Liw er en af vores hverdags helte og vi har stor respekt for hendes
arbejde her hos Kære Pleje.

Julia Suksarn
Hansen

25 år. Social- og Sundhedsassistent,
Frederikshavn kommune CSP, Frederikshavn Øst.
Nomineret af: Pia Ejstrup Nielsen og Dorthe Houmann
Julia Suksarn Hansen er noget helt særligt og er en gave til
faget og gruppen. Julia har igennem hele hendes elevtid til
SOSU-assistent været ambassadør for uddannelsen, hun
har repræsenteret faget på en yderst professionel måde og
alt er kommet lige fra hjertet- sagt på hendes blide, venlige
og glade måde. Alt dette har Julia taget med sig i hendes
nye stilling som faglært Social og sundhedsassistent - og
den bedste af slagsen. Julia giver alt af sig selv og elsker
jobbet og faget på en yderst professionel måde, hvilket hun
afspejler i vores nye elever og kommende nye medarbejder,
da Julia selvfølgelig også ønsker at være praktikvejleder i
gruppen. Dette til stor glæde for eleverne, gruppen, leder og
ikke mindst uddannelses- og udviklingskonsulenterne. Vi er
ret stolte af Julia og nyder hendes kønne blide væsen på
rigtig mange kampagneopslag fra SOSU-området.

Isabella Maria
Wils
24 år. Social- og Sundhedshjælper,
Ballerup Hjemmepleje, team 3

Nomineret af: Jeanet Christoffersen
Isabella har et yderst vindende sind. Hun er fantastisk
dygtig til relations arbejde og kan ved hjælp af sin
kontakt og dialog med den enkelte borger få selv de
sværeste opgaver og situationer til at lykkes. Isabella er
særdeles faglig stærk og meget dygtig til dokumentation
samt til at anvende it-systemet. På en yderst respektfuld
måde er hun altid klar til at hjælpe sine kollegaer med at
dokumentere og står gerne for at sidemandsoplære de
kolleger, som har svært ved at håndtere dette. Isabella
rummer høj grad af fleksibilitet og melder sig gerne til
nye opgaver. Hun er derfor både uddannet til at være
digi-træner og træner gerne med borgerne, så de bliver
bedre til at opretholde deres funktionsniveau. Isabella
har sammen med kollega taget initiativ til at udarbejde
en pjece til alle kolleger, som skal i gang med at være
digi-træner. Det er et virkelig godt stykke arbejde!
Derudover skal det nævnes, at da Hjemmeplejen havde
brug for at uddanne pode-assistenter til testcenteret,
hvor man poder for Corona, der meldte Isabella sig til
dette.
Nu er hun i front og dækker ind ved at tage vagter i
testcenteret.

Julia er bare særlig god til hendes job, fordi hun er autentisk,
dygtig og har hjertet på det rette sted. Hun repræsenterer
faget på en særlig måde og er den bedste rollemodel for
vores nye kommende medarbejder - derfor nominerer vi
Julia.

Demet Cimen
28 år. Social- og sundhedshjælper,
Ballerup Kommune Hjemmepleje

Nomineret af: Tina Rothe Madsen
Demet er et talent i omsorgssektoren grundet hendes tilgang til opgaven.
Demet er dedikeret i sit arbejde, hun er målrettet og ansvarsbevidst. Demet
er god til at komme hele vejen rundt om borgeren og drives af alle sider i
opgaveløsningen. Hun ser løsninger i de svære sager og griber opgaverne med
borgerne med kreativitet og med fagligheden forrest. Demet er særlig god til
dokumentation og til den rehabiliterede tilgang. Hun medinddrager borgeren
og de pårørende. Demet er grundig i sin opgaveløsning og planlægger at
sætte en ære i at være forberedt og lave tingene ordentligt og med øje for
effektivitet og kontinuitet. Som kollega er Demet vellidt og ærlig. Hun er
ikke bange for at udfordre den vanlige tankegang og stille sine kollegaer
spørgsmål, der fordrer refleksion og udvikling. Demet er et aktivt for Teamet,
og er altid et skridt foran - både når der skal lave udviklingsarbejde og når
kerneopgaven skal løses.
Demet har talent for faget, som falder hende naturligt, og hun bestrider med
stor arbejdsglæde og et godt humør.

