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I år har vi fornøjelsen af at kåre 100 dygtige og hårdtarbejdende velfærdstalenter fra hele landet for femte gang
i træk. Og sikke nogle år det har været.
De foregående to år har vi måtte afholde fejringen af jer
talenter og jeres kolleger i skyggen af den verdensomspændende pandemi, som lagde pres på hele samfundet,
og hvor det vigtige arbejde, I hver dag udfører, i højere grad
blev anerkendt, som det fortjener, da I var med til at hjælpe
så mange af vores kære sikkert igennem de hårde år.
På vej ud af den ene krise startede den næste, da der i starten
af året for første gang siden anden verdenskrig udbrød krig i
Europa med Ruslands invasion af Ukraine, og det betyder
blandt andet, at vi her til lands modtager tusindvis af flygtende
ukrainere. Også i denne situation er jeg sikker på, at I kommer til
at spille en vigtig rolle, når de mange flygtninge skal indsluses i
samfundet.
Da vi sidste år kårede 100 talenter, udpeget af deres egne
kolleger og de borgere, der møder dem i hverdagen, var der
blandt andet to syriske brødre, som var kommet hertil i ly af en
helt tredje krise – den forfærdelig krig i Syrien. Tarek og Abdel i
Sønderjylland blev indstillet som og kåret til velfærdstalenter
for deres arbejde som social- og sundhedshjælpere, og deres
historie bliver jeg stadig i dag et år senere glad af at tænke på.
De skriver sig ind i et væld af andre talenter fra de foregående
fire år, der står som klare og lysende eksempler på, hvad det er
for dygtige og engagerede unge mennesker, der påtager sig de
vigtige arbejdsopgaver, I alle går på arbejde for at løse.
Over de næste mange sider vil man kunne læse historier om
unge mennesker, der i deres hverdag gør en forskel for kolleger,
for borgere og for pårørende. Det er noget af det, jeg holder
allermest af i løbet af året. At sætte mig og læse de historier,
som er noget af den fineste motivation, man kan få, og en
påmindelse for os i PenSam om at gøre os umage, når vi går

på arbejde for at skabe tryghed for jer og kollegerne i den
seniortilværelse, som man i jeres sted i livet helt naturligt
ikke skænker alt for mange tanker. Det kan dog være en god
anledning til at kaste et blik på din pensionsordning – det er
netop opsparingen tidligt i livet, der har stor indflydelse på
den senere pensionsudbetaling.
Det har igen i år været en vanskelig opgave at udvælge de 100,
der er blevet nomineret til talentprisen, når vi mest af alt havde
lyst til at tage alle de hundredvis af andre unge mennesker med,
som ikke blev udpeget i år.
Når vi hvert år kårer årets talenter, er det da også med en klar
bevidsthed om, at der går masser af kolleger rundt på alle
arbejdspladser, der både er store ildsjæle og hårdtarbejdende,
og I er de første til at fortælle os det, når vi fejrer jer. Sådan
er det hvert år. Man kan ikke hylde jer uden at få fortalt om
de af jeres kolleger, der også gør en forskel i hverdagen. Jeres
beskedenhed og stolthed over kollegerne og det stærke faglige
fællesskab fornægter sig aldrig, men vi tillader os nu alligevel at
fejre jer 100 på denne ene dag.
Og denne gang bliver det igen på Christiansborg, hvor jeg er
sikker på, at vi får en festdag med gode taler og festlige indslag, og hvor jeg glæder mig til at møde jer alle efter at have
læst jeres historier. Jeg vil her til sidst ønske jer alle sammen et
STORT tillykke og udtrykke min taknemmelighed for den store
forskel, I altid gør – i krisetid og i hverdagen. Det har I fortjent
den største tak for.

Torsten Fels.
Adm. direktør i PenSam

Christina Brandt
Andersen

Social- og sundhedshjælper,
Hjemmeplejen Uglekær, Aabenraa kommune
Nomineret af: Jane Machmüller
Christina er faglig dygtig og pligtopfyldende. Er tingene ikke i orden, så handler hun på
det enten ved selv at løse det eller tage det op i gruppen. Christina udstråler en selvtillid
og sikkerhed i sit arbejde, også selvom det er første gang, at hun møder borgeren. Hun
forstår at have borgeren i centrum og udføre opgaven ansvarligt. Når hun har lavet en fejl,
indrømmer hun det og tager ved lære. Christina har kompetencerne til at læse til social- og
sundhedsassistent, men forsætter sit arbejde som social- og sundhedshjælper. Dette er jeg
glad for, da vores arbejdsgruppe ikke kun har brug for dygtige assistenter, MEN så sandelig
også dygtige hjælpere som Christina.

Lise Rothmann
Kaltoft

Pædagogmedhjælper,
Daginstitutionen Tved, vuggestuen. Kolding kommune
Nomineret af: Birgitte Boisen
Lise har en unik evne til at skabe relationer til børn, kollegaer og
forældre. Når børn starter op finder hun det unikke ved det enkelte
barn og møder dem ud fra det, så de hurtigt bliver trygge. Lise er
meget omsorgsfuld, anerkendende og mild i sin tilgang, men formår
også at sætte en ramme, så hun oplevels som en autoritet. Lises
kreative åre er stor, hun har fokus på at børnene har et æstetisk miljø
hvor det skinner igennem at de har været medbestemmende og
deltagende. Lise er en virkelig god medspiller for at pædagogerne
kan løfte deres opgaver.

Martin Frandsen
Pædagogisk assistent,
Daginstitutionen Tved afd. Musikbørnehaven,
Kolding kommune

Nomineret af: Birgitte Boisen
Martin arbejder i en lille afdeling med max. 21 børn. Det
er en musikbørnehave, der har tilknyttet undervisere fra
Kulturskolen, der kommer 3 gange ugentligt. Martin er
hvert år med til at lave en børnemusical skabt bottom up.
Han har en lille gruppe, han i vores egen bus kører til Idræt
med hver uge. Da det er en lille gruppe, han arbejder i, har
Martin få pædagoger at læne sig op ad, og han udfører
meget selvstændigt arbejde. Martin møder børnene på
deres plan, han er lige så vild med at lege gemme- eller
tumlelege, som børnene er. Han elsker at lave temaer,
der forener børnenes interesser og samtidig giver dem
ny viden. Han er god til at eksperimentere og tåler kaos,
og at han ikke selv ved, hvordan det ender. Han er lige
så optaget af resultatet, som børnene er. Han er meget
fleksibel og stabil og understøtter ligeledes sine kollegaer i
at komme i mål med deres mål/opgaver. Martin er stolt af
sin PAU uddannelse og er nysgerrig på at videre udvikle sig.

Sille A Larsen
Social- og sundhedsassistent,
Lille Birkholm plejecenter, Herlev kommune

Nomineret af: Majbritt Benjaminsen
Jeg nominerer Majbritt fordi hun en unik og hjertevarm
person, der brænder for dit arbejde. Hun er kærlig og
omsorgsfuld, både overfor beboerne på vores arbejde, og
overfor hendes kollegaer. Hun bringer smil og glæde hos
både beboers og kollgaer. Hun er god til at lære fra sig og
gør det med glæde. Hun bidrager til, at alle får en god dag.
Jeg er rigtig stolt af at have hende som min kollega.

Malene
Skjødt Hansen

Social- og sundhedsassistent,
Distrikt Åbakken - Område Nord, Randers kommune
Nomineret af: Lene Brøbech
Malene har arbejdet inden for omsorgsfaget fra sit 18.
år - uddannet som hjælper i 2010 og som assistent i 2019.
Malene er super god til at være i hverdagen – hverdagen
som kan være uforudsigelig – er kreativ tænkende og
løser på bedste vis dagens mangeartede opgaver. Møder
borgeren, hvor borgeren er og har stor respekt for, hvordan
den enkelte borger vælger at leve sit liv. Malene tager
tingene som de kommer og nyder at der ikke er 2 dage der er
ens. Malene er en stor ressource at have i distriktet – er en
god sparringsmakker, fleksibel og kan hurtigt skabe sig et
overblik i pressede situationer.

Martin Sølvberg
Bønløkke
Omsorgsmedhjælper,
Hjemmeplejen Broby, Faaborg Midtfyn kommune

Nomineret af: Bente Skov Jensen
Martin er en engageret ung mand, som altid er et livstykke at
arbejde sammen med. Altid klar med en hjælpende hånd og
får de ældre damer til at smile og grine. Martin vader ind i folk
med træsko på. Han er eminent til at få alle i godt humør, og
hans tilgang til det enkelte menneske er altid med ligeværd.
Man føler sig altid godt tilpas i hans selskab, og Martin er
altid klar til at tage ekstra vagter, hvis det er nødvendigt. En
af hans stærke sider er, at han tør sige sin mening og stå ved
sine holdninger. Som kollega er Martin rigtig god, og han er
altid klar til at hjælpe, hvis nogen får brug for det. Han er glad
og positiv. Udover hjemmeplejen arbejder Martin også med
unge mennesker af forskellig karakter. Han er omstillingsparat,
nysgerrig, har et gå-på-mod, og han vil gerne opsøge ny viden
og læring i sin fritid, og så går Martin meget op i håndbold. Han
sidder bl.a. i Fyens Håndboldforbund i ungdomsafdelingen, og
er assistenttræner i en fynsk klub.

Thomas Lee
Langelund
Social- og sundhedshjælper,
Præsthøjgården, Horsens kommune

Nomineret af: Laila Hay
Thomas er en meget omsorgsfuld person. Han er god til
at arbejde rehabiliterende og med respekt for den enkelte
beboer. Thomas er en meget fleksibel medarbejder der ikke
er bange for at tage et ekstra nap med når det kniber. Han
er en person, som går forrest for at skabe en god trivsel
imellem kollegaer.

Sandi Jensen

Ejendomsserviceteknikker elev,
Trafik og Ejendomme, Vordingborg kommune
Nomineret af: Kim Storberg
Jeg vil gerne nominerer Sandi, fordi hun klarer sig rigtig
godt i en ellers mandsdomineret verden, hun stiller store
krav til sin elevplads, er ikke bange for at sige til hvis hun
ikke får den viden hendes uddannelse kræver, det har gjort
hende til en god kollega.

Camilla Lindholm
Simonsen
Social- og sundhedsassistent elev,
Solrød hjemmepleje, Solrød kommune

Nomineret af: Katja Vendelbo Hansen
Camilla er en dygtig social- og sundhedsassistent og en rigtig
god kollega. Hun er i sin sidste praktik i Solrød hjemmepleje.
Hun er en frisk pige, som har meget gå-på-mod, er meget
seriøs og faglig dygtig i sit arbejde med borgerne. Hun tager
altid nye udfordringer med et smil og hjælper altid gerne sine
kolleger. Hun er ikke bange for at stille spørgsmål eller undre
sig. Camilla er guld værd for den kommune, som er så heldig at
få hende som deres kommende kollega.

Elisabeth
Irgens-Møller

Social- og sundhedsassistent,
Abildparken Leve Bo, Frederikshavn kommune
Nomineret af: Liane Nielsen
Elisabeth er en supersprudlende og glad pige. Man
kan tydeligt mærke, at hun elsker sit job med den
tilgang og smilende adfærd, hun har over for beboerne.
Hun hjælper altid kolleger på tværs af husene, hvis
der er sygdom blandt personalet. Hun er lige blevet
superbruger i vores nye system, hvor hun i en periode
er mødt ind på fridage eller før en almindelig vagt for
at få systemet op at køre, og ellers render hun rundt
til kolleger for at sidemandsoplære. Hun er en person
man bliver i godt humør af at være i nærheden af.
Hun siger altid sin mening og man ved, hvor man har
hende. Hun er en person, der altid arbejder for at gøre
arbejdspladsen et bedre sted at være.

Christina
Jeanette
Simonsen

Social- og sundhedsassistent,
Helenehusene, Guldborgsund kommune
Nomineret af: Jeanette Johansen
Christina er god til sit job, fordi hun giver sig tid til de
demente beboere, som hun arbejder med til hverdag.
Christina gør, at beboerne føler sig set og lyttet til. Hun
er god til at sætte sig ned sammen med beboerne og lytte
til historier om deres liv og bruge beboernes livshistorie
til at berige deres hverdag med noget, som de holder
af. Christina er en fantastisk kollega, der gør alt for sine
kolleger, så de har det godt på deres arbejde, og hun gør,
at hendes kolleger har lyst til at gå på arbejde. Hun er en
varm, kærlig, positiv og omsorgsfuld person.

Malene Frederiksen
Social- og sundhedshjælper,
Nysted hjemmepleje, Guldborgsund kommune

Nomineret af: Mille Sørensen
Vi her i Nysted hjemmepleje vil gerne nominere Social- og
sundhedshjælper Malene Frederiksen til årets velfærdstalent.
Malene er en ung kvinde, som er fagligt dygtig, skarp i sit fag og det
er tydeligt at mærke hun også er stolt af sit fag. Malene har et stort
omsorgsgen, og er samtidig pligtopfyldende på sin helt egen måde.
Malene er skarp i sit fag og vi kan altid regne med, hun er der 100% for
de borgere hun kommer hos. Malene er også meget vellidt af alle de
borgere hun kommer hos i det daglige.
Malene har taget de sidste to år med Corona som en udfordring og med
oprejst pande. Ud over sit job som udekørende hjemmepleje, meldte
Malene sig frivilligt til at hjælpe en måned på centerdelen, da de var
lagt ned af sygemeldinger pga. Corona. Det er lige sådan Malene er,
altid klar til at give en hånd, når der er brug for det. Malene er meget
fleksibel, og står altid klar til også at hjælpe sine aftenvagtskollegaer,
hvis de har brug for dette. Malene er også vejleder, og hun går som alt
andet, også meget op i denne funktion. Hun får ros af de elever hun
er vejleder for, og de føler sig godt klædt på efter endt praktik med
Malene. Og Malene sætter bestemt en ære i at klæde eleverne godt på
i deres praktikker her i Nysted.
Malene er en rolig og smilende ung kvinde, som er meget vellidt og
respekteret af sine kollegaer og samarbejdspartnere. Så ud fra alt det
nævnte peger Nysted hjemmepleje på Malene Frederiksen, som vores
unge velfærdstalent. Fordi Malene helt sikkert fortjener denne pris.
Med venlig hilsen, Gruppeleder Mille Sørensen samt alle kollegaerne i
Nysted hjemmepleje.

Sandra Mandø
Lønberg

Social- og sundhedsassistent,
Plejehjemmet Lysbjergparken, Faaborg-Midtfyn kommune
Nomineret af: Dorthe Skovbjerg Andersen
Sandra er social-og sundhedsassistent og arbejder meget
målrettet på at beboerne udvikler deres hverdag, trods
mange svære diagnoser. Sandra anvender teknologi, hvor
det kan passe ind til den enkelte. Har rigtig god erfaring med
brug af musikpude til demente. Andre eksempler på brug af
teknologi i det faglige arbejde, har Sandra også løst til stor
glæde og gavn for kollegaer og samarbejdspartnere.
Nomineret af: Louise Ann Hoppe
Sandra er så utrolig dedikeret i sit arbejde. Hun udfylder
rollen som vejleder for de studerende til fulde og sørger for
at de tager ansvar for deres fremtidige rolle som en del af
sundhedsvæsnet. Hun gør en kæmpe forskel for de studerende hos os og tør vise alle facetter af vores arbejde. Hun
spreder godt humør på arbejdet, er en loyal kollega og har en
super høj faglighed. Hun sætter stolthed og ære i sit arbejde
og prøver hele tiden at tage fagligheden til nye højder.

