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MIDT  •  STEPHANIE MAY CHRISTENSEN  •  STINE KØLLESKOV ANDREASEN  •  SUSANNE PINDERUP LARSEN  •  THEA GROTH HANSEN  •  THERESE MELKJÆR 
JOHNSEN  •  THOMASIA MATRAS PEDERSEN  •  TINE LUND PEDERSEN  •  TRINE FIROUZ  •  TRINE H. MARSTRAND  •  ZAZIA KIRK  •  ZILAN EMILIE NIELSEN KART
ANETTE RYKKER BENTZEN  •  ANJA VITTARP  •  ANNEMETTE RASMUSSEN  •  AVE HUSMER  •  AVIAJA BJERREGAARD  •  BOLETTE HOLM IBSEN  •  CAMILLA 
BROHOLT DANRICH  •  CAMILLA BØTKJÆR BRUUN  •  CAMILLA FREUND  •  CAMILLA KAMPMANN CHRISTENSEN  •  CAMILLA KOFOED  •  CAMILLA MØSS BETTS  
•  CAMILLA SEJDELIN OLSEN  •  CAMILLA THORUP  •   CAROLINE NORDSEJL WETKE  •  CATHRINE HOLM LØNBRO  •  CHRISTINA HASLE IBSEN  •  CHRISTI-
NA LUNDSGAARD WAGER  •  CHRISTINA P. ADAMSEN  •  CHRISTINE LOUISE KRAGH SANTANEN  •  CHRISTOFFER VESTERBY JENSEN  •  DANA SØNDER-
GAARD ASTHAMMER  •  DENISE FREDERIKSEN  •  DORTHE JOHANNESSON  •  DORTHE THRANE HANSEN  •  EMMA KATHRINE SPAABÆK  •  ERIK BUHRWWW-
SEN  •  HELENA HAVEMA  NN HERPING ANDERSEN  •  HELLE MELCHER NESGAARD  •  HENRIETTE HANSEN  •  ISABELLA KLEMANT VESTER JAKOBSE N  •  
JANNE SCHMIDT JÆGER  •  JEANETT KRISTENSEN  •  JEANETT SKOV PEDERSEN  •  JEANNIE MÄRCHER SVENDSEN  •  JULIE FAXHOLM KRISTOFFERSEN  •  
KARINA HEJNFELT  •  KARINA YDE  •  KASPER HYBSCHMANN-NIELSEN  •  KASPER KIM FREDERIKSEN  •  LEA VEST PEDERSEN  •  LOUISE BLÆSBJERG  •  
LOUISE BYNK BØGE THOMSEN  •  LOUISE KAMP MORTENSEN  •  LOUISE LYNG FISKER  •  MAI VOERGAARD OLSEN  •  MAJA HAMPEN JAKOBSEN  •  MAJ-
BRIT KOBBERHOLM  •  MAJBRITT STÆHR  •  MARIA GAARDSHOLT NIELSEN  •  MARIA NICOLAJSEN  •  MARIA PIA DOBRICK  •  MARIA SØGAARD  •  MARINA 
RADOJEVIC CHRISTENSEN  •  MATHIAS MOSE PEDERSEN  •  MATHIAS S. LARSEN  •  METTE BENDIXEN  •  METTE FJORDAGER  •  MICHAEL REMUSS JENSEN
MIE SCHILLER  •  MIKE PEDERSEN  •  MIKKEL KRUSE  •  MILLE CHRISTENSEN  •  MIRCO LASSE SCHMIDT  •  MONICA BREJNDAHL HALD POULSEN  •  MURTADA 
HACHAM  •  NAJA GRØN PEDERSEN  •  NATASHA LION SCHIØLER  •  NATASJA LINDE NIELSEN  •  NICLAS BLÅDAL-HANSEN  •  NINA GALLO  •  PERNILLE LUBLIN 
HANSEN  •  PERNILLE ØLLGAARD-SVENDSEN  •  PIA RASMUSSEN  •  PIA SCHRØDER  •  RIKKE ANDERSEN  •  RIKKELISE NIELSEN  •  SABRIN KANAFANI  •  SA-
BRINA TASTESEN  •  SANDRA LÜTZEN  •  SARA DARLING BERG JØRGENSEN  •  SARAH PADKJÆR JOHANSEN  •  SINE MARIE DREYER  •  STEFFEN GOLDSCH-
MIDT  •  STEPHANIE MAY CHRISTENSEN  •  STINE KØLLESKOV ANDREASEN  •  SUSANNE PINDERUP LARSEN  •  THEA GROTH HANSEN  •  THERESE MELKJÆR 
JOHNSEN  •  THOMASIA MATRAS PEDERSEN  •  TINE LUND PEDERSEN  •  TRINE FIROUZ  •  TRINE H. MARSTRAND  •  ZAZIA KIRK  •  ZILAN EMILIE NIELSEN KART
ANETTE RYTTER BENTZEN  •  ANJA VITTARP  •  ANNEMETTE RASMUSSEN  •  AVE HUSMER  •  AVIAJA BJERREGAARD  •  BOLETTE HOLM IBSEN  •  CAMILLA 
BROHOLT DANRICH  •  CAMILLA BØTKJÆR-BRUUN  •  CAMILLA FREUND  •  CAMILLA KAMPMANN CHRISTENSEN  •  CAMILLA KOFOED  •  CAMILLA MØSS 
BETTS  •  CAMILLA SEJDELIN OLSEN  •  CAMILLA THORUP  •  CAROLINE NORDSEJL WETKE  •  CATHRINE HOLM LØNBRO  •  CHRISTINA HASLE IBSEN  •  
CHRISTINA LUNDSGAARD WAGER  •  CHRISTINA P. ADAMSEN  •  CHRISTINE LOUISE KRAGH SANTANEN  •  CHRISTOFFER VESTERBY JENSEN  •  DANA SØN-
DERGAARD ASTHAMMER  •  DENISE FREDERIKSEN  •  DORTHE JOHANNESSON  •  DORTHE THRANE HANSEN  •  EMMA KATHRINE SPAABÆK  •  ERIK BUHR-
KALL  •  FATMA ISSA  •  FREJA ROLIGHED CHRISTENSEN  •  GLENN ABILDGAARD AANUNDSEN  •  HEIDI SØNDERGAARD LARSEN  •  HEINRICH RISUM JEN
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I dag fejrer avisen Berlingske 100 af de 
største talenter under 35 år i dansk er-
hvervsliv. Tillykke til dem! Men hvad med 
alle de talenter, der hver dag skaber men-
neskelig værdi og holder Velfærdsdanmark 
i gang? Det gør PenSam’s kunder. Dem er vi 
stolte af. Dem vil vi gerne hylde. Derfor har 
vi skabt Velfærdens Talent 100 som et al-
ternativ til Berlingskes Talent 100 sammen 
med FOA Ungdom.