Jonas
Nordtorp Uth
23 år. Pædagogisk assistent,
Østerdalen - Gudme Børnehus

Nomineret af: Mai-Britt Strøm
Jeg vil meget gerne nominere Jonas.
Jonas er en ung mand på 23 år, som er uddannet pædagogisk assistent.
Jonas brænder for sit fag og elsker at være sammen med børnene. Jonas ses
altid på gulvet eller udenfor i gang med leg sammen med børnene. Børnene
er vilde med Jonas, han har god humor og de har det sjovt sammen. Jonas
er god til at sætte sig selv i spil og møde børnene på deres niveau. Jonas
vil rigtig gerne tage mere ansvar ind børnehavens hverdag og afholder
forældresamtaler.
Derudover er Jonas en god kollega, som er ansvarsfuld, mødestabil og meget
fleksibel. Jonas er ligeledes social og vil gerne styrke fællesskabet i huset og i
vores område, hvor han deltager i de forskellige arrangementer, der tilbydes
både i og udenfor arbejdstiden.

Jeanette Eilenberg
26 år. Social- og Sundhedsassistent,
Akutpleje og rehabilitering, Roskilde

Nomineret af: Jane Lindow
Jeanette er personen som får rehabilitering til at virke som en leg, hun er kanon
god til at få folk til at opnå deres mål. Jeanette møder altid med et smil, og er
god til både at hjælpe borgerne og personalet. Til trods for hun er ung, så
er hun en kollega alle går til, hvis der er brug for et råd, en snak eller en
hjælpende hånd.
Jeanette er altid klar hun holder stemningen høj og dagene flyver afsted i
hendes selskab.

Lærke Primdahl Vistisen
25 år. Social- og Sundhedshjælper,
Botilbud Kær-Huset, ActivCare

Nomineret af: Maria Graahede Rohdin
Lærke er en kollega i verdensklasse, hun er altid klar på at hjælpe sine kollegaer,
både på vagten, men også hvis man har brug for at få fri. Lærke arbejder
anerkendende med de borgere, hun kommer hos, uanset om det er ældre eller
yngre personer. Lærke arbejder med en rehabiliterende tilgang, og ser en ære i at
hjælpe de borgere, hun kommer hos, til at blive så selvhjulpne som overhovedet
muligt. Lærke arbejder ud fra sine kompetencer som social- og sundhedshjælper,
og bederum hjælp i de situationer, hvor hendes kompetencer slipper op, men
samtidig er Lærke god til at arbejde sammen med sine kollegaer, men kan også
nemt arbejde alene.
Lærke er det man kalder den helt perfekte kollega.

Loni Vangkilde
Højgård Jensen
27 år. Social- og Sundheds hjælper,
Plejecenter Kildevang, Langå

Nomineret af: Jack Thorøe Nielsen
Loni er nyuddannet hjælper, hun er ansvarsbevidst og opmærksom på egne
kompetencer. Loni er altid smilende og imødekommende både overfor beboere
og kollegaer og bidrager positivt i samarbejdet på tværs af medarbejdergruppen.
Hun er engageret i den daglige faglige drøftelse på afdelingen. Som uuddannet
har Loni været tilknyttet Kildevang, hvor hun har haft timer på alle afdelinger den fleksibilitet og omstillingsparathed, nyder vi som arbejdsplads og kollegaer
stadig godt af, nu hvor hun er fastansat. Det rolige sind Loni har, profiterer vi
alle af, selvom Loni er en stille pige, er hun pligtopfyldende og arbejdsom. Hun
er reflekterende, nysgerrig og hun formår at forholde sig undrende og stille de
rigtige spørgsmål.
Til trods for at Loni er en stille pige, er hun meget vellidt blandt beboere og
kollegaer, derfor nominerer vi hende til Velfærdstalent 2021.

Heidi Voxen
Mortensen
35 år. Operationssygepleje/
social- og Sundhedsassistent,
Odense Universitetshospital Kirurgisk
Afdeling A, Afsnit A Operation.