Pernille Helstrup
Nielsen
Social- og sundhedshjælper,
Plejecenter Enghaven, Vejen kommune

Nomineret af: Jette Marie Nissen
Jeg vil gerne nominere social- og sundhedshjælper Pernille
Helstrup Nielsen til Velfærdstalent 2022. Pernille er en
holdspiller, og støtter altid positivt op om det tværgående
samarbejde på plejecenteret. Hun har fokus på kerneopgaven,
og har en konstruktiv tilgang til opgaveløsningen. Pernille
engagerer sig gerne i de ting der foregår på Plejecenteret, og
er god til at se muligheder i udfordringerne. Blandt andet er
Pernille med til at skabe den gode måltidsoplevelse for beboerne
på Enghaven. Pernille bidrager i høj grad til at beboerne oplever
livskvalitet og værdighed. Med hendes gode humør og positive
indstilling til tingene, bidrager hun til det gode hverdagsliv for
beboere. Pernille er god til at grine sammen med beboerne, og
laver gerne sjov sammen med dem eller kolleger. Gennem de
seneste to år har Corona epidemien været en stor udfordring for
pleje- og ældreområdet. Vi har også her på plejecenteret haft
et stort smittetryk, og været udfordret på ressourcer. På trods
af dette formår Pernille at have overskud og overblik, og byder
sin hjælp til når der er behov. Over for beboerne udviser Pernille
omsorg, respekt og ligeværdighed. Hun er desuden en god
rollemodel for både elever og kolleger.
Vi sætter stor pris på Pernille, hendes medmenneskelighed
og høje faglighed er med til at gøre en forskel i hverdagen på
Enghaven. Hun er et talent og fortjener et skulderklap.

Sarah Dahl
Thorsen

Social- og sundhedsassistent, Nykøbing Falster
Akutafdeling, Nykøbing Falster kommune
Nomineret af: Alex Petz Ødis
Sarah fortjener at blive nomineret fordi hun lige siden hun gik
ud af folkeskolen vidste, at hun ville arbejde med mennesker
og være der for dem, der har allermest brug for det. Hun
er det mest nærværende, sympatiske, omsorgsfulde og
respekterende personale man kan finde. Hun sætter altid
sine patienter og medmennesker først, og nu fortjener hun at
blive hyldet for dette.

Mathias
Vestergård
Jørgensen

Social- og sundhedsassistent,
Østervrå Ældrecenter, Københavns kommune
Nomineret af: Merete Dam Holmberg Nielsen
Mathias er simpelthen født til dette job. Han er en meget
reflekteret elev, som formår at skabe gode relationer,
sætte sig mål for borgeren og sig selv. Hans rolige tilgang
resulterer i tillid, som gør ham god, både der hvor han
skal berolige, men også der hvor han skal motivere. Han
har arbejdet med meget forskellige borgere og er rigtig
dygtig til at anerkende borgeren, der hvor han/hun er, og
til at se, hvor han skal støtte, motivere, rehabilitere den
enkelte, og hvordan han kan gøre det bedst. Mathias er
meget engageret i sit fag både praktisk og teoretisk og
udvikler sig rigtig meget. Jeg synes helt sikkert, Mathias
fortjener denne pris. Han bliver en meget dygtig socialog sundhedsassistent, han er vellidt af borgerne, og ikke
mindst så er han en rigtig god og hjælpsom kollega.

Julie Lautrup
Schmidt
Social- og sundhedsassistent,
Åparken Ældrecenter, Vejen kommune

Nomineret af: Helle Sørensen
Julie har været ansat som social- og sundhedsassistent på
Åparken siden juli 2017. Julie er meget vellidt af sine kollegaer,
da hun på sin helt egen rolige måde forstår at sparre og
vidensdele ud fra et højt fagligt niveau. Julie bidrager rigtig
fint til det gode arbejdsmiljø på Åparken ved at være stabil,
fleksibel, ansvarsbevidst og opmærksom på egne evner og
egen selvudvikling. Julie har en rigtig god relation til borgerne
ude i eget hjem, hvilket er med til at skabe tryghed og tillid
hos den enkelte borger. Julie har funktionen som Tryksårsressourceperson, hvilket betyder, at Julie medvirker til, at
alle borgere - der er i risiko for tryk - får den nødvendige
hjælp indenfor trygsårsforebyggelse. Julie er god til at være
opsøgende på indsatsen omkring tryksår og iværksætte de
nødvendige indsatser, så borgerens situation ikke forværres.
Julie har rollen som social- og sundhedsassistent, hvor hun ved
morgenstart er ledende og koordinerende. Denne rolle arbejder
Julie rigtig fint med at fylde ud, så det kommer borgerne til gode
i løsning af kerneopgaven.

Christine Bunk
Social- og sundhedshjælper,
Plejecenter Birkehøj, Holstebro kommune

Nomineret af: Helle Bøgh Højland
Min mand, som nu desværre er gået bort, havde Alzheimer og
blev på grund af udadreagerende adfærd flyttet til et andet
plejecenter med en lidt bedre normering. Her er Christine ansat,
og hun formåede sammen med resten af personalet at få
ændret adfærden til, at han var rolig og tryg i omgivelserne. Hun
blev en hel speciel tryg omsorgsperson for ham. Altid et smil i
øjnene når han så hende, og hun kunne altid aflæse ham, så han
blev imødekommet, ligesom han skulle alt efter humøret, og hvor
meget afmagt han følte. Christine er altid frisk og skaber latter
og glæde blandt beboerne og klæder sig gerne ud ved specielle
lejligheder. Hun har aldrig givet udtryk for, at noget var hårdt i
hendes arbejde, men taget udfordringerne som de er kommet
– også i en svær coronatid. Vi som familie skylder hende så
meget tak for det år, hvor hun var omkring min mand.

Malik Ahlqvist Kallio

Social- og sundhedshjælper,
Plejecentre Bredebo, Lyngby Taarbæk kommune
Nomineret af: Sarah Olivia Noesgaard
Malik er det unge pust, plejecentret har brug for. Han er nyuddannet i marts 2021, og på den
korte tid har han taget kurset som praktikvejleder, og nu har han sin første elev. Han giver en
god energi til sine kolleger, beboere og pårørende. Han er god til at lave aktiviteter trods en
travl hverdag, og han gør det også i weekenderne. Han er omsorgsfuld og nærværende. Han er
også god til at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring sine beboere og sparre med andre.

Puk Czagala
Sølver

Social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen
Vesterparken, Viborg kommune

Nomineret af: Jette Bech, Mette Nørbæk,
Sandra Sørensen og Lars Gasberg
Den øgede kompleksitet i opgaver samt det store fokus der
er på at arbejde rehabiliterende bevirker, at Puk er involveret
i samarbejdet omkring og med borgeren. Puk er god til at
arbejde tæt sammen med andre faggrupper. Puk arbejde på
et højt fagligt niveau, som hun viser og handler på i forskellige
situationer. Når patientens situation ændrer sig akut/hurtigt.
Når der er flere problemstillinger/grundlæggende behov, der
påvirker hinanden. Når patientens sygdomsproblemer er enten
skjulte eller uklare, og kræver omfattende dataindsamling og
analyse. Når situationen kan være præget af etiske dilemmaer,
hvor patienten og/eller dennes pårørende kan være uenige i
pleje, og behandling af patienten. Puk er god til at løse opgaver,
der er forbundet med borgerens daglige livsførelse, hvad enten
denne er delvis selvhjulpen, mere svagelig eller sengeliggende.
Det drejer sig om elementære opgaver, borgeren selv ville have
udført, hvis den pågældende havde været i stand til det. Hun har
hele tiden borgerne i fokus. Puk er god til at motivere og aktivere
borgeren med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare
dennes ressourcer. Puk ser muligheder i hverdagen og tænker ud
af boksen. Puk er en god og kompetent kollega og jeg er stolt af
at kalde hende det.”
” Puk er en altid smilende, engageret og positiv medarbejder
med hjertet på rette sted. Puk ser alle borgere lige og spotter
hurtigt, hvad der har værdi for borgerne. Puk er en medarbejder
der tilegner sig relevant viden på alle områder, og som altid
gerne vil dele denne med kolleger, borgere og ledelse. Puk ser
muligheder i alle situationer, hvilket afspejler et meget bredt
overblik. Puk er hurtig med hjælpende hænder i alle opgaver,
store som små. Ledelsen i Hjemmeplejen Vesterparken er
stolte af at have en ildsjæl som Puk, som bidrager på så mange
områder.”
” Puk er en god kollega og meget vellidt. Hun er altid smilende
og positiv. Jeg har arbejdet med Puk i 5 år og hun har altid været
hjælpsom både ude i marken, men også ved dokumentation. Vi
prøver pt døgnrytmeplaner og Puk sidder og skriver alle selv, da
hun er god til at sætte det op så det er let læseligt og forståeligt.
Selv kollegaer der ikke normalt kører ved borgeren, som hun
har skrevet om, føler sig helt trygge ved opgaven. Men Puk er
ikke bare vellidt blandt kollegaer, men også hendes borgere.

Når man kommer ved hendes borgere spørger de meget ind
til hende og man kan tydeligt mærke de er meget trygge ved
hende og glade for hende. Puk er ikke kun fantastisk ved sine
egne borgere. Hun er altid god at sparre med omkring andre
borgere da hun har et fantastisk positivt syn. Puk er god til at se
ressourcer frem for begrænsninger. Puk er uden tvivl med til at
gøre Vesterparken til en fantastisk arbejdsplads for os kollegaer
og give vores borger en fantastisk hjælp hver dag.”
” Puk er altid en glad kollega der skaber et godt arbejdsmiljø, og
er meget vellidt blandt kollegaer og borger. Puk er så god til at
skrive handlingsanvisninger, at alle der er ved Puks borger ved
hvad man skal og det skaber kontinuitet ved borgeren. Puk og
jeg arbejder meget sammen da vi kører i det samme område,
og når man har så faglig og professionel en kollega, føler man
sig ikke alene om at løfte opgaverne. Puk er lige nu med i et
projekt hvor vi skal prøve med døgnrytmeplaner i hjemmeplejen
Puk er så god til at skrive, at hun er sat alene til at skrive
døgnrytmeplaner på de boger der bliver valgt. I dette projekt
er Puk kommet med mange gode input og gode ideer som gør
at døgnrytmeplaner er kommet i et helt nyt niveau. Udover
dette er Puk en meget hjælpsom kollega og man bliver meget
tryg når hun er på arbejde. Når jeg kommer til Puks borgere,
spørger de meget efter Puk, en af grunden til det, er at Puk er
en meget rolig person der er god til at formulere sig og det gør
at selv borgere der har svært ved at høre har nemt ved at forstå
hvad Puk vil have dem til, men også fordi de er meget glade for
Puk. Puk ser resurser frem for begrænsninger og det ser man
hvis man kommer til Puk boger at enten bevarer de funktioner
i meget længere tid end beregnet eller de får nogle af de tabte
funktioner tilbage, og dette gør at borgeren bliver i eget hjem i
meget længere tid. Puk er så god til at reflektere og observere at
det gør det nemt som kollega, da Puk altid handler på det hun
ser, hører, lugter, og føler. Man er ikke i tvivl om at Puk altid tager
den rigtige beslutning ved den borger hun kommer til. Puk er
med til at gøre Vesterparken til en god arbejdsplads, da hun har
en fantastisk arbejdsmoral og Puk er med til at få vester parkens
pleje og omsorg til et andet niveau. Jeg vil råde jer til og komme
og se Puk arbejde, se hvor rolig hun er ude ved borgeren og se
hvilket menneskesyn hun har, det er så fantastisk.”

Alexander Robrahn
Portør, Hvidovre Hospital,
Hvidovre kommune

Nomineret af: Thomas Hald, tillidsmand Hvidovre Hospital.
Alexander fortjener et klap på skulderen og er i den grad et velfærdstalent. Det
er altid en fornøjelse at arbejde sammen med og ved siden af Alexander, da hans
dejlige person, gode humør og høje faglige niveau smitter af på både kolleger og
patienter, han møder på sin vej. Selv i hektiske og stressede situationer formår
Alexander at holde hovedet koldt og yde en fantastisk service og hjælpsomhed
ud over det sædvanlige. Vi er stolte af at have ham i portørcentralen 544 på
Hvidovre Hospital.

Maria Bittendorfer
Social- og sundhedsassistent,
Plejecenter Snorrebakken, Bornholm kommune

Nomineret af: Rikke Aaby Tolstrup
Maria er uddannet social- og sundhedsassistent, men er også
uddannet pædagogisk assistent. Og det er tydeligt at se i
hendes daglige virke. Maria har en høj faglighed og er en meget
dygtig social- og sundhedsassistent, hvor hun samtidig gør stor
brug af sine pædagogiske kompetencer i tilgangen til borgerne
og det enkelte menneske. Maria er en god sparringspartner
og en god ressource for arbejdspladsen. Hun vægter højt at
skabe kontinuitet for borgerne, er ansvarsbevidst og påtager
sig gerne flere kasketter for at skabe stabilitet og udvikling på
arbejdspladsen. Maria er meget imødekommende og tager sig
gerne af nye medarbejdere og elever, og hun deler gladeligt ud
af sin viden. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Maria.
Derfor indstiller jeg Maria til velfærdens talent.

Camilla
Poulsen

Social- og sundhedsassistent,
Hemmet plejehjem, Ringkøbing Skjern kommune
Nomineret af: Tanja Gejl Hansen
Camilla er et af de mennesker, som gør at
enhver arbejdsplads fungerer. Hun er fleksibel,
imødekommende og foregangskvinde for
beboerne. Hun har så stor respekt for beboerne og
deres selvbestemmelsesret, samtidig med at hun
motiverer dem, så deres basale behov opfyldes.
Hun har stor fokus på alles trivsel og står gerne
frem for de svage. Hun har sin faglighed med sig, i
alt hvad hun gør. Om nogen har denne kvinde givet
så meget af sig selv, sin faglighed og sin omsorg
til andre, og jeg synes bestemt, at hun fortjener
denne pris.

Pernille
Celinder Bloch
Social- og sundhedshjælper,
Hjemmeplejen Toftegården, Aarhus kommune

Nomineret af: Sanne Pserimos
Pernille har været elev og efterfølgende social- og
sundhedshjælper i Hjemmeplejen Toftegården. Hendes
udstråling er smittende, og er meget åben omkring, hvis
humøret ændrer sig. Man tager aldrig fejl af Pernille. Er en
super god kollega, som man kan stole på, og vil gå gennem ild
og vand for sine kolleger. Altid med på nye tiltag også fagligt,
hun orienterer sig og udfører pleje af Århus borgere på aller
fineste vis. Hendes flotteste kompetence er, at hun samarbejder
fantastisk med de skæve og tunge borgere. Hun kan arbejde i de
værste hjem, med de mest psykiske syge borgere, og være lige
med borgerne, mens hjælpen står på. Borgerne elsker Pernille
og hendes fremtoning i hjemmet. Tit tænker jeg, hvorfor læser
Pernille ikke til social- og sundhedsassistent, svaret er, at vi har
brug for GULD-HJÆLPERE, og det er Pernille. Hun skal ikke
pillenusse eller sidde med hovedet i en tablet, men være ved
borgerne, hvor hun giver så meget glæde.