Vi har været gennem en svær udvælgelse, 
for der er mange unge under 35 år, der hver 
dag gør en forskel for andre mennesker i 
deres arbejde. Vi er slet ikke alene om,  
gerne at ville anerkende den store forskel, 
de hver især gør hver eneste dag. Om det 
er på plejehjemmet, i daginstitutionen eller 
på hospitalet, hvor de hver dag arbejder 
med mennesker, der har brug for omsorg 
og en solid, faglig hånd.

Vi har modtaget næsten 350 nomineringer 
fra kollegaer og ledere. Her sætter de ord 
på, hvordan det enkelte velfærdstalent gør 
en forskel. For borgerne og for kollegerne. 
Bundet i en solid faglighed. Ud af dem har 
vi udvalgt 100 talenter og inviteret dem ind 
på Christiansborg for at hylde dem.

I PenSam er vi stolte af vores kunder. Derfor 
sætter vi fokus på de unge, der har valgt en 
karrierevej med at hjælpe andre. De får ty-
pisk ikke en særlig høj løn, og ofte tilbydes 
de kun deltidsstillinger. Det er arbejdsvil-
kår, der kan give et efterslæb i pensionen, 
som er vanskeligt at indhente. Når midlerne 
er få, kræver det en ekstra indsats at få 
økonomien til at strække. Derfor arbejder 
vi i PenSam med en effektiv administration 
og sikrer gode afkast, så vores pensions-
kunder har mest muligt at leve for efter 
pensionsalderen.