Nomineret af: Marlene Henriksen
Heidi har været ansat i Kirurgisk Afdeling A
Operationsafsnit siden marts 2018. Hun er den
eneste social- og sundhedsassistent blandt
41 operationssygeplejersker. Heidi varetager
usteril assistance og pendlerfunktion i
afsnittet.
Vi kender Heidi som en god og stabil kollega,
der møder med godt humør, en positiv
indstilling til dagen og masser af gå-påmod. Hun er meget opmærksom på sine
kollegaer og giver gerne en hånd, hvor det
er nødvendigt. Heidi er fagligt velfunderet
og er hurtig til at lære nye færdigheder. Hun
forholder sig nysgerrig og undrende i forhold
til operationssygeplejen og kommer gerne
med forbedringsforslag til arbejdsgange. Hun
opleves som meget omstillingsparat.
Heidi er bevidst om egne kompetencer og
stiller sig meget villig til at udvikle og udvide
sit kompetence-felt. Heidi er patienternes
SSA – man mærker tydeligt, at hun vil dem det
bedste og yder sygeplejen på omsorgsfuld og
professionel vis. Hun er god til at skabe kontakt
og tillid til såvel den voksne patient og deres
pårørende som til vores børnepatienter og
deres forældre i det forholdsvis korte møde,
der er på en operationsgang. Heidi er god til
at tage vare om nye kollegaer og studerende
i afsnittet. Med sin positive tilgang og sit
gode humør, skaber hun et godt og roligt miljø,
hvor den nye kollega kan føle sig tryg og være
læringsparat. Heidi er god til og meget villig til
at lære fra sig. Heidi er en vellidt og respekteret
medarbejder i A Operation netop fordi, hun
hver dag yder:
•
•
•
•

Velfærd for patienterne og deres pårørende
Velfærd for kollegerne
Velfærd for samarbejdspartnere
Velfærd for afdeling A

Vi sætter pris på Heidi
– hun er et velfærdstalent

Henriette Kragh
31 år. Social- og Sundheds assistent,
Plejecenter Kildevang, Randers Kommune

Nomineret af: Jack Thorøe Nielsen
Vi har en engageret og velfunderet kollega, der arbejder i vores demensafsnit. Her
er hendes væremåde og udstråling samt tilgang til vores beboer helt fantastisk.
Hun er vellidt af alle beboer, pårørende, samarbejdspartner og ikke mindst
kolleger. Henriette tager ansvar for opgaverne og hun kan skabe meningsfyldte
aktiviteter ud fra den enkeltes beboers ressourcer og ønsker. Hun er formidabel til
at tage hensyn til den enkelte beboers ændrede livsvilkår. Her kan bl.a. nævnes,
at hun er god til at vurdere, hvilke beboere, der kan rumme at komme med ud af
afdelingen uden at blive overstimuleret.
Henriette har et stort gåpåmod, hun viser et kæmpe overskud i hverdagen til
trods for små børn og udfordringer på hjemmefronten med sygdom.
Vi nominerer Henriette til velfærdstalent 2021, fordi hun gør en forskel.

Ditte Pedersen
29 år. Social- og Sundhedshjælper,
Aabenraa kommune

Nomineret af: Pernille Elbech-Thygesen
Ditte er af natur en smilende udadvendt pige med hjertet på det
helt rette sted. Hun er meget omsorgsfuld i sit arbejde og har en
høj faglighed, der sikrer, at hendes borgere er i trygge hænder.
Ditte er god til at observere afvigelser fra den habituelle tilstand
og arbejder derfor meget sygdomsforebyggende. Hun går ikke fra
sit arbejde, før det er udført meget nøje og til korrekthed. Ditte har
flair for det, der betyder ekstra meget for de ældre i samfundet, og
hun ved, hvordan hun skal fremme motivationen hos den enkelte til
deres daglige rutiner. Hun er ligeså en fantastisk kollega, som altid
står klar med en hjælpende hånd, hvis andre er i nød.
Ditte er en fantastisk SSH, der udviser respekt og empati for alle
hun møder på sin vej.