Maria Sundbøl
Social- og sundhedshjælper,
Middelfart hjemmepleje, Middelfart kommune

Nomineret af: Lillian Skytte Skov
Maria har igennem de sidste par år udviklet sig meget til gavn
for opgaveløsningen i hjemmeplejen. Kollegaerne fortæller,
at Maria er meget engageret i sit arbejde og i fællesskabet på
arbejdspladsen. Maria er nysgerrig, hun tilegner sig ny viden
og kompetencer, hvilket gør, at Marias faste borgere oplever
et sammenhængende forløb. Maria er en god kollega og er
altid klar til at hjælpe. Hun har et godt overblik og tager gerne
teten, når der skal deles planer ud i weekenden, hvor hun deler
sol og vind lige. Vi ved ikke, hvad vi skulle gøre uden Maria. Der
er stor tillid til Maria, der gør meget for fællesskabet, og hun er
blandt andet med til at arrangere fællesspisning, julefrokost og
sommerfest.
Som leder kan jeg fortælle, at Maria varetager flere funktioner
eksempelvis som praktikmentor, hvor hun er med til at
sikre, at eleverne får en god velkomst og introduktion til
Middelfart hjemmepleje, samt en god praktik. Maria er også
ressourceplanlægger og hjælper med planlægning af kørelister,
dette gør hun godt og med faglige overvejelser, så de rette
kompetencer kommer til de rette opgaver. Maria har en god
relation til sine borgere og er opmærksom på deres mentale
trivsel, hvilket er med til at forebygge sundhedsmæssige
problemstillinger og ensomhed. Maria er en blandt mange
unge mennesker, der gør et rigtig stort stykke arbejde inden
for ældreplejen, hun er derfor en god rollemodel for fremtidens
social- og sundhedshjælpere. Hun fortjener et stort skulderklap.

Anette Dalum
Schmidt
Social- og sundhedsassistent,
Ringkjøbing Skjern kommune

Nomineret af: Pernille Højhus
Anette brænder for sit arbejde, og hun er rigtig god til det.
Hun arbejder i en skærmet afdeling for demente, hvor
hun hver dag ser det individuelle i hver og en, som bor i
Solsikken. Ikke nok med at hun drager professionel omsorg
over for borgerne, så ser hun den store opgave i at have de
pårørende med. Anette er altid smilende, og hendes smil
smitter af på beboerne. Anette tager kurser og udvikler
sin faglighed løbende for at kunne varetage opgaverne
og udfordringerne ved beboerne. Hun er nøgleperson på
Fjordparken for vores demensrejsehold, og så er hun bare
en rigtig god kollega.

Moreen
Logose Jensen
Social- og sundhedshjælper,
Ceres 1, Horsens kommune

Nomineret af: Barbara Baumgartner Baden
Moreen er 35 år gammel og social- og sundhedshjælper
i plejebolig på Ceres 1 i Horsens Kommune. Moreen
yder hver eneste dag ekstraordinær omsorg og pleje til
borgerne. Hun har en helt særlig tilgang til mennesker og
formår at skabe unikke relationer til hver enkelt borger, hun
møder. Moreen har hjertet på det rette sted og udstråler
livsglæde og overskud i mødet med borgere, kolleger og
samarbejdspartner. Moreen har en helt særlig evne til at
se det enkelte menneskes behov og møde dem der, hvor de
er. Moreen har en høj faglighed og stræber daglig efter at
blive endnu bedre og yde sit bedste. Moreen er en stjerne
og en stor berigelse for en hver arbejdsplads.

allermest sårbare situationer forstår hun at stille sig selv til
rådighed uden at tage ejerskabet fra borger eller pårørende.
Som kollega har hun fokus på, at alle er med og hjælper gerne,
hvor der er behov. Jeg håber, at Annika uddanner sig videre for
der er så meget potentiale, som kan gøre en forskel for mange.”
”Annika går til opgaverne med stort engagement, har gåpå-mod og en positiv tilgang til sine medmennesker. Hun er
vellidt både blandt kolleger og borgere. Annika er fagligt dygtig
til komplekse opgaver og sårbare borgere. Annika er aktiv i
foreningsliv og ridning lokalt. Hun giver gerne en hjælpende
hånd og et godt råd. Dette gælder både børn og voksne. Annika
indeholder mange talenter og fortjener at blive indstillet til
Velfærdstalent 2022.”
”Annika er meget initiativrig og engageret. Hun er fagligt
meget dygtig, er opsøgende i sit arbejde og en rigtig god
sparringspartner i det daglige. Hun går forrest og tilbyder gerne
sin hjælp og viden i forhold til borgerne. Hun tager ofte initiativ
til motionshold og gå- og cykelture for de mere ressourcesvage
borgere på øen. Annika er nytænkende og kommer tit med
gode input i forhold til borgerne, ser altid muligheder fremfor
begrænsninger. Det opleves trygt at være i vagt med Annika,
da hun deltager aktivt i forhold til alle borgere og byder ind med
hjælp, hvis det kniber i hverdagen. Hun opleves af alle som en
rigtig god og stabil kollega, der brænder for faget og med sin
positive tilgang, gode humør og ikke mindst humor er utroligt
værdsat og vellidt af alle, kollegaer såvel som borgere.”
”Annika er en kollega, der altid gør alt for, at alle har det godt,
men hun forventer også, at alle gør deres bedste hver dag. Med
hensyn til den unge mand, vi i teamet tager os af, kæmper hun
med næb og kløer for, at han skal have den bedste hjælp og
træning. Hun lader sig ikke stoppe af autoriteter, der siger nej. Vi
har alle stor respekt for hendes faglighed.”

Annika Hørby
Jensen

Social- og sundhedsassistent, Læsø Døgnpleje, Adecco,
Frederikshavn kommune
Nomineret af: TR Thomas Plovgaard, Forvaltningschef Helle
Carlsson, Demens og Psykiatrisk sygeplejerske Wenche
Hestad, Astrid Petersen, Frederikshavn Hospice, Kollegaer
fra hjemmeplejen samt 3 borgere.
Denne nominering består af flere udtalelser fra leder, kolleger,
pårørende og borgere. Derudover har Annika også deltaget
i Regionsmesterskabet i Skills i 2017 efter kvalifikation fra
skolemesterskabet. Jeg er tillidsrepræsentant for Annika og
håber meget, at I vil tage hendes nominering i betragtning.
”Annika er en ener. Altid positiv og konstruktiv – altid med
blikket rettet på borgerens behov og ressourcer. Såvel i hendes
elevtid som efter endt uddannelse er hun hele tiden motiveret
for at lære nyt samt anvende sin viden netop til fordel for
borgerne. Hendes empati er forbilledlig. Som få forstår hun
vigtigheden af at se mennesket og motivere den enkelte til
at udnytte egne ressourcer og være ”herre i eget liv”. Selv i de

”Annika Hørby Jensen er en pige med et fantastisk sind og
viden. Hun møder alle mennesker med lige stor respekt, og hun
er utrolig vedholdende og videbegærlig. Hun accepterer ikke
et nej, men finder andre veje at gå for sin borgers bedste. Hun
går altid en ekstra mil for sin borger og er utrolig vellidt af både
borgere, kolleger og især pårørende. Hun støtter altid op, siger
aldrig nej og er altid fuld af gode idéer. Hendes ekstreme drive
gør, at hun er undværlig på arbejdspladsen, og derfor har hun
fortjent en kæmpe anerkendelse og ros for sit hårde arbejde!
Hun er en ener – var der bare flere af hendes slags med samme
effektivitet, var det danske sundhedssystem noget nemmere at
danse med. Venlig hilsen fra en pårørende.”
”Borger, mand 88 år: Annika opfører sig, som jeg ønsker, at mine
egne piger skal opføre sig, nemlig omsorgsfuld og hjælpsom.
Hun er ærlig og kærlig –en pige man kan stole 100% på.”
”Borger, mand 59 år: Jeg vil godt sige et par ord om Annikas
indsats i Læsø døgnpleje. Man kan være 100% sikker på, at
Annika gør en kæmpestor indsats i plejen. Jeg har sjælden set
en ung pige, der gå så meget op i sit arbejde som hende. Hun
laver et stort stykke arbejde i plejen. Hun tager sig tid til at tale
med en, når man har brug for det, selv om hun er presset på
tid, fordi hun skal nå noget andet. Hun går meget op i, hvordan
man har det og gør egentlig mere end det, man har bedt hende
om at gøre. Har man et problem (i mit tilfælde noget med mit
kateder), så kommer hun gerne springende, for dét problem skal
jeg i hvert fald ikke have. Hun er altid klar til at prøve noget nyt
hvis hun nu kunne bruge det, ude i fremtiden, og så er hun meget
imødekommende.”

Martina
Gravlund Nielsen
Social- og sundhedsassistent elev,
Plejecenter Højgården, Vesthimmerland kommune

Nomineret af: Anne-Mette Nielsen
Hun tager sig tid til det enkelte menneske og er utrolig
omsorgsfuld og betænksom. Derudover har hun meget stor
faglig stolthed, samtidig med at hun hele tiden ønsker at udvikle
sig menneskeligt og i særdeleshed fagligt.

Tim Fog Lingskov
Social- og sundhedsassistent,
Ældrecenter Dalvangen, Glostrup kommune

Nomineret af: Mette Thuesen
Tim er fagligt meget dygtig, og er altid villig til at lære fra
sig. Tim har altid tid til at give en hjælpende hånd, også
selvom han selv har travlt, og det ikke er på hans egen
afdeling. Tim arbejder på en skærmet enhed, hvor han
udstråler empati, ro og tålmodighed, og han har en helt
særlig evne til at berolige demente borgere, som er urolige
og måske også udadreagerende. Tim er meget værdsat som
kollega.

Kamilla Marie
Larsen

Social- og sundhedsassistent,
Gartnervænget Saxenhøj, Guldborgsund kommune
Nomineret af: Marie Ahrensberg
Kamilla udviser altid stort engagement i sit arbejde, hun
ser altid løsninger frem for begrænsninger. Hun er meget
kompetent, omsorgsfuld og professionel i sit arbejde, samt
i sin tilgang til borgerne. Hun er en pige med ben i næsen
og ikke bange for at give en hjælpende hånd, når man har
brug for det. Hun er altid i godt humør, glad og smilende
og kan vende ens dag til noget positivt, hvis det hele er
lidt uoverskueligt. Hun er en fantastisk kollega, og jeg kan
altid kan føle mig tryg, når vi har vagt sammen og spørger
hende til råds hvis jeg er i tvivl. Sådan en kollega findes ikke
alle steder, jeg er meget taknemlig.

Denise Marie
Månsson
Social- og sundhedsassistent,
Center Åbakken, Randers kommune

Nomineret af: Ana Maria Gavrilas og Hanne Hjort
Som nyuddannet social- og sundhedsassistent viser Denise
kæmpestor faglighed. Hun tør til at går frem for sin kolleger,
kæmper for bedre vilkår på arbejdspladsen, og for de ældre
borger. Hun tør at siger sin mening, og hun vil gerne gøre en
forskel i daglighed.”
Denise er meget venlig og god med beboerne og personalet. Hun
gør i dagligdagen gør en stor forskel for alle, og bidrager meget
til arbejdsmiljø og kommer med god indsats.

Camilla Staack
Iversen
Social- og sundhedshjælper,
Boenhed 44, Socialpædagogisk døgntilbud,
Skanderborg kommune

Nomineret af: Susanne Poulsen
Camilla er trådt ind i en for hende ny verden. Camilla har ikke
tidligere arbejdet på dette område, men kan betragtes som
et naturtalent. Med sit vindende smil og sin væremåde over
for både beboere og kolleger, er hun i høj grad med til at skabe
udvikling. Hun løser rent bogstaveligt opgaverne med et smil og
er med sin tilstedeværelse med til at skabe et godt miljø både for
kolleger og beboere.

Line Strand
Rosenskjold

Pædagogisk assistent,
Børnehuset Baggersvej, Halsnæs kommune
Nomineret af: Irene Madsen
Line løfter sit job med stort fagligt engagement og har altid
overskud til at hjælpe sine kollegaer i Børnehuset. Hun er der
for 100 for børnene på stuen - smiler og virker altid glad og
overskudsagtig - har meget at give af både til børn og sine
kollegaer, det betyder meget i en travl hverdag. Derfor skal
hun skal normimeres

☺

Emma
Hedebrandt
Christensen

Social- og sundhedshjælper,
Tornhøjhaven demenscenter, Aalborg kommune
Nomineret af: Dorthe Momme
I september blev jeg kollega med Emma, som
netop havde færdiggjort sin uddannelse. Jeg var
faktisk med til at ansætte hende. Allerede ved
ansættelsessamtalen gjorde Emma stort indtryk på
- ikke bare mig, men hele ansættelsesudvalget. Hun
har siden vist, at det var fornuftigt at ansætte hende.
Emma er, trods hendes unge alder, en utrolig dygtig
social- og sundhedshjælper. Hun er velformuleret,
både i skrift og tale, og hendes kommunikation er
velovervejet og skarp. Emma er en arbejdsbi, hun er
flittig, hjælpsom og dygtig. Hun kan arbejde med
hvem som helst, hvor som helst. Selvom det er helt
fantastiske egenskaber, så er det vigtigste dog
nok hendes beboer-tilgang. Tornhøjhaven er delt
op i 36 demenspladser, og 36 geronto psykiatriske
pladser. Emma (og jeg) er i team 2, som er geronto.
Det betyder, at beboerne her har en eller anden
uhensigtsmæssig adfærd, og derfor ikke kan
rummes på almindeligt demensafsnit - oftest er
beboernes demenssygdom en frontallap skade. Den
uhensigtsmæssige adfærd kan være udadreagerende
adfærd, seksualiserende adfærd, adfærd, hvor
beboerne vil gå fra plejehjemmet og så videre i den stil.
Emma har en helt fantastisk tilgang til alle disse hårdt
ramte beboere. Om det er den råbende, skrigende,
udadreagerende, udskældende, udadrettet beboer,
eller beboeren der vil hjem til mor og far, eller beboeren
der er så langt i sin demens, at han/hun nu ikke mere
gør væsen af sig - jamen så er det en fornøjelse at se
unge Emmas tilgang, omsorg, empati og kærlighed
for disse svage mennesker. Det er tydeligt, at hun
brænder for sit arbejde, og dette bliver kun styrket fra
dag til dag. Hun er 19 år - tænk hvad hun ikke kan nå
at udrettet med disse svage mennesker, der har en
demenssygdom. Jeg bliver helt varm om hjertet, når
jeg ser, hvordan Emma håndterer beboerne. For med
sådan en ildsjæl, bør man anerkendes mere end jeg,
kollegaerne og succeserne på arbejdet kan gøre.

Pernille Kennedy
Social- og sundhedshjælper,
Rytterskolevej 15c, Kolding kommune

Nomineret af: Christina Bork Vangsgaard
Pernille møder hver enkelt borger med respekt og empati.
Borgerne bliver mødt med anerkendelse for den de er. Det
kræver stor indsigt at møde 8 borgere på en individuel
måde, men det magter Pernille. Pernille er rolig og tålmodig i
arbejdet med borgerne, selv når der er travlt. Pernille er også
en dygtig kollega der hjælper alt og alle.