Maja Sødal
27 år. Social- og Sundhedsassistent

Nomineret af: Jette Tinnesen
Maja kom på HanneMarie hjemmet
som barselsvikar, hurtigt var hun inde i
arbejdsopgaverne, deltog i faglige diskussioner
med stor viden og nysgerrighed. Selv, blev jeg
ramt at stress/omsorgstræthed. Dette var
Maja meget opmærksom på og gik til vores
leder for at gøre opmærksom på sin bekymring.
- denne omsorg for sine medmennesker nød
vores kvinder også meget godt af.
Det er så flot gået af en ung, nyuddannet
kvinde.

Linda Bay Ilskov
Christiansen
35 år. Social- og Sundhedsassistent,
Lærkegård Center Herlev

Nomineret af: Tina Bill
En person med så stort hjerterum og kærlighed for nogle af de allermest sårbare
borgere, som Linda har hjulpet til bedre livskvalitet i over 10 år. Linda skal
nomineres, fordi hun er et menneske af særlig karakter. Hun sætter en så stor
ære i at give omsorg for de ældre mennesker på en helt særlig måde. Linda ser
altid borgeren som et helt menneske og dette gør også, at selv i de vanskeligste
arbejdssituationer lykkes det Linda med sin kærlighed og omsorg at vende
det til en positiv oplevelse for de demente borgere, som ofte kan være vrede.
Udover at være der for de demente borgere, har Linda også altid hjerterum til de
pårørende, som er fyldt med sorg, frustration osv. Linda bliver gerne en halv time
mere, selvom hun faktisk har fri. Linda er bare en af de få, som har arbejdet med
mennesker, der ikke hænger sig i den strukturelle del, men altid går forrest, når
det handler om andre mennesker. Dette er en sjældenhed i dag, og derfor skal hun
vinde.
Hun er en ener og fortjener at bliver anerkendt for alt det gode, hun gør. Især som
SOSU oplever de ingen anerkendelse

Minna Madsen
30 år. Social- og Sundhedsassistent,
Assens hjemmepleje

Nomineret af: Sanni Brøndum-Larsen
Minna har altid sat en ære i at kunne klare sig selv økonomisk
og har arbejdet skiftehold på fabrik, indtil hun fandt sin plads
i livet som ssh. Jeg lærte Minna at kende, da hun som ny
udlært ssh startede på det plejehjem, hvor jeg selv arbejdede
som ssh. Aldrig har jeg haft en kollega, der var så grundig
og nærværende. Hun kan se, hvad borgerne har behov for,
inden de selv har set det, og hun kan finde glæden til at gøre
hverdagen lys og sjov. Da jeg ville læse videre, fik jeg Minna
slæbt med på den rejse. Hun var meget tilbageholdende, da
hun ikke troede, at hun kunne klare det boglige, men hun stod
alle udfordringerne igennem. Hun er som forudset blevet en
1. klasses SSA og så fagligt stærk, at hun på bare en måned i
den hjemmeplejegruppe hun er i, har optjent mere respekt og
snilde, end de faste har kunnet formå på flere år. Hun er vellidt,
men kender styrken i også at være den, der ikke nødvendigvis er
vellidt, men respekteret ude ved borgeren. Hun er aldrig bange
for at tage konflikterne up front med kollegaer, pårørende
eller borgerne for at yde den fagligt stærkeste støtte. Hun
sikrer sig altid flere gange, at det hun gør, ikke bare er korrekt,
men også er det bedste for borgeren, og hun tager gerne
konfrontationerne med lægerne, når hun ser, at der er noget
uhensigtsmæssigt hos borgeren.
Minna har på sine 3 mdr. i Assens hjemmepleje gjort Assens til et
bedre sted at være og et sikrere sted at bo.

Lia Thuy Søgaard
Christensen
29 år. Social- og Sundhedsassistent,
Østervang plejecenter, Frederiksberg