Dennis Dogan

Teknisk serviceleder, Skoleafdelingen,
SKOTS, Grønnemose Skole, Gladsaxe kommune
Nomineret af: Louise Schaleck
Dennis udviser et exceptionelt stort engagement og er altid løsningsorienteret.
Han sikrer et bredt samarbejde blandt alle brugere på de to skoler, han
har ansvaret for – og altid med et smil. Han er god til at tilegne sig nye
kompetencer og er hele tiden opsøgende på ny viden. Dennis er vellidt blandt
alle sine kolleger og har igennem de seneste knap tre år været valgt som
arbejdsmiljørepræsentant, desuden er han også vellidt blandt alle andre brugere
både interne og eksterne. Dennis startede sin karriere i Gladsaxe som kontorelev,
er blevet rådhusbetjent og vagt og senere servicemedarbejder på skolen,
hvorefter han ved stor arbejdsindsats har arbejdet sig frem til stillingen som
serviceleder.

Mathilde Emilie
Regnarson
Social- og sundhedsassistent,
Nørremølle Centret afdeling Nord/Vest,
Bornholm kommune

Nomineret af: Lone Christoffersen
Mathilde er fagligt velfunderet, empatisk, hjælpsom,
smilende, har en smittende latter, der kan løfte afdelingen
på en gråvejrsdag. Hun er der altid for kollegaer, der trænger
til et kram eller faglig sparring. En gennemført god kollega,
som jeg let glemmer, er så ung, som hun er. Jeg håber
virkelig, Mathilde bliver et af årets velfærdstalenter.

Betina Brown
Andersen

Social- og sundhedshjælper,
Omsorgscenteret Nordhøj, Frederikssund kommune
Nomineret af: Emilie Hitz Olsson
Betina er en perle på sin arbejdsplads med sin tekniske
snilde og forståelse for IT’s rolle i vores område. Hun går
foran og får tingene til at fremstå lette. Hun kan motivere
og inspirere og er med til få alle med. Hun er villig til at gå
en ekstra mil for at få hverdagen til at være meningsfuld
for beboerne på centeret.

Marianne
Dalegaard Jensen
Social- og sundhedshjælper,
Toftegården Aarhus, Aarhus kommune

Nomineret af: Mette Andersen
Marianne har et kæmpe overblik og kæmper for de specielle borgere, der er en del
af Toftegården i Århus. Marianne tager ansvar for hele teamet og alle borgerne.
Hun yder hver dag en indsats og er yderst hjælpsom overfor hendes kolleger, selv
vores planlægger hjælper hun. Og hun træder altid til og hjælper ved sygdom
eller manglende overskud hos kolleger. Her trækker hun også et stort læs hos en
voldelig borger, hvor ingen har lyst til at komme, og hvor hun selv er blevet udsat
for vold, alligevel kommer hun hos borgeren og ønsker at hjælpe denne og yder
omsorg. Hun gør dette af både omsorg for borgeren og for hendes kolleger. Hun
sætter en ære i, at alle får en individuel behandling og respekteres for deres
forskelligheder, samtidig med at hun udviser stort ansvar for alles trivsel. Som
hun siger: Ingen skal være kede af at komme på arbejde, så må vi yde en fælle
indsats for den kollega. Det har hun ingen problemer med at melde ud til sine
andre kolleger. Marianne er opfordret til at videreuddanne sig pga. hendes høje
refleksionsevne og faglighed. Hun elsker at lære og udvikle sig, men Marianne vil
bare gerne være sammen med borgerne. Hun har en enorm evne til at motivere
vores borgere, der kæmper med psykiske problematikker og misbrugsproblemer,
og afviser en borger hjælp til den visiterede ydelse, så tilbyder hun anden hjælp
eller bare en snak. Hun bliver hellere tiden hos borgeren end at tage en længere
pause og alligevel får hun hjulpet kolleger. Hun er der 100% for vores svageste
borgere og giver gerne lidt ekstra af sig selv. Hun fortjener anerkendelse for det
store arbejde og overskud, hun hver dag lægger i vores team og hos borgerne.

Thessa Marc
Johannsen
Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen ØD4, Vejle kommune

Nomineret af: Birgit Ankerstjerne Petersen
Thessa gør en kæmpe forskel for vores borgere, særligt de
psykiske sårbare, hun er enorm omsorgsfuld, yderst kompetent,
og har en kæmpe faglig palette at gøre brug af. Thessa er den
dygtigste social- og sundhedsassistent samarbejdspartner
jeg til dato har haft, efter mine 17 år I faget. Hun formår at
samarbejde på et plan, som meget sjælden opnås, og når
det lykkes, så lykkes de svære opgaver hos vores borgere
også, og man kan få 2+2 til at give 5. Hun er en kollega som
altid hjælper, og tager en for holdet, når lokummet brænder.
Hun bringer godt humør og grin i vores personalegruppe, og
er der altid for andre, selvom hun måske selv også har lidt
at se til. Thessa er uddannelse ansvarlig for vores mange
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistent
elever, og sætter en dyd i, at de går ud af vores dør, med
mest mulig i bagagen, som kan gavne deres videre forløb på
deres uddannelse. Hun bliver udvalgt til at holde oplæg for
kommunens øvrige vejledere, mhp. At de kan få inspiration til at
løse denne opgave på bedste vis. Synes i den grad Thessa gør
det ud over alt forventning, og fortjener en anerkendelse for det.

Diana Schou
Larsen

Social- og sundhedsassistent,
Søndergården Hjemmepleje, Horsens kommune

Nanna Bruun
Rimmen
Social- og sundhedsassistent,
Plejecenter Æblehaven, Assens kommune

Nomineret af: Hanne Lise Hermansen
Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle indstille
Nanna. Fordi, Nanna er et menneske med hjertet på
rette sted og en ildsjæl. Nanna er fagligt velfunderet, og
det mærkes tydeligt hver dag i hendes arbejde. Hun får
fulgt op på observationer, som er så vigtige for, at man
kan udøve den bedste pleje over for beboerne. Hun sørger
for at dele sine observationer med kollegaer om tilgang
til den enkelte beboer, når hun har observeret, hvad
der giver det bedste samarbejde beboer/medarbejder
imellem. Hun har en meget anerkendende tilgang til
beboerne og en respektfuld kommunikation. Nanna
vægter beboernes ret til selvbestemmelse meget højt,
og for hende er beboernes trivsel og medbestemmelse
i højsæde. Nanna er nysgerrig på nye tiltag til gavn
for beboerne, og hun sørger altid for, at beboernes
ressourcer bliver inddraget i hverdagen på bedst mulig
vis. Nanna ser muligheder fremfor begrænsninger. Hun
lader sig heller ikke slå ud af ændringer og er meget
omstillingsparat. Nanna har et smittende humør til gavn
for både beboere og kollegaer. Og det er så tydeligt at
se, hvordan beboerne kan få smilet frem, når Nanna
er på arbejde. Nanna sørger for og har blik for at lave
små hyggestunder med beboerne i en travl hverdag, når
hun blandt andet indbyder til fælles formiddagskaffe.
Hun er god til at skabe rammerne for hyggestunderne
uanset, om de er planlagte eller spontane. Da det
årlige Luciaoptog var aflyst pga. Corona, fik Nanna
hurtigt arrangeret, at personalet iførte sig lagner og
lavede et lille Luciaoptog. Nytårstaffel med musik
blev også aflyst pga. Corona. Så arrangerede Nanna
i stedet en alternativ Nytårstaffel med lækker mad og
nytårskoncert med Det Kongelige Kapel. Derudover
er Nanna en fantastisk bager, især når det kommer til
ostelagkage, og hun sørger for at tage sig tiden til at
bage sammen med beboerne. Nanna er en rigtig god
rollemodel. Vi er et EDEN-registreret plejehjem, og
Nanna er som skabt til denne filosofi.

Nomineret af: Nicole Nielsen
Diana er en ildsjæl, som gør det bedste for sine borgere.
Hun har et helt unikt fantastisk humør og overskud, som
smitter af på hele personalet og borgerne. Hun gør en helt
speciel indsats for de psykisk sårbare borgere, vi har, og
hæver niveauet for fagligheden hver eneste dag, og hun
er fuldstændig uundværlig. Hun har en evne til at kunne
rumme de mest komplicerede psykiske syge borgere, og alt
sammen med et smil på læben og kæmpe høj faglighed.
Hun er slet ikke selv klar over, hvor stor en indflydelse hun
har, og hvor dygtig hun er. Hun er beskeden og derfor vil
denne nominering komme helt bag på hende, MEN hun har
SÅ meget fortjent den.

Michael Silfverberg Hansen
Pædagogisk assistent,
Karlslunde skole/SFO Kastanien, Greve kommune

Nomineret af: Marianne Dahl
Michael er en dygtig og unik repræsentant for Pædagogisk assistent-uddannelsen, han
har i flere omgange været med FOA Roskilde ude og tale med politikere og embedsfolk
om kvaliteten af uddannelsen. Han har også i flere omgange varetaget jobbet som
børnehaveklasseleder ved vakant stilling. Michael er fagligt dygtig, sympatisk, og så har han
en tydelig, anerkendende måde at gå til opgaven med børnene på. Han er en særlig ildsjæl
med højt fagligt niveau.

Camilla Dige
Pedersen
Social- og sundhedsassistent,
Mariested, Frederikshavn kommune

Nomineret af: Maria Borup Nørgaard
Camilla er en ildsjæl, der taler borgerens sag. Hun er en af dem, der baner
vejen for, at de borgere, der bor på et socialpsykiatrisk bosted og ikke kan klare
dagligdagen uden støtte, får deres drømme og ønsker opfyldt. At de igennem
psykoedukation og en recoveryorienteret tilgang tager ansvar for eget liv og i
sidste ende kan klare sig ude i samfundet uden massiv støtte.

Marianne
Haugaard

Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Nørre Aaby, Middelfart kommune
Nomineret af: Lene Nielsen
Jeg vil gerne nominere Marianne Haugaard til årets
velfærdstalent, fordi hun gør et godt stykke arbejde hver
dag, og hun fortjener at vide, at vi sætter pris på hendes
arbejde og tilstedeværelse i gruppen. Marianne Haugaard
er uddannet social- og sundhedsassistent og ansat i
Nr. Aaby hjemmepleje. Marianne bidrager godt til det
gode arbejdsmiljø, idet hun formår at bevare roen i alle
situationer og har en god kommunikation med kollegaer og
borger. Marianne er meget dygtig og har et stort overblik.
Hun er altid klar til at give en ekstra hånd i situationer,
hvor der er behov for dette. Marianne er en kollega, man
altid kan gå til, hvis man har udfordringer og spørgsmål.
Marianne er meget vellidt af sine kollegaer og tager
ansvar for de opgaver, hun har med at gøre. Marianne går
professionelt til alle opgaverne. Marianne kaster sig gerne
over nye opgaver, og hun er for nylig blevet superbruger i
Appinux. Denne opgave løfter hun rigtig fint og tager fint
ansvar ind i. Marianne fortjener denne anerkendelse for
hendes gode arbejde som social- og sundhedsassistent.

Pernille Vækild
Norman
Social- og sundhedsassistent,
Solgården, Thisted kommune

Nomineret af: Tanja Bjerregaard
Man kan regne med at Pernille giver dig et smil med på
læben samtidig med et godt udført arbejde. Hun er ikke bleg
for at gå den ekstra mil for at beboerne har det godt.

Natasja Nielsen

Omsorgsmedhjælper,
Bofællesskabet Lykke Marie, Frederikssund kommune
Nomineret af: Siri Jensen
Et tilfældigt link på internettet, hvor vi søgte efter nye
kolleger, blev for Natasja Nielsen linket videre til jobbet
som omsorgsmedhjælper her på Bofællesskabet Lykke
Marie, hvilket vi i den grad er begejstret for. Natasja
er nemlig et fantastisk menneske og en virkelig dygtig
faglig kollega, der oveni også altid bidrager med et
godt humør, ansvarlighed og engagement. Jobbet som
omsorgsmedhjælper mestrer Natasja i den grad efter
hun igennem nu et års tid, har formået at gennemgå en
enorm personlig og faglig udviklingstransformation. Som
Natasja selv fortæller, så var hun i starten usikker på sig
selv og om hun nu kunne forfølge sin drøm om at kunne
være der for andre, set i lyset af, at hun selv havde haft en
udfordrende opvækst. Det stod dog hurtigt klart, at dette
ikke skulle vise sig at have en begrænsende indvirkning på
Natasjas funktion som omsorgsmedhjælper, tværtimod,
for Natasja bidrager så meget med sig selv i relations
arbejdet med de unge beboere, hvor hun hver dag gør
en stor forskel, for som hun udtrykker det så er jeg der
til at gribe deres følelser og rumme dem hver især. Jeg
ønsker, at de har det godt. Noget af det som virkelig
fangede Natasjas opmærksomhed, var også muligheden
for at blive fagligt udfordret, særligt i arbejdet med
Lykke Maries målgruppe af unge voksne med multiple
funktionsnedsættelser. Her løser Natasja nemlig dagligt
meget komplekse og specialiserede arbejdsopgaver både
på den sociale og sundhedsfaglige del, for på Lykke Marie
går pædagogik og sundhed hånd i hånd. Natasja har
herefter blot fået mere blod på tanden ift. yderligere faglig
udvikling og har allerede gjort opmærksom på, at hun
ønsker at tage imod alle de kurser som hun måtte tilbydes.
På Bofællesskabet Lykke Marie hylder vi mangfoldigheden
som en del af vores værdigrundlag, og Natasja er hermed
et godt eksempel på, når en lidt anderledes baggrund
bliver en styrke i personalesammensætningen og
opgaveløsningen, så tak for dig Natasja.

Mia Kjær
Hansen

Social- og sundhedshjælper,
V5 Jasminvej, Næstved kommune
Nomineret af: Camilla Gausby
Det er svært at beskrive en person, som man skal opleve.
For Mia er en oplevelse. Både for de borgere som hun
hver eneste dag yder en ekstra ordinær indsats overfor,
men også for hendes kollegaer. Mia er den person, som
går ind i alles hjerter. Hendes borgere elsker hendes
rolige sind og hendes tillidsfulde måde at være på. Mia
anerkender ALLE, store som små og ser mennesket, som
det er, og ikke for hvad det kunne være. Mia fortjener en
kæmpe hæder for hendes evige gode arbejde. Mia har
faglig stolthed og ydmyghed, og selvom hun går rent ind
i borgernes hjerter, så kender hun grænsen mellem privat
og professionel. Mia er min kollega, og jeg er hver dag
stolt over at yde professionel omsorg sammen med så
respekteret og dedikeret et menneske, som Mia er.

Kæmpe fordel
for din pension
at starte tidligt i job
– og arbejde på fuld tid
Årlig udbetaling af pension
25-årig

35-årig

135.300
89.200

Fuldtidsansat

Det betyder rigtigt meget for din pension, hvor tidligt du
starter i job og indbetalingen til pension i PenSam begynder.
Det har også stor betydning, om du er fuldtids- eller
deltidsansat.
Går du på pension som 69-årig, og er startet med at indbetale
til din pension i PenSam som 25-årig, kan du se frem til at få
udbetalt cirka 11.000 kroner om måneden fra PenSam, hvis du
er fuldtidsansat. Hvis du er på deltid, vil den månedlige
udbetaling være 2.000 kroner lavere.

107.300
70.300

Deltidsansat

Er du derimod først startet med at indbetale til din pension i
PenSam som 35-årig, vil beløbet være væsentligt mindre. Er
du fuldtidsansat, vil du få udbetalt 7.500 kroner om måneden
fra PenSam, mens en deltidsansat vil få udbetalt 5.800
kroner månedligt.
Det sikrer dig altså en mere tryg alderdom, når du er i gang
med at spare op så tidligt som muligt - og hvis du kan arbejde
på fuld tid.

Få ekstra frihed og uafhængighed senere i livet
– indbetal selv lidt ekstra
Vil du indbetale et ekstra beløb til din pension, kan du forbedre
din økonomiske tilværelse markant, når du går på pension. Og
går du tidligt i gang, behøver det ikke koste ret meget.
Er du deltidsansat, og er du i stand til at indbetale 200 kroner
yderligere om måneden til din pension i PenSam, vil din årlige
udbetaling af pension stige til 116.000 kroner. Det svarer til en
merudbetaling på næsten 750 kroner om måneden.

Er du derimod fuldtidsansat, og tillader din økonomi at
indbetale 250 kroner yderligere om måneden til din pension i
PenSam, vil din årlige udbetaling af pension stige til 146.800
kroner. Det svarer til en merudbetaling på næsten 1.000
kroner om måneden.
Har du derfor ”luft i økonomien”, kan det være økonomisk
fordelagtigt at indbetale ekstra til din pensionsopsparing via
arbejdsgiver. Det sikrer dig en bedre økonomi, når du forlader
arbejdsmarkedet og går på pension.

Effekt ved ekstra pensionsbidrag
25-årig

135.300

35-årig med øget indbetaling

146.800
107.300

Fuldtidsansat

116.000

Deltidsansat

Forudsætninger for beregningerne:
• Pensionering ved alder 69 år. Det er antaget, at opsparingsforløbet er stabilt fra start til pensionering
dvs. uden huller i opsparingsforløbet. Pensionen fra PenSam får du sammen med folkepension og ATP.
• Deltid er beregnet på baggrund af en 30 timers arbejdsuge.
Ved øget indbetaling er der tale om 200 kr. ekstra i pensionsbidrag om måneden.
• Fuldtid er beregnet på baggrund af en 37 timers arbejdsuge.
Ved øget indbetaling er der tale om 250 kr. ekstra i pensionsbidrag om måneden.

Camilla Hansen
Social- og sundhedsassistent,
Team Syd Tingstedet, Køge kommune

Nomineret af: Tine Johnsen
Camilla formår, trods det at hun er forholdsvis nyuddannet
og kun 35 år, at sætte retningen for et højt fagligt niveau i
vores team. Hun er foregangskvinde for implementeringen
af skærmbesøg for hele hjemmeplejen i Køge kommune.
Under Covid-19 har hun sørget for oplysning og forklaring
af retningslinjer, sørget for værnemidler og været hygiejneambassadør. Camilla formår på en altid ordentlig og værdig
måde at hjælpe og løfte både kolleger og borgere, hun er en
arbejdshest (men passer stadig på sig selv), og så er hun
vejleder for elever, som hun også er en fantastisk rollemodel
for. Camilla er en social- og sundhedsassistent, der er med til
at gøre, at vi kan være superstolte af faget. Der er ingen tvivl
om, at Camillas egen faglige stolthed smitter af på hendes
omgivelser Hun ved, at vi er mere værd og lader sig aldrig
begrænse, hvilket gør hende til en inspiration for os alle sammen.
Jeg håber, at hun kommer i betragtning, for hun fortjener i den
grad en anerkendelse for sin indsats og talent.

Simone Edenhofer
Social- og sundhedshjælper,
Gefionshave, Horsens kommune

Nomineret af: Solveig Fabricius Kibenich
Jeg vil gerne indstille vores medarbejder social- og
sundhedshjælper Simone Edenhofer til denne pris. Simone er
20 år, og blev færdiguddannet i marts 2021. Siden da har hun
været ansat på Gefionshave, hvor hun med stor interesse er
indgået i et arbejdsfællesskab, hvor hverdagen er uforudsigelig.
Hun har taget ansvaret på sig på en positiv og anerkendende
facon. Simone bidrager til fagligheden på stedet, med
løsningsforslag til de udfordringer vi møder i en normal hverdag,
med mange forskellige levede liv. Desuden er hun fagligt
nysgerrig. Hun tager ansvar, og er god til at tage imod nye
beboere, pårørende og kolleger. Simone er imødekommende af
væsen og bidrager til, at få huset til at fungere. Hun er desuden
meget omstillingsparat. Dette ses gennem, at hun byder ind,
hvor hun kan se der er behov, ved eksempelvis at være flexibel
i forhold til hvor hun skal være i afdelingen når der er behov for
dette, samtidig med har hun fokus på, at beboerne har hver
deres behov. Simone har kort sagt faglighed, ansvarlighed,
medmenneskelighed og overblik med i rygsækken. Simone har
stort potentiale til at videreuddanne sig, og det vil glæde mig,
at hun fik denne anerkendelse, trods hendes store beskedenhed.

Sofie Lindbøg
Nielsen

Social- og sundhedsassistent,
Smedegaarden plejecenter, Aalborg kommune
Nomineret af: Mie Jespersen
Sofie er en god kollega, da hun er god at spare med. Hun er virkelig
fagligt dygtig og det er en fornøjelse, at arbejde med hende. Sofie
ser beboerne, som de er og behandler den enkelte med respekt og
værdighed. Sofie er glad og smilende, hvilket bidrager til et godt
arbejdsmiljø. Hun er en stjerne og vi er super heldige, at have Sofie
på Smedegaarden. Hun er fleksibel og hjælpsom - Sofie skal have et
kæmpe skulderklap, fordi Sofie kan mere end hun selv tror. Hun vokser
bare for hver opgave, der bliver givet.

Rikke
Brødsgaard
Sørensen
Social- og sundhedsassistent,
Jelling Have, Bo2, Vejle kommune

Nomineret af: Nicolaj Wernblad
Rikke udviser hver eneste dag højt professionelt
niveau. Derudover har hun en enorm god
evne til at reflektere, samt mentalisere. Rikke
sætter altid beboerne først, og hun er vellidt
og anerkendt både for sin måde at vise omsorg
på, men også for sit fagprofessionelle virke.
Rikke yder hver evig eneste dag en indsats som
er langt mere end man som arbejdsgiver kan
forvente af en medarbejder.

Marianne Holm
Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune

Nomineret af: Maria Busborg Jørgensen
Marianne er utrolig faglig og velfunderet. Hun er meget handlingsog løsningsorienteret i sin måde at arbejde på. Det giver pote hos
borgerne, når det samtidig kombineres med en tillidsfuld relations
skabelse. Derfor kan Marianne få lov at ændre boligforhold
mm. i selv de mest komplekse hjem. Marianne er derfor en af de
velfærdsmedarbejdere, jeg vil sætte pris på, fortsætter med det gode
arbejde. Marianne er som person aktivt lyttende, og hun er altid klar
på sjov og ballade i personalestuen. Derfor er hun også en god kollega,
som på det punkt bidrager til en god hverdag.

Chili Mie
Pirchert

Social- og sundhedsassistent,
Neuroenhed Nord, Brønderslev kommune

Kristina Pedersen
Social- og sundhedshjælper,
Bakkebo Omsorgscenter i Altiden Omsorg,
Gribskov kommune

Nomineret af: Gitte Andersen
Kristina er en fantastisk medarbejder. Hun er altid glad,
positiv og fuld af god energi. Hun er virkelig vellidt af alle
- såvel beboere, pårørende og sine kollegaer. Hun yder en
personcentreret omsorg ude fra den enkeltes behov og giver
altid lidt ekstra. Hun har en høj faglighed og bringer denne i spil,
når hun er omkring beboerne. Hun klarer alt det sundhedsfaglige
med stor professionalisme og ordentlighed, og samtidig har hun
også stor fokus på de psykologiske behov. Hun har altid tid til
at sidde og holde i hånd, hvis det er det en beboer har behov for
det. Er noget svært, ser Kristina det ikke som en forhindring til
at yde god pleje og omsorg, hun finder altid en god løsning. Hun
gør en stor forskel i mødet med den enkelte og får værdier som
værdighed og respekt til at leve i alle relationer. Alle føler sig
tryg, set og respekteret i Kristinas selskab. Jeg har spurgt nogle
af husets beboere, hvad de synes om Kristina. Deres ord er,
Man kan mærke, at hun elsker sit arbejde. Man bliver glad, når
hun træder ind ad døren. Man går aldrig forgæves, hun hjælper
altid. Kristina er et hjertemenneske, hun er så omsorgsfuld. Hun
er virkelig god. Min søn siger altid til mig. Du har Kristina og
så ved både han og jeg, at alting er godt. Jeg synes Kristina er
en gave for alle på Bakkebo og en gave for sit fag, som hun så
smukt repræsenterer i sit daglige arbejde. Hun får de bedste
anbefalinger - og lidt til.

Nomineret af: Jannie Bay Thomsen
Chili har været ansat hos os i lidt over 1 år, og vi er en
afdeling med speciale inden for neurorehabilitering.
Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt
sammen med chili i et tværfagligt team omkring
flere patienter. Jeg kender Chili som en positiv,
ansvarsbevidst og glad ung dame på 27 år, som altid
møder til tiden. Chili er et venligt væsen, der er meget
vellidt blandt kolleger, patienter og pårørende Hun
står altid klar til at hjælpe og lytte, og med hendes
rolige facon får hun hurtigt skabt kontakt og tillid
til patienterne. Chili bidrager til arbejdsmiljøet i
en positiv retning. Med sin gode humor og sit altid
gode humør kan man ikke andet end at få et smil
på sine læber. Chili er fagligt dygtig, er ikke bange
for at tage ansvar, og så har hun et godt overblik.
Chili er også med til at evaluere UTH på afdelingen
og bidrager her med konstruktive løsningsforslag
og gode idéer til at undgå UTH. Chili er desuden
uddannet praktikvejleder, hvor hun også tager
ansvar og hjælper og inspirerer fremtidens unge nye
social- og sundhedsassistenter til at blive dygtigere
til deres arbejde. Chili har en smittende faglig viden
inden for pleje, omsorg og meget mere. Når chili er på
arbejde, giver det mig ro, fordi jeg ved, at hun har styr
på opgaverne og kan håndtere stressede situationer.
Hun har desuden masser af gåpåmod.

Henriette Juul
Bøgelund Larsen
Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune

Nomineret af: Maria Busborg Jørgensen
Henriette er en fantastisk social- og sundhedsassistent. Jeg kan altid regne med
hendes faglige hjælp og vejledning, når jeg står i en situation, jeg ikke selv kan
løse hos borgerne. Hun ser udviklingsmulighederne hos borgerne hurtigt og med
hendes gode måde at skabe relation til borgerne får hun lov at arbejde henimod
et mål. Hendes kompetencer indenfor vejledning og sparring er fantastiske.
Dette giver sig både til udtryk overfor elever og de øvrige kollegaer. Hun er
praktikvejleder i det daglige, derfor er hun med til at løfte en stor opgave med at
skaffe os kommende nye kollegaer ved at skabe et godt læringsmiljø. Henriette
skal vide, at hun er en af de velfærdsmedarbejdere, der hver dag gør en kæmpe
forskel for både borgere og kollegaer.

Trine Marie
Bonde Kristensen
Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Hjørring Nord, Hjørring Kommune

Nomineret af: Line Lauritsen og Ann Brix Lytzen
Trine skal hyldes og have et kæmpe skulderklap Trine er ansat som social- og
sundhedsassistent i Hjørring kommune, hjemmeplejen område nord. Ud
over hendes engagement som Arbejdsmiljø repræsentant, superbruger og
planlægger, er Trine med til hver dag at gøre en forskel for borgerne som hun
møder. Trine demonstrer dagligt, i mødet med borgerne, at hun vil dem det
bedste og at deres behov er i fokus. Hun arbejder kontinuerligt med at skabe
pleje og behandling, hvor der er høj grad af borgerinddragelse og kvalitet i
opgaveløsningen. Det gør hun uanset om hun møder dem i deres eget hjem,
eller fra kontoret, hvor hun planlægger hjælpen som leveres over hele døgnet.
Trine brænder for borgeren og kerneopgaven, og involverer sig altid med
et stort engagement i de opgaver hun påtager sig, som hun løser med høj
faglighed. Opgaverne er både i relationen og samarbejdet med borgeren, i
samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere, i hendes arbejde som
CURA-superbruger og mange andre eksempler kunne nævnes. Alle med det
til fælles, at Trine altid har borger og kerneopgaven i fokus. Trine brænder for
sit arbejde, hun er en rigtig ildsjæl. Hver dag, møder hun på arbejde med et
godt humør. Hun er altid fleksibel, og hjælper til der hvor behovet opstår. Hun
er en rolig, rummelig, vellidt, stabil og konsistent medarbejder og kollega. Hun
bidrager positivt og fagligt til ethvert samarbejde, både med kolleger, borger
og pårørende mv. uanset hvilken kontekst det handler om. Hun vægter det
kollegiale sammenhold højt og tager initiativ til sociale tiltag, for at bevare
det gode sammenhold. Hun er ikke bange for at sige til eller fra, og gør det på
en respektfuld og anerkendende måde. Derfor vil vi gerne nominere Trine som
årets Velfærdstalent

Amalie Meistrup

Pædagogisk assistent,
Vognsbøl Børnehus, Esbjerg kommune
Nomineret af: Helle Rohde
Amalie er med sit åbne sind og positive tilgang en stor værdi for området/afdelingen.
Amalie er fast pædagogisk assistent i børnehaveafdelingen, og foruden dette er Amalie
områdetillidsrepræsentant for FOA’s overenskomst i området. Amalie er vellidt af kollegaer
og forældre, dette set ud fra hendes tilgang til og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i
et barneperspektiv. Som områdeleder har jeg et tæt arbejdsfællesskab med Amalie i hendes
funktion som områdetillidsrepræsentant. Et arbejdsfællesskab jeg vægter højt.

Marie-Louise Stegø
Social- og sundhedsassistent,
Odense Universitetshospital, Odense kommune

Nomineret af: Michelle Lyndgaard
Marie-Louise har et helt særligt talent for udvikling med patienten for øje. Afdelingen
har i en treårig periode været igennem et innovations-og digitaliseringsprojekt, hvor
Marie-Louise gang på gang har taget teten og gjort en ekstra indsats for at få en
ny teknologi taget i brug - fordi det kunne give patienterne en fordel. Fx blev MarieLouise ambassadør for et projekt, hvor IBD-patienter (kronisk tarmbetændelse)
selv skulle veje og beskrive deres utallige afføringer under en indlæggelse. tidligere
skulle patienterne bære deres fyldte bækken gennem gangene fra toilet til skyllerum,
men Marie-Louise gjorde en stor indsats for at lære patienterne op i egen sygdom og
introducere dem til teknologien. Alle adspurgte patienter var glade for den nye model,
hvor de undgik walk of shame, de det kaldes, når bækkenet bæres på gangene. Alle
patienter ville foretrække metoden, hvor de selv skulle veje og beskrive, fremfor at få
personalet til at udføre opgaven. Marie-Louise har en særlig evne til at gennemskue,
hvad der er bedst for patienterne - og personalet, samtidig med at hun har talent for at
vurdere innovative løsninger og tage dem i brug, hvilket der i særlig grad er behov for i
en tid, hvor vi har mangel på hænder, og manglen bliver kun større.