Nanna Djørup
Larsen
29 år . Socialpædagog,
Nærumgård

Nomineret af: Tobias Djørup Larsen og
Dorthe Bonde Heiberg
Nanna er super talent inden for vores felt. Nanna
højner fagligheden samtidig med, hun møder de
børn, vi har, hvor de er (de er inden for autisme
og mental retarderet området). Nanna søger
faglig viden og tør være fanebærer. Hun har god
kontakt til personalegruppen, ledelsen og et godt
forældresamarbejde. Nanna er kontaktperson for en
lille dreng, og hun har lavet den fineste livshistorie
som en fin bog til ham og hans familie. Nanna har
lavet et lille fast team til barnet, hvilket hurtigt gav
en udvikling hos barnet. Nanna er hjælpsom. Hun
har taget en efteruddannelse i neuro, og her formår
Nanna at omsætte sine praktiske evner over i teori og
omvendt. For mig er Nanna en fantastisk kollega, der
yder en stor del i hverdagen på vores arbejdsplads.
Hun giver skulderklap og anerkendelse med på vejen.
Samtidigt med at hun er varm kærlig, yder hun gerne
en ekstra indsats. Det kan være så ligt som at
have bagt en portion boller, så der dufter på hele
institutionen af hjem og kærlighed.

️️

Nanna er en ung pige med masser af talent inden for
vores fag. Derfor får hun min stemme.
Hvis hun kunne, så ville hun reddede hele verdenen.

Nomineret af: Birgitte Munck
Lia startede i afdelingen i juli 2016, som rimelig nyuddannet
social- og sundhedsassistent. Lia var en forsigtig, lidt fåmælt,
men tydeligvis observerende person, som hurtigt viste interesse
for at tilegne sig ny viden og få erfaring. Da der så blev mulighed
for uddannelse til praktikvejleder, sprang Lia til, blev færdig
og har siden været vejleder for flere elever. Det er tydeligt, at
de elever Lia har ansvaret for, fremstår ansvarsbevidste og
omhyggelige, med den ordentlighed i omgangstonen med
beboerne, som også i høj grad præger den måde, Lia arbejder
på. For et par år siden fik vi nyt dokumentationssystem
i afdelingen. At skulle vænne sig til det, var en vanskelig
omstillingsproces for de fleste, men Lia kløede på med krum
hals, og er i dag en af de dygtigste, rent praktisk, til at finde
rundt i ”Care”. Lia lærer gerne fra sig med stor tålmodighed, og
er selv åben og modtagelig for at lære nyt.
Især de sidste 2½ års tid har Lia taget nærmest et kvantespring
i sin faglige udvikling. Det harfor mig som leder været både
spændende og overraskende, at følge Lias fremskridt på tæt
hold. Gløden blev tændt, og så gik det hurtigt med at komme til
at brænde igennem!
Lia fremstår i dag som en ”grounded” og meget respekteret
samarbejdspartner for sine kolleger. ”Hun er nærværende og
til at stole på”, bliver der sagt.Det er en stor glæde at se, at
Lia er bevidst om sit ansvar for at sige fra og korrigere, når hun
fornemmer at f.eks. en afløser ikke lever op til den standard, som
vi ønsker at se i vores afdeling.I nov./dec. 2020, oplevede vores
afdeling at have et stort udbrud af covid-19. Virussen ramte
både beboere og personale.
Lia bevarede roen og overblikket og kunne støtte sine kolleger,
så de fik overskud til at arbejde videre trods de svære odds.

Martin
Øksenholt
Jensen

27 år. Pædagogmedhjælper,
Munkholmskolens sfo,
Stevnstrup,
Randers kommune

Nomineret af: Heidi Seerup
Martin er pædagogmedhjælper i vores SFO, han er en fantastisk ung mand med et skønt
humør og overskud, som smitter af på både ungerne og os kollegaer. Han er simpelthen
noget særligt, hjælpsom, opmærksom, tålmodig, og børnene elsker ham. Man kan altid høre
”Martin” ”Martin” ”Martin” i baggrunden Han er indbegrebet af en fantastisk velopdragen
ung mand, som er meget tæt på uundværlig i vores personalegrupper. Martin er i øvrigt
også meget vellidt blandt alle forældre som har børn i SFO’en. De ved Martin er en fantastisk
pædagogmedhjælper.