Anne-Sofie Fisker
Olesen
Hjemmehjælper,
Sydbyens Hjemmepleje, Horsens Kommune

Trine Isaksen
Social- og sundhedshjælper,
Plejecenter Egebakken, Horsens kommune

Nomineret af: Tina Juncker Jensen
Trine er eminent dygtig. Hun er hele pakken, fagligt og
menneskeligt. Hun er empatisk, omhyggelig og flittig.
Hun er kreativ, sjov og villig til at hjælpe med hvad
og hvornår det er nødvendigt. Desværre ved Hun ikke
selv hvor fantastisk et menneske og dygtig social- og
sundhedshjælper Hun er, trods forsøg på at overbevise
hende om det. Hun fortjener denne anerkendelse om
nogen gør det.

Nomineret af: Hans-Michael Aslak
Anne-Sofie besidder alle de menneskelige såvel som faglige
kompetencer, der er brug for i fremtidens ældrepleje. Hun er
dedikeret i sit arbejde og hjælper med et smil på læben til, hvor
der er behov for det. Samtidig optræder hun enormt modent,
empatisk og professionelt hos borgerne. Hun tager sig tid til
og formår at yde en professionel og individuel indsats hos
hver enkel borger. Hun gør en forskel, hvor end hun færdes.
Et konkret eksempel på, at Anne-Sofie har varme hænder
er: En mørk december morgen lavede Anne-Sofie en såkaldt
Fransk fletning på en for nyligt dobbeltbenamputeret dame.
Dette medførte det bredeste smil hos borgeren, og AnneSofie fremstod som det lys i mørket, hun er. Derudover er
hun i besiddelse af en stor motor, som gør, at hun yder på et
kontinuerligt højt niveau – ligesom hun altid byder sig til ved
sygdom og andre pressede situationer.

Kirstine Kjær
Skrejborg

Social- og sundhedsassistent,
Østervrå Ældrecenter, Frederikshavn kommune
Nomineret af: Merete Dam Holmberg Nielsen
Kirstine yder en helt særlig indsats i pleje og omsorg hos sine
borgere. Hun går aldrig halvt ind i noget, men engagerer sig
100 i at løse opgaverne. Hun er undersøgende og reflekterende
i de udfordringer hun møder og vil gøre alt for at kvalitet sikre
pleje og div. behandlinger hos borger. Hun får skabt de gode
relationer hos borgerne og er konstant undersøgende på hvad
der kan udvikles og gøres bedre. Hun forsøger hele tiden at lære
det hun ikke kan/ved noget om, og denne konstante udvikling
gør, at hun er en kollega, som jeg gerne vil gå fremtiden i møde
med. Derfor nominerer jeg hende til denne hyldest.

Ipek (Silke)
Karatas

Social- og sundhedshjælper,
Solrød kommunale Hjemmepleje, Solrød kommune
Nomineret af: Hanne Hjort
Silke er en vellidt, ansvarsfuld og fuld af godt humør i sit
arbejde med borgerne i Solrød kommunale Hjemmepleje.
På dage, hvor Silke ikke er på arbejde, er hun efterlyst af
borgerne, fordi de er glade for hende. Silke er grundig til at
sikre, at hendes dokumentation er god, grundig og faglig.
Silke har også gjort en indsats i vores demensteam og vist
omsorgsfuldhed for de demente og deres pårørende med
stort gåpåmod. Som kollega er Silke den søde stille pige,
men tag ikke fejl af at hun også kan have god humor. En
kollega, der hjælper os andre, når behovet er der. Jeg er ikke i
tvivl om, hvem årets velfærdstalent er. Det er SILKE

🙂

Mette Lillienfelt Kragl
Social- og sundhedsassistent,
Frederiksgadecenteret Haslev, Faxe kommune

Nomineret af: Kristina Wohlin
Mette har det vildeste omsorgsgen, er enormt grundig, altid klar til at vejlede
kollegaer, god til at kommunikere med pårørende. Fagligt stærk. Udover det har
hun påtaget sig tjansen som vores tillidsrepræsentant. Og hun er knalddygtig til
dette også.

Sabrina Engell Nielsen
Social- og sundhedsassistent,
Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge kommune

Nomineret af: Katrine Kragbak
Sabrina er uddannet social- og sundhedsassistent i 2019 og har side været
en del af hverdagsrehabiliteringsteamet i Køge Kommune. Sabrina er fagligt
velfunderet i sin tilgang til borgerne. Sabrina kombinerer sine kompetencer
både inden for det sygeplejefaglige felt og det terapeutiske område og er
kommunikativt utrolig stærk. Sabrina kommunikerer respektfuldt, præcist
og overvejet og det kræver talent at besidde kommunikative færdigheder på
det niveau. At have en medarbejder som Sabrina i vores tværfaglige gruppe
sikrer, at vi får dybde og respekt i den måde vi taler med og inddrager borgerne
i løsninger, desuden skaber det trivsel blandt medarbejderne. Sabrina er
opsøgende over for tværfaglige samarbejdspartnere for at skabe de bedste
løsninger for borgerne i et komplekst sundhedssystem. Jeg er glad og stolt over
at have Sabrina som en del af min tværfaglige gruppe, og hun er bestemt en
ambassadør for sin faggruppe. Sabrina udstråler at hun hviler i sin faglighed og
i sig selv, hun arbejder analytisk, systematisk og struktureret. En medarbejder
som Sabrina skulle alle have.

Cecilie R H Petersen
Social- og sundhedsassistent,
Knud Lavard Centeret, Ringsted kommune

Nomineret af: Jette Islin
Cecilie arbejder på de midlertidige- og akutte pladser, er altid glad og kommer
med et frisk pust både til beboerne og kolleger. Hun er meget omsorgsfuld og
udfører sit arbejde på et fagligt højt niveau. Hun er ikke bange for nye opgaver,
bl.a. er hun poder. Hun påtager sig også gerne opgaven, når der skal købes ind til
jul, nytår osv., så der kan skabes en hyggelig højtid, som hun også tager del i.

Henriette
Foss

Social- og sundhedshjælper, Brørup
Hjemmepleje, Vejen kommune

Katrine F.
Rosenberg

Social- og sundhedshjælper,
Hjemmeplejen - Sundhed og Omsorg, Odder kommune
Nomineret af: Lene Brygger
Katrine er på alle tænkelige måde den bedste rollemodel
for social- og sundhedshjælperne. Hun er vellidt af borgere,
kolleger, samarbejdspartnere og ledere - Katrine er en
fantastisk inspirerende kollega - ikke mindst hendes tilgang til
velfærdsteknologi og intro af nye kolleger er exceptionel.

Frieda Pæregaard
Social- og sundhedsassistent,
Rehabilitering Stevnshøj, Stevns kommune

Nomineret af: Anita Larsen
Frieda er altid omhyggelig i sit daglige arbejde. Hun går all in på alle sine
opgaver. Hun er også rigtig god til at tage sig af sine kollegaer. Hun er altid venlig
og imødekommende ved de pårørende. Hun er vellidt af alle. Klager aldrig men
klør bare på. Hun er en fornøjelse at arbejde sammen med.

Nomineret af: Cindie Pedersen
Jeg vil indstille Henriette Foss, som er
udannet social- og sundhedshjælper til talent
100 2022. Hun har været ansat i Brørup
Hjemmepleje siden 2011. Henriette har en høj
grad af faglighed og er meget reflekterende
over for de situationer, hun kommer ud for i
sin arbejdsdag. Ligesom hun altid udføre sine
opgaver med den største omhu og værdighed
overfor borgeren og evt. dennes pårørende.
Hun udfører servicelovsopgaver til ældre og
handicappede borgere i eget hjem på en etisk,
rehabiliterende, ansvarlig og omsorgsfuld
måde. Hun er god til at vække borgerens
såvel som de pårørendes tillid. Henriette
er superbruger på telefoner og tablets,
hvilket betyder, at Henriette står for at gøre
en telefon klar til nye kollegaer og elever.
Derudover hjælper hun også sine kollegaer i
forbindelse med opdateringer m.m. Derudover
er hun med i gruppen for velfærdsteknologi,
hvor hun er med til at finde hjælpemidler, der
kan hjælpe borgerne til at blive helt eller delvis
selvhjulpne. Til denne opgave er hun god til
at videreformidle og inddrage sine kollegaer.
Generelt oplever vi, at Henriette gerne hjælper
alle sine kollegaer på tværs af faggrupper og
funktioner. Jeg oplever desuden, at Henriette
også er fleksibel og indimellem hjælper sine
kollegaer i en aftenvagt. Derfor mener jeg,
at Henriette har fortjent at blive en af talent
100 2022.

Lasse
Månsson
Løfgren

Teknisk serviceleder,
Skoleafdelingen, SKOTS,
Grønnemose Skole,
Gladsaxe kommune

Nomineret af: Louise Schaleck
Lasse er altid exceptionel løsningsorienteret og er altid utrolig hjælpsom uanset hvem der
spørger eller hvor stor en opgave der er tale om. Han har igennem det meste af pandemien
stået for koordinering og sikring af transport af værnemidler. Lasse har et stærkt samarbejde
med sine kolleger i teknisk service, men har også formået at skabe et virkelig godt samarbejde
med skolekantinerne, da han løser flere IT-opgaver for dem ud over hans virke som
serviceleder. Lasse er altid villig til at lære nyt og er derfor blandt andet også afdelingens
drone-fører. Desuden er Lasse valgt som TR for alle servicemedarbejdere, hvilket han har
fuld opbakning til trods han selv er serviceleder. Lasse har et stærkt samarbejde med skolens
brugere og løser altid opgaverne med et smil. Han er god til at tilegne sig nye kompetencer og
er hele tiden opsøgende på ny viden. Lasse er vellidt blandt alle hans kolleger og andre brugere
både interne og eksterne. Lasse startede hans karriere i Gladsaxe som iPad-reparatør, da
værkstedet lukkede, var alle enige om at Lasses kompetencer skulle blive i afdelingen og han
blev derfor tilbudt en stilling som servicemedarbejder. Lasse har formået at gå forrest og vise
vejen og var derfor et naturligt valg, da vi skulle finde en ny serviceleder til en af vores skoler.

Anna Amalie
Schou Jensen
Medarbejder i plejen,
Nørager Friplejehjem, Rebild kommune

Nomineret af: Susan Lundgren Hansen
Amalie har en særlig hjertevarme og styrke, som er helt
usædvanlig, især i forhold til hendes unge alder og korte
erfaring inden for arbejdet med ældre. Hun er altid klar på at
lave aktiviteter med beboerne, tage en ekstra vagt i plejen eller
som festvært, og hun melder sig endda som frivillig til at hjælpe
de ældre, f.eks. på udflugt uden for arbejdstid ulønnet. Hun
kommer til arrangementer også uden for arbejdstid og er altid
frisk på udfordringer. F.eks. blev hendes ældre kolleger spurgt,
om de ville stå for kroning af kattekonger og dronninger til
fastelavn. Det kræver at skulle stille sig op og tale i mikrofonen
foran mange mennesker. Ingen medarbejdere havde lyst udover
Amalie, som uden tøven stillede sig op og præsenterede konger
og dronninger. Dette er karakteristisk for Amalie. Hun har et
stort overskud med på arbejde, uanset hvordan hendes liv uden
for jobbet ser ud. Hun har herudover, trods sin unge alder, meldt
sig til en tjeneste som vågekone for døende mennesker, som har
brug for et medmenneske i sin sidste tid. Amalie er et helt særligt
menneske, som virkelig fortjener prisen som velfærdstalent.

Kia Christensen
Veise
Social- og sundhedsassistent,
Rehabiliterings Center Herning, Herning kommune

Nomineret af: Gitte Hedegaard
Jeg vil gerne nominere min kollega gennem nu mere end 7 år,
Kia Veise. Kia burde efter min mening komme i betragtning
som velfærdstalent 2022.Hun besidder en tålmodighed der
tangerer til det ubeskrivelige. Hun er Superbruger på vores
dokumentationssystem, hvilket kræver stor indsigt og flair for
IT. Hun formår at formidle budskabet ud til personalegruppen,
så det er til at forstå og har stor tålmodighed med os, når vi ikke
lige fatter det første, anden eller tredje gang. Det er Kia man
går til, når der er noget med computer, tv og andet der drille og
det gælder både kolleger og vores leder. Kia er fyldt med gode
ideer, der kommer patienterne til gode. Hun har sørget for at
beboerne i vores midlertidige demensafsnit, har fået kontakt
til en Røde Kors besøgshund og det skaber stor glæde for alle.
Hun finder programmer på YouTube der giver mening for de
demente og som er med til at give dem indhold i en hverdag
fyldt med udfordringer. Kia er som person og kollega meget
rummende og inkluderende. Hun ser klart muligheder fremfor
begrænsninger og har et positivt menneskesyn. At være i vagt
med Kia er altid en fornøjelse og jeg håber virkelig hun kunne
blive en af de 100 og få den anerkendelse hun fortjener.

Fatma Saglam

Social- og sundhedsassistent,
Korttidspladserne Lindehaven, Ballerup kommune
Nomineret af: Mia Olsen El Caidi
Fatma Saglem blev ansat på Korttidspladserne i Ballerup
kommune d. 01.11.2021 efter at have gennemgået Social
og sundhedsuddannelsen med et 12-tal til den afsluttende
eksamen. Det er ikke sædvanligt, at der ansættes nyuddannede
medarbejdere, da borgerne på Korttidspladserne er meget
komplekse. Fatma havde været i praktik to gange under
uddannelsen på Korttidspladserne og havde fået interesse
for at arbejde med rehabilitering og genoptræning af borgere
med medicinske og/eller kirurgiske problemstillinger. Arbejdet
er vekslende med skift af borgere og mange forskellige
problemstillinger, der dagligt kræver omstillingsparathed og stor
viden. Fatma forstår at møde den enkelte borger med de ønsker

og krav denne måtte have. Hun værdsætter mødet med det
enkelte menneske, som hun møder med ligeværdighed i tale og
kropssprog. Hun forstår at møde det hele menneske og tænker
i helheder. Hun giver udtryk for at elske sit arbejde og kommer
hver dag med god energi, som hun deler med borgere, pårørende
og kollegaer. Trods sin unge alder (32 år) og tre børn derhjemme
(2 piger på 11 år og 9 år, og en søn på 6 år) og ægtefælle, har
Fatma ønsket at gå op i tid fra 30 til 32 timer. Hun tager sig
også af sine gamle forældre, når der er brug for dette. Når
Fatma har været inde og hjælpe en borger om morgenen kan
man observere en syngende borger, der kommer trillende på
gangen i sin kørestol og hendes arbejde har gjort dagen bedre
for dette menneske. Hun har holdninger til meget, og udviser
et stort engagement og interesse for at videreudvikle sin egen
viden og dermed sit fag. Hun går til arbejdet med gåpåmod og
udstråler en lyst til at udføre dette arbejde, og hun sætter en
ære i at gøre sit bedste. Der er altid et smil, et håndtryk eller et
opmærksomt blik fra Fatma.

Viktor Otto
Lissner

Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen- Lejregruppen, Lejre kommune
Nomineret af: Susanne Utoft
Viktor er social- og sundhedsassistent og teamkoordinator i
hjemmeplejen i Lejregruppen, Lejre kommune. Viktor har en
særlig evne i at vise respekt for faget, hvor faglighed og
personlighed gør, at han er en meget kompetent rollemodel i
teamet og for vores elever indenfor sundhedsfaget. Viktor
har altid overskud, er rolig og hjælpsom også i en presset
dagligdag. Han kommunikerer altid med en anerkendende
tilgang, som indbyder til dialog, dette skaber trivsel og
arbejdsglæde. Han har en yderst rolig, venlig og
imødekommende måde at møde borgere og pårørende på,
hvor han altid møder den enkelte med forståelse for deres
behov og problematikker med stor empati. Han er fagligt
dygtig og formidler dagligt denne viden ud til kollegaer og
samarbejdspartner. Derudover er han meget hurtig til at
forstå og løse alle opgaver indenfor it, telefoni og
omsorgssystemer, som hele huset drager nytte af. Han har
altid tid og overskud. Viktors evne for overblik og
engagement for kerneopgaven gør, at han bliver den
naturlige sparringspartner både for sygeplejersker, teamet
Lejregruppen og teamleder. Sygeplejegruppen og teamleder
vil derfor gerne indstille Viktor til velfærdstalent 100 -2021

Sofie Skytte
Helms

Social- og sundhedsassistent,
Tranders Høje FriPlejehjem, Aalborg kommune
Nomineret af: Jeanett Skov Simonsen
Jeg har valgt at nominere Sofie, fordi hun fortjener et
skulderklap som hun kan se høre og mærke. Sofie er som
mange andre unge ikke altid god til at tage imod ros og
anerkendelse og tror altid at tingene kan gøres bedre. Men
Sofie glemmer helt at hun er en omsorgs fuld, fagligt stærk,
kreativt menneske, smilende og altid fuld af gode ideer og
rummer en masse kærlighed til vores beboer. Sofie er en
person som lever i nuet og griber de chancer hun får. Hun
går ture med vores beboer når hun kan mærke det vil hjælpe
dem til en god dag. Sofie spiller trompet med de beboere
som altid har elsket at spille, men har glemt hvordan man
gør. Sofie overser ingenting, hun sørger for at beboer såvel
som kollegaer har det godt. Jeg håber at Sofie bliver udtaget
til velfærdstalent for det fortjener hun om nogen.

Annesofie Bonde
Social- og sundhedshjælper,
Amaliehavens plejecenter, Sønderborg kommune

Nomineret af: Tillidsrepræsentant Maj-Britt Duus
Jeg, tillidsrepræsentant Maj-Britt Duus, indstiller
hermed min kollega Annesofie Bonde til Velfærdens
talent 100. Annesofie har som kollega været guld værd,
specielt under Covid-19-perioden i 2021. Annesofie er
22 år, er uddannet social- og sundhedshjælper og er et
stort talent inden for sit fag. Hun er meget professionel
i sin tilgang med beboerne og pårørende, og hun tænker
hele tiden i løsninger. Både beboer og pårørende er
utrolig glade for Annesofie, og hun har skabt en kanon
god relation til dem. Hun har altid overskud til en lille
snak om dagens udfordringer, små som store. Annesofie
giver altid en ekstra hånd, hvor det er nødvendigt, både
når det gælder kolleger, men også over for alle beboer
på Amaliehaven. Annesofie har et stort gå-på-mod
og er ikke bleg for at tage en opgave, som stiller store
udfordringer. Hun er meget forandringsvillig og hurtig
til at tilegne sig nyt stof. I sociale sammenhænge er hun
et stort aktiv og er yderst vellidt blandt sine kolleger.
Hun bidrager altid aktivt og konstruktivt på vores
møder. Med sin store flair for pleje, omsorg og gode
samarbejdsevner er Annesofie en hver arbejdsgivers
drøm. Annesofie tager gerne ekstra vagter og siger
sjældent nej, således vores vagtplaner kan gå op.
Særligt under Covid-19, hvor mange kolleger har måtte
blive hjemme pga. smitten, har Annesofie været en
solid og mødestærk kollega. Annasofie ligger i den
absolutte top med sine mange kompetencer, hvorfor
det har været meget nemt at komme på arbejde i denne
hårde tid, da kollegerne ved, hvor stor værdi Annesofie
besidder. Jeg er meget stolt over at kalde mig kollega til
Annesofie Bonde.

Cecilie Scharboe
Social- og sundhedshjælper,
Udekørende hjemmepleje, Næstved kommune

Nomineret af: Camilla Corfitzen
Cecilie er meget observant og ser mange ting, som vi andre
ikke ser. Hun er kærlig og meget omsorgsfuld. Hun har ikke
altid haft det lige nemt, men til trods for disse personlige
problemer er hun altid en person, man kan stole på, og så er
hun en igangsætter. Jeg er så glad for, at lige netop Cecilie er
min kollega. Hun fortjener at blive anerkendt.

Line Bendixen

Social- og sundhedsassistent,
OK-Fonden Dronning Anne-Marie centret, Frederiksberg
kommune
Nomineret af: Nicolai Christophersen
Line blev ansat på OK-Fonden Dronning Anne-Marie
centret / Græsplænen i oktober 2021 og før det været elev
hos os. Allerede under praktikperioden kunne vi opleve/se/
høre, at Line var helt specielt og et kæmpe talent. Vi var så
heldige, at Line valgte at ville ansættes hos os. Line har fra
dag et gået ind og sat sit præg på afdelingen og hos hendes
kollegaer, med hendes ro, overblik, overskud, tålmodighed,
humør, humor, hjælpsomhed og virkelige store faglige
kompetencer som rækker endnu længere en social- og
sundhedsassistenter niveau. Dette gør, at hun ligger
helt i top på alle parameter. Line er altid virkelig vel
argumenterende fagligt, både i samarbejde med kollegaer
og i det tværfaglige arbejde, med læger, fys/ergo, sygeplejersker, diætister og andre samarbejdspartnere. Hvis
man er i tvivl om noget, så ved man at man altid kan gå til
Line. Line bidrager rigtig meget til fællesskabet og er altid
med til at skabe den gode stemning, med hendes gode
humør og altid positive bemærkninger. Line er i den grad
også med til at trække sine kollegaer op når de har en øv dag.
Line er altid hjælpsom og spørger altid om hun kan gøre
noget for andre og bidrager i den grad til det kollegiale
fællesskab og er med til at skabe de stærke bånd som er på
Græsset. Line er god til at se nye muligheder og komme med
gode løsninger. Kollegaerne og afd. leder ved altid de er i
trygge hænder hos Line og ved at der altid bliver udført et
stykke arbejde som er til et kæmpe 12 tal med ekstra pil op.
Line er i den grad også elsket af sine beboere som udstråler
glæde hver gang Line kommer hos dem, de er trygge ved
hendes fantastiske ro og faglighed og de ved de er i de
bedste hænder når Line kommer hos dem. Græsset er i
den grad stolte og glade for at det er lykkes at lave sådan
en konge ’signing’ i form af Line Bendixen. Husk hendes
navn for det er i ikke sidste gang i kommer til at høre det
med det kæmpe talent hun har Indstillet af: Afd. Leder
Nicolai L. Christophersen

Mikkel Boas Berg
Portør, Rigshospitalet,
København kommune

Nomineret af: Astrid Høst Boas Berg
Mikkel er min mand, og jeg mødte ham faktisk inde på
Rigshospitalet. Han er traume- og helikopterportør, og
når han ikke er til akutte situationer rundt omkring på
hospitalet, tilbringer han meget tid på neurointensiv.
Han er fantastisk til sit job og har været portør, siden
han var 19 år. Han kæmper bogstavelig talt for liv i sin
hverdag og elsker det. Han kæmper for sine patienter og
kæmper for sine kollegaer som tillidsrepræsentant. Hvis
der er nogen, der fortjener et skulderklap, så er det ham,
som redder liv til hverdag og gør det fantastisk.

Mette
Falkenstrøm Asp
Social- og sundhedsassistent,
Bostedet Hadsund, Mariagerfjord kommune

Nomineret af: Julie Villum Jensen
Mette er særligt god til sit job, da hun virkelig er en ildsjæl. En
ildsjæl som ikke tager et nej for et nej, hun er virkelig opsøgende
i arbejdet med de psykisk syge beboere, vi arbejder med.
Relationsarbejdet er i top, og Mette kan få fortalt meget mere,
end andre kan. Jeg ville ønske, jeg var i team med Mette, hun er
fantastisk. Men som kollega er hun også en stjerne, hun lever og
ånder for sit arbejde.

Sarah Martensen
Social- og sundhedsassistent,
Demensområdet, Viborg kommune

Nomineret af: Pia Østergaard
Sarah Martensen er forholdsvis nyuddannet i december
2019. Sarah arbejder på et specialplejehjem for mennesker
med demenssygdomme. Sarah er fagligt velfunderet, har
et stort overblik over de problemstillinger, der er forbundet
med at have en demenssygdom. Sarah har øje for de
socialpædagogiske tilgange, der kan hjælpe det menneske
der har en demenssygdom til at få et godt og indholdsrigt
liv på trods af sygdommen. Sarah er dygtig til at få lagt
strukturerede handleplaner og få fulgt op på de pædagogiske
tiltag, der bliver sat i værk. Sarah har en stor forståelse for, at
medicinering ikke er første valg, men arbejder ben hårdt på, at
finde den helt rigtige pædagogiske indsats, og er vedholdende
i at skabe det gode liv. Sarah er lydhør og medinddrager
sine kolleger i de faglige drøftelser. Sarah varetager primær
kontaktpersonsrollen, og klare selvstændigt også de svære
problematikker. Sarah gør det muligt med hendes deltagelse,
at beboerne kommer på ferie, og mærker livet udenfor Sct.
Kjeldsgården. Som kollega er Sarah venlig, imødekommende og
altid klar med en hjælpende hånd. Når der kommer nye kolleger,
gør Sarah en stor indsats for, at de skal føle sig velkommen,
og hun medinddrager dem i de faglige og værdimæssige
overvejelser. Sarah er den social- og sundhedsassistent som vi
alle ønsker at have som kollega, og har potentialet, til at blive
en af de aller bedste. Derfor skal Sarah nomineres til prisen som
Velfærdens talent 100.

Line Holmkjær Hoxer
Social- og sundhedsassistent,
Sundhed, Træning og Rehabilitering,
Køge kommune

Nomineret af: Katrine Kragbak
Line Hoxer er uddannet social- og sundhedsassistent i 2018. Line har arbejdet
som social- og sundhedsassistent inden for det rehabiliterende felt herunder
specifikt med rehabilitering i borgernes eget hjem efter servicelovens 83A i
et tværfagligt team. Line forstår at balancere sine kompetencer som socialog sundhedsassistent så det hele menneske ses mhp. at støtte den enkelte
til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Line kombinerer dermed sin
faglighed både i forhold til det sygeplejefaglige og det terapeutiske felt i
mødet med borgeren, og hun forfølger muligheder og løsninger med borgeren
og tværfaglige samarbejdspartnere. Line giver ikke op, og hun arbejder for
at se en fremgang hos borgerne både fysisk, psykisk og socialt. Der er ingen
tvivl om at Line er et talent, er en stærk repræsentant for professionen, og jeg
er stolt over at have hende på mit hold. Uden Line ville vi mangle noget både
i vores daglige kommunikation i det tværfaglige samarbejde, i det direkte
møde med borgeren og i kommunikation og relations arbejde med borgere,
pårørende og samarbejdspartnere på tværs.

Natalie Lemb Honoré
Social- og sundhedsassistent,
Plejehjemmet Åløkkeparken, Faaborg Midtfyn kommune

Nomineret af: Pernille Vinge
Natalie er social- og sundhedsassistent her på Åløkkeparken. Hun brænder
for sit job og sit fag. Hver dag møder hun i godt humør, som smitter af på
kollegaerne. Natalie er altid klar til at hjælpe, der hvor der er brug for det og er
der sygdom eller ændringer på dagsplanen, tager hun gerne del i at få det til
at gå op. Natalie yder stor omsorg for beboere på stedet og møder de ældre
hvor de er. Hun er en social- og sundhedsassistent udover det sædvanlige og
gør gerne det ekstra for at beboerne har det godt på Åløkkeparken. Natalie
er også praktikvejleder på stedet og er meget engageret i sit arbejde med
eleverne, uanset om det er hjælpere, assistenter eller sygeplejeelever. Alle er
i trygge hænder og med ekstra fokus på trivsel og læring. Hun er kollegaen
man altid kan ringe til og få hjælp. Natalie er en teamplayer, men er ikke
bange for at gå forrest og træffe beslutninger. Hun tager derfor også gerne
titler som IT-superbruger i Nexus, hvor hun altid er klar til at hjælpe og hun
meldte sig også gerne på banen da der skulle bruges ny suppleant til TR.
Sidste år var Natalie også en del af at komme med indspark til fornyelse af
jobopslag fra Åløkkeparken, så teksten blev mere fængende for ansøgere og
vi kunne få flere varme hænder til vores dejlige plejehjem. Natalie gør alt i alt
rigtig meget for alle omkring hende og hun fortjener uden tvivl at få et stort
skulderklap.

Sif Amalie Nielsen
Social- og sundhedsassistent elev,
Rehab. Lundtoft, Vejen kommune

Nomineret af: Tina Dahlgaard
Sif er meget anerkendende i sin tilgang til borgerne. Hun er altid klar på
en ny opgave/udfordring og hun er meget opsøgende. Sif er en glad pige,
som bidrager til godt humør, som borgerne tydeligt mærker. Stiller man Sif
en opgave, løser hun den altid meget tilfredsstillende. Hun er empatisk og
anerkendende og har altid borgerne i fokus. Sif har udviklet sig meget og har
vundet regionsmesterskabet i SOSU SKILLS og skal nu videre til DM. Alle de
opgaver/træninger der er i den forbindelse, klare hun så flot, sideløbende med
at hun er i hendes 3. og sidste praktik. Sif knokler derud af og udvikler sig meget
for at blive en rigtig dygtig social- og sundhedsassistent.

Jannie Schack Andersen
Social- og sundhedshjælper,
Plejecenter Kastaniehaven, Vejle kommune

Nomineret af: Carina Skærlund
Jannie har altid beboerens bedste for øje i alt, hvad hun gør. Hun udfører sit
arbejde ekstraordinært godt og er en rollemodel for mange af sine kolleger.
Jannie bidrager positivt med sit væsen og væremåde. Dette nyder beboere og
kolleger godt af. Hun tager sig altid af nye kolleger og bidrager konstruktivt til
en faglig debat. Hun er meget eftertænksom og ordentlig, hvilket er en force for
Jannie i hendes arbejde, hvor hun bidrager med excellent pleje og omsorg for
borgere med demens i en skærmet bo-enhed.

Jane Machmüller

Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejen Nord, gruppe Uglekær, Aabenraa kommune
Nomineret af: Trine Knudsen
Jane er en fantastisk kollega med højt fagligt niveau. Hun er god til at bevare
overblikket og have fokus på kvalitet. Hun er en omsorgsfuld person med en god
og anerkendende tilgang til alle borgere og kollegaer. Hun er dygtig til at lære
fra sig og få andre til at reflektere over forskellige dilemmaer og problematikker.
Hun er altid hjælpsom, hvis vi kollegaer har brug for hjælp til Nexus, oplæring og
sparring. Hun giver altid en hånd, hvor hun kan, og tager gerne ekstra besøg, hvis
en kollega er kommet bagud. Jane er bare en fantastisk kollega, som er guld værd
og i den grad skal anerkendes.