🙂

😇

Heidi Skov
Sørensen

35 år. Social- og Sundhedsassistent,
Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune
Nomineret af: Helle Hjarsø
Heidi er 35 år og er blevet ansat umiddelbart efter hendes
uddannelse i Stevns Kommune. Heidi er meget opmærksom på
demensområdets mange facetter, og hvad vi kan gøre bedre for
vores demente borgere i kommunen.
Hun er altid glad og hjælpsom. Derudover har hun gjort en særlig
indsats her under Covid-19:
• At kunne navigere rundt i det spændingsfelt, der har varet et
helt år, kræver en vis styrke.
• At have et arbejde, hvor man er sammen med de mest
sårbare mennesker samt at være en del af en børnefamilie.
Heidi har passet vores borgere med den største glæde og
omsorg for derefter at gå hjem til egen familie med små børn.
Det må kræve en vis styrke, angsten for at tage Covid-19
enten med på eller fra arbejde.
• At få det hele til at gå op. Det har krævet rigtigt meget.

Maia Kirkedal
Pedersen
24 år. Pædagogmedhjælper Vuggestue,
Dagtilbud Søndermark, Horsens kommune

Nomineret af: Louise Hansen
Maia er et enormt nærværende menneske. Hun evner at se og
favne alle børn og deres forældre uanset kultur og samfundslag.
Vores institution ligger i et af de områder, som er under den
nye ghettolovgivning. Vi har derfor en del med anden etnisk
baggrund end dansk. Vi har også mange børn, som kommer fra
socialt belastede familier. Maia er trods sin unge alder meget
ansvarsbevidst og går gerne forrest i forældresamarbejdet.
Maia er meget omstillingsparat, fleksibel og hjælpsom.
Man kan altid regne med Maia. Hun er et frisk pust i vores
hverdag.
Med et glimt i øjet og glade smil.
Bringer Maia varme i flere mil.

Dine
FOA Fordele
i PenSam

FOA-rabat på forsikring og bank
Som medlem af FOA kan du spare penge på dine lån og forsikringer.
Du får nemlig FOA-rabat på forsikring og bank I PenSam. Sammen
med gode produkter og fordelagtige priser, får du også nærværende,
tryg og professionel rådgivning.

Til alle
medlem
mer
af FOA
– også e
lever
og unge

Dine FOA-rabatter – kort fortalt
PenSam Forsikring
• FOA Indboforsikring kun 1.518 kr. pr. år
• Ulykke FOA – alle priser i de to billigste prisklasser
og 6% garanteret rabat
• 10% FOA-rabat på alle andre forsikringer
(undtagen Dagpenge+)
• 20% rabat hvis du er over 55 år
• Ingen selvrisiko, hvis du har været skadefri i 2 år

PenSam Bank
• FOA Lønkonto 3% i rente op til 25.000 kr. (herefter 0,0%)
• FOA Bolig 2.500 kr. i rabat for hver million, du har lånt
hos Totalkredit - hvert år
• FOA Billån fri - kun 1,99% i rente - ingen krav om udbetaling
• FOA Privatlån fra 5,95% i rente

Elever/Unge
• FOA Elev/Ung indboforsikring kun 1.287 pr. år.
• FOA Elev/Ung Lønkonto 3% i rente op til 25.000 kr.
(herefter 0,0%)
• FOA Ungepakken – alt du har brug for i bank og forsikring
for kun 187 kr. om måneden

Priser og rabatter gælder i 2021 og der tages forbehold for,
at priserne kan ændre sig. Alle rentesatser er variable.
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Vi er PenSam
PenSam er pensionsselskab for FOA’s faggrupper. Det er
os, der investerer dine pensionskroner og sørger for, at din
opsparing bliver plejet og vokser, frem til du skal på pension.
Det har vi gjort siden 1986.
Vi har over 400.000 medlemmer, som vi investerer 155 mia.
kr. på vegne af. Vi gør vores bedste for både at få pengene til
at yngle og investere dem så bæredygtigt som muligt.
Din pension tilrettelægger vi på en måde, der betyder, at du
er garanteret en indtægt gennem hele din pensionstilværelse.
Hvor stor den bliver, afhænger af, hvor længe og hvor meget du
når at spare op. Jo tidligere, du kommer i gang, jo længere tid
er der for dine pensionskroner til at vokse.
Udover at sørge for din pension tilbyder vi både bank- og
forsikringsydelser, hvor du som FOA-medlem får særligt
fordelagtige priser og vilkår. Vi har hjulpet mange medlemmer
med at spare penge hver måned, når de er flyttet over til os.

PenSam
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Danmark