Line Kristensen
Social- og sundhedsassistent,
Vellingshøj plejecenter, Hjørring kommune

Nomineret af: Aase Povlsen
Line er en engageret kollega, der lytter og hjælper, der hvor
hun kan. Line lærte jeg at kende i 2013, hvor hun med sin unge
alder, havde en indsigt og viden, om ældre og ældrepleje, som
rakte ud over det sædvanlige. Jeg er SÅ stolt af alt det hun kan
og alt det hun bidrager til, sammen med mig og mine andre
kollegaer. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med en
empatisk, glad, tjenstvillig, levende, dygtig, engageret, ja jeg
kan blive ved med at finde gode og flotte, ord, som alle passer
til og på Line. Line har haft en målrettet karriereforløb. Hun var
kortvarigt SOSU-hjælper, inden hun gik i gang med Social- og
sundhedsassistentuddannelsen, hun som 21-årig var færdig
med 2015. Efter endt uddannelse sprang hun, fuld af troen
på ejet værd, ud i en fast aftenvagt, som hun mestrede til ug
Line er nu dagvagt. Hun er kompetent, og tager ansvar for de
opgaver der er, og hun er dygtigt til bevare overblikket i det hus
hun er i, og hun evner også, at have overblikket over alle husene,
hvis det er dagens opgave. Vi er på min arbejdsplads, så heldige
at Line er en af vores elevansvarlige. I Line har vores elever, en
engageret og støttende vejleder, som vil have det bedste frem i
dem. Jeg vil med også nævne, at da jeg i 2013, stod foran en
19-årig Line, var jeg ved at revne af stolthed. Hun lyste langt
væk af, at hun ville faget og ikke mindst kunne faget. Hermed vil
jeg give Line mine allerbedste ønsker med, og håbe på, at hun
bliver nomineret som dette års velfærdtalent.

Roxanne
Wernberg-Møller
Social- og sundhedshjælper,
Hjemmeplejen Vesterparken, Viborg kommune

Nomineret af: Mette Nørbæk
Roxanne er smilende og meget vellidt blandt alle omkring
hende. Hun stiller altid op til introduktion af nyt personale.
Roxanne er innovativ, fleksibel og ekstrem kreativ i hendes
opgaveløsninger og Roxanne engagerer sig i det tværfaglige
samarbejde, bla. forflytning, hvor hun på bedste vis formår
at videreformidle hendes brede faglige viden til resten af
gruppen. Hun har eksempelvis på eget initiativ filmet video i
påsætning af lange kompressionsstrømper. Herefter har hun
uploadet videoen i medarbejdergruppen på Facebook, så de
kolleger der ikke var på mødet, havde mulighed for at se den.
Ledelsen i Hjemmeplejen Vesterparken er stolte af at have
en ildsjæl som Roxanne, som bidrager på så mange områder.

Fie Vesterskov Andersen
Social- og sundhedsassistent elev,
Hjemmeplejen Langeskov, Kerteminde kommune

Nomineret af: Kristina Børsholt
Fie er lige nu i gang med sin 3. praktikperiode på social- og
sundhedsassistentuddannelsen, som hun påbegyndte allerede som 16-årig. Fie
har igennem hele sit uddannelsesforløb gjort sit bemærket - ikke blot qua hendes
unge alder, men også på hendes faglige kompetencer. Leder af hjemmeplejen,
hvor Fie er i praktik udtaler: ”Jeg er meget imponeret over Fies faglighed og
vedholdenhed også over for sygeplejen når der er behov for det - på den gode
måde.” Fie er udfordret af hendes ordblindhed, men hun finder altid løsninger.
Hendes faglighed er meget høj. Jeg har aldrig oplevet det med andre elever.

Stine Cecilie
Andersen

Social- og sundhedshjælper,
hjemmeplejen Distrikt Møllevang, Randers kommune
Nomineret af: Merethe Jakobsen
Stine tager altid en opgave for holdet. Stine er super dygtig, hun
tænker og arbejder rehabiliterende, hun har forstået at der er flere
veje til Rom, virker den ene metode ikke så prøver hun med glæde
en anden tilgang. Vores distrikt ligger i et belastet område, vi har
mange borgere med hjerneskader ofte forsaget af misbrug, her ser
jeg Stine som robust og altid med den forståelse af at der er en der
inde også selv om opførelsen ikke altid er okay. Stine er ansvarligt
for alt omkring vores telefoner og iPads, det har betydet at der altid
er styr på det, er noget i stykker, så får Stine det ordnet, det giver
tryghed for øvrige kollegaer og vi sparer faktisk meget tid ved at hun
har styr på det.

Mette Høy
Pædagogisk assistent,
Dagtilbuddet Øst, afd. Teglhuset,
Varde kommune

Nomineret af: Maiken Flindt-Christensen
Pædagogisk er Mette velfunderet,
nærværende og i børnehøjde. Hun er elsket
af børnene og meget vellidt af forældre og
kollegaer. Hun er ansvarsbevidst og yder gerne
en ekstra indsats. Mette formår at se tingene i
et helikopterperspektiv og inddrage forskellige
perspektiver i hendes kollegiale samarbejde og
i samarbejdet med ledelsen. Dertil kommer, at
hun bidrager aktivt med styrkelse af det gode
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Jacob Vase
Mikkelsen
Pædagog,
Børnebyen Vesterbro,
Københavns kommune

Nomineret af: Henrik Schroeder Nielsen
Jacob er en virkelig dygtig pædagog, han brænder for børn
og forældre og han er hele tiden på udkig efter, hvordan vi
kan gøre en positiv forskel. Jacob har ambitioner, han vil
mere, han vil have indflydelse, og han vil påvirke mere. Jacob
blev derfor først teamkoordinator i institutionen og dernæst
pædagog med ledelsesansvar, som det nu hedder i vores regi.
Jacob har løst begge funktioner til perfektion samtidig med,
at han virkelig engageret har løst de børnerettede opgaver.
Jacob har for et år siden gennemført Københavns Kommunes
Ledertalentuddannelse, hvilket kun har øget Jacobs motivation
i arbejdet og at gøre en forskel. Jacobs næste karrieretiltag
er at tage en diplomuddannelse i ledelse. Jeg er Jacobs leder
i det daglige, men har desværre siden oktober 2021 været
deltidssygemeldt med en dum diskusprolaps i nakken. Det er en
stor fornøjelse for mig at se, hvordan Jacob som konstitueret

leder helt naturligt går ind i alle former for ledelsesopgaver og på
den måde både sørger for sikker og udviklende drift, men også
betrygger mig i, at jeg godt kan tillade mig at lade min sygdom
tage den tid, den nu tager. Jeg vil derfor indstille Jacob som et
stort ledertalent, og vil i den forbindelse også nævne Jacobs
menneskelige kvaliteter. Jacob er en meget åben og ligefrem
person, der tydeligt præciserer egne holdninger og strategier i
forhold til, hvordan vi sammen skaber den bedste hverdag for
børnene. Jacob er en holdspiller, han forsøger at spille alle gode,
og han er en god lytter og dialogpartner. Han er dog også god
til at skære igennem og træffe de nødvendige beslutninger. Alt
dette lagt sammen, så opnår Jacob i sit virke en meget høj grad
af følgeskab fra personalet, hvilket jo nok må siges at være den
allervigtigste ledelseskapital i både det daglige virke samt det
mere langtrækkende strategiske arbejde.

Kamilla
Bredahl Olsen
Pædagogisk assistent,
Specialcenter Holbæk Ladegårdsskolen,
Holbæk kommune

Nomineret af: Trine Gehlsen
Kamilla er særligt god til børn med autisme spektrum
forstyrrelser. Hun er dygtig til at holde en synlig struktur,
der netop er vigtig i forhold til børnenes diagnoser. Kamillas
pædagogiske kompetencer kommer ikke kun eleverne til gode,
men også hendes kolleger. Kamilla er fantastisk til at gribe alle
de bolde der er i luften, og samtidig have overskud til at give
en kollega et opmuntrende smil eller en rosende bemærkning.
Kamilla er den stabile klippe i elevernes skoleliv.

Line Brøns
Thomsen

Social- og sundhedsassistent,
Elisabeth Centeret Team 2, Holbæk kommune
Nomineret af: Petra van Kleef
Line er nyuddannet i september 2021, pga. mangel på socialog sundhedsassistenter i dagvagts gruppen er Line fra dag 1
kommet i gang med mange delegerede opgaver. På et tidspunkt
blev hun ene social- og sundhedsassistenter i weekenden og har
klaret de opgaver der følger med det i stiv arm. Selvfølgelig med
sparring fra sygeplejen. Sygeplejen er glade for samarbejde med
Line da hun er faglig dygtig og meget opmærksom på opgaverne
hos borgerne. Eftersom der ikke var tid til at indføre Line stille
og rolig i social- og sundhedsassistenter rollen synes vi at hun
har klaret det ud over alt forventning. Ja med Sparring fra
sygeplejen og to erfarne social- og sundhedsassistent kollegaer
men Line har formået at løfte opgaven på en rigtig god og
betryggende måde til gavn for vores borger. Det fortjener en
kæmpe skulderklap.

Kamilla Vogel Madsen
Social- og sundhedshjælper,
OK-Fonden Dronning Anne-Marie centret, Frederiksberg kommune

Nomineret af: Dominique Nguyen
Kamilla har trods sin unge alder været ansat på OK-Fonden Dronning AnneMarie centret i 14 år. Kamilla er altid glad, smilende og venlig overfor sine
medmennesker. Kamilla udstråler energi og engagement og man lægger mærke
til hende, når hun træder ind i rummet. Jeg vil gerne nominere Kamilla for hendes
fantastiske evne til at reflektere over sine kompetencer og begrænsninger
i forhold til både service- og sundhedsloven. Når Kamilla står i komplekse
situationer, formår hun at forholde sig rolig, beholder overblikket, tør bede om
reflektionstid, tør sige fra og tøver ikke med at bede om hjælp og sparring. Dette
gør Kamilla, til en dygtig og kompetent medarbejder, som er vellidt af kollegaer,
beboere, pårørende og ledelsen. Vi glæder os til fortsat at udfordre og arbejde
sammen med Kamilla mange år fremover

Tanja Bryde
Social- og sundhedshjælper,
Senior og velfærd- Hjemmeplejen Ejby,
Middelfart kommune

Nomineret af: Camilla Jørgensen
Tanja har valgt at uddanne sig social- og sundhedshjælper, som
voksen elev, og blev færdig uddannet, i dec. 2021.Tanja har i
en del år arbejdet som ufaglært på et af kommunes plejehjem,
men da hun kom i praktik i vores hjemmeplejegruppe, fik hun
heldigvis øjnene op for det kunne noget fedt. Og her kunne
hun virkelig bruge hendes kompetencer. Tanja er nysgerrig og
en underne pige, som har en fantastisk tilgang til de borger
hun møder i hjemmeplejen. Hun er god til at tale med alle
folk og er derfor hurtigt til at danne en relation, til borgeren.
Tanja er vedholdende på en god måde, som ofte kommer til
gavn for vores borgere. Tanja er nytænkende og er med i en del
af vores udviklingsprocesser. Tanja er meget bevidst om de
store udfordringer vores fag står i nu og i fremtiden, i forhold
til rekruttering og fastholdelse af gode medarbejder. Tanja
er derfor en stor fortaler for at fortælle de gode historier, om
vores fag. Ligeledes bidrager hun til et godt arbejdsmiljø. Tanja
benytter en hver lejlighed til at tale vores fag op, fortælle om den
store faglighed som vores fag indeholder, lige meget om man
er uddannet hjælper eller assistent. - Jeg mener at her har vi en
rigtig talent, som slet ikke er færdig med at udfolde sig. Jeg er i
hvert fald glad for at hun netop er min medarbejder.

Nanna Maria Bach
Social- og sundhedshjælper,
PlejeGribskov, Helsingegården, Gribskov kommune

Monica Møller
Pedersen
Social- og sundhedshjælper,
Holbæk hjemmepleje, Distrikt Mårsø, Holbæk
kommune

Nomineret af: Lisbeth Jallbjørn
Monica er altid glad og positiv. Hun møder op med
en god og smittende energi, som både borgere
og kollegaer nyder godt af. Monica sikrer altid,
at borgeren er i centrum, når hun kommer ud på
sine daglige gøremål. Monica er virkelig god til at
se muligheder frem for begrænsninger. Monica
opfordrer eksempelvis borgerne til at træne, jvf. vores
træningsprogram (tidl. Digital træning, nu ExorLive)
som kommunen har indkøbt, der blandt andet skal
være med til at sikre, at den enkelte borger igen kan
klare sig selv eller opretholde sit funktionsniveau.
Monica er særlig opmærksom på at få sparret med
relevante samarbejdspartnere og pårørende samt
forventer og inviterer til den gode dialog. Monica
har tit nye medarbejdere og elever med sig på
oplæring, idet Monica altid har været omsorgsfuld og
særlig god til at tage sig af nye. Det være sig elever,
faglærte og ufaglærte, hvor de gennem hendes
oplæring har fået vakt en interesse for faget, og
lyst til at arbejde i vores hjemmepleje og vores felt.
Monica har selv valgt at opgradere sin viden, idet
hun vil læse videre til assistent og skal på skole d. 23.
maj 2022. Monica har heldigvis lovet os at komme
tilbage til os igen, når hun er færdig som assistent.
Noget vi alle ser frem til.

Nomineret af: Heidi Mørck Fischer
Nanna er indbegrebet af det at brænde for sit job, som at
sammenligne med sportskvinden, der lever af sin hobby. Vi
indstiller Social- og sundhedshjælper Nanna Maria Bach, fordi
hun altid er positiv og imødekommende, super hjælpsom og
fleksibel. Nannas rolige væsen udviser overskud og skaber et
trygt miljø både for vores borgere og kollegaer. Nanna udviser
en naturlig retfærdighedssans i hendes arbejde og er super
skarp til at fordele sol og vind lige, når hun som Koordinator
skal fordele ressourcerne på Helsingegården med sine 105
borgere. Nanna er tro mod vores værdier, har altid borgerne
i centrum, og lader aldrig hverdagens travlhed smitte af på
borgerne. Nanna prioriterer relationen og i en tid med tidspres,
formår Nanna at prioritere relations arbejdet, fordi det skaber
tryghed, og hun møder borgeren lige der, hvor borgeren er. Det
kræver høj faglighed og indsigt for at yde en professionel og
grundig sygepleje, med blik for det hele menneske, hvilket er
noget, Nanna gør helt naturligt. En situation fra hverdagen,
hvor en borger er meget urolig og ulykkelig, der vælger Nanna
at skabe tryghed og ro ved at bruge sine pædagogiske evner og
indsigt, før dagen går i gang. Derudover er Nanna eminent til
at inddrage familien, både når det går godt, og når det er den
svære samtale, det handler om, og især under Covid 19 med
besøgsrestriktioner formåede Nanna at opretholde god kontakt
og inkludere familierne.

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 bank og forsikring 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 1.534 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 på de fleste forsikringer, 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 – med en lav rente for FOA-medlemmer
• FOA Privatlån med en lav rente for FOA-medlemmer

Elever/Unge
• FOA Elev/Ung indboforsikring kun 1.338 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 191 kr. om måneden
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Priser og rabatter gælder i 2022 og der tages forbehold for, at priserne kan ændre sig.
Alle rentesatser er variable.
* For at få den høje rente på FOA Lønkontoen skal du være medlem af FOA. Du skal samle hele din
økonomi i PenSam Bank. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.
NemKonto skal være oprettet i PenSam Bank.
** FOA Lønkonto er et krav for at få FOA Bolig. FOA Bolig beregnes af restgælden ultimo året.
1.000 kr. fra PenSam Bank og 1.500 kr. fra Totalkredits KundeKroner (rabatten på KundeKroner
gælder frem til udgangen af 2023).

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 450.000 medlemmer, som vi investerer 180 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