I dette magasin har vi samlet de 100 
talenter, der er blevet kåret som Danmarks 
største velfærdstalenter. Her kan du læse 
begrundelserne fra kollegaer, ledere og 
borgere for, hvorfor netop de 100 unge skal 
fremhæves særligt. 

Tak for jeres vigtige arbejde. I gør Danmark 
bedre. 
Og god læselyst.

 

Torsten Fels, 
adm. direktør i PenSam

PenSam og FOA Ungdom hylder Danmarks største velfærdstalenter

Velfærdens 
Talent 100
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Nomineret fordi: 
”Anja er en person, som gør en forskel i 
dagligdagen for beboere og kolleger. På 
meget kort tid har hun udviklet kompetencer 
til at være teamleder. Anja har styr på 
vagtplaner, medicinbestillinger, kontakt til 
praktiserende læger og hospitaler, hvis det er 
nødvendigt, og underviser øvrigt personale 
i elektroniske journaler. Ydermere udviser 
hun stor omsorg dagligt ved at bage, lave 
mad og hygge om beboerne og kollegerne. 
Anja møder altid op om morgenen med et 
godt humør, og har man et problem med de 
elektroniske journaler eller andet, er hun en 
livline. Hun er en fantastisk, ung kollega med 
et stort overblik, som er dygtig og kompetent 
og arbejder energisk. Anja er vellidt af alle 
beboere, pårørende, kolleger og andre 
samarbejdspartnere.”

Nomineret fordi:
”Anette er fagligt dygtig. Hun er altid klar med en hjælpende 
hånd, og hun har et godt øje for kollegaerne. Hun er 
omhyggelig og går hele vejen for borgerne. Hun er aktiv, 
nærværende, lyttende og innovativ, og så har hun overskud 
og overblik. Anette er også det vi kalder Superbruger. Det er 
hende, vi bl.a. går til for at få hjælp til vores journalsystem 
CURA, og hun er altid klar til at hjælpe, hvis man er kørt fast. 
Det kræver meget af kollegaerne, når man går fra ét system 
til et andet. Anette kører i hjemmeplejen om natten, og 
her er det vigtigt at have styr på sine kompetencer. Det har 
Anette.”

Anja Vittarp
23 år, social- og sundhedsassistent,  
Kastanjehusene, Københavns Kommune

Anette Rytter Bentzen
24 år, social- og sundhedsassistent,  
Hjemmeplejen Syd, Hurup, Thisted Kommune
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Annemette Lund Rasmussen
33 år, social- og sundhedsassistent, Åparken Ældrecenter, 
Vejen Kommune

  
Nomineret fordi:
”Alle de gode faglige og personlige kompetencer, som Annemette indeholder, 
afspejler sig i hendes arbejde hver dag. Hun er en person, der har dyb 
medfølelse for borgerne og er utrolig god at snakke om selv de dybeste ting. 
Hun gør alt for at sætte borgeren i centrum hver dag. Da hun har et super 
godt overblik, har hun også en rolle i disponatordelen, hvor hun dagligt 
disponerer de visiterede ydelser og planlægger arbejdsdagen for kollegaerne. 
Annemette gør en fantastisk indsats med at understøtte borgerne i at klare 
sig selv i hverdagen ud fra egne ønsker, behov og prioriteringer. Annemette 
inddrager borgerne til selv at være aktive medspillere, og skaber sammen 
med borgerne sammenhæng i indsatserne. Annemette er elevvejleder på 
Åparken og arbejder målrettet med at understøtte eleverne på bedste vis. 
Hun er yderst opmærksom på at uddanne eleverne til at kunne matche 
opgaverne og indgå i det gode kollegaskab.”
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Nomineret fordi:
”Bolette er en meget rolig person, og hun har en meget faglig tilgang til vores borgere. Hun har 
rigtig god kontakt til alle og kan differentiere sin pleje. Bolette har også en naturlig tilgang til 
borgerne, og hun spreder glæde omkring sig. Hun tør også at gå i en anden retning end sine 
kollegaer, hvis hun kan se, at det er til gavn for borgerne. Hun er bevidst om sine kompetencer, er 
altid positiv og har altid borgeren i centrum. Hun er god til at aktivere og hygge om borgerne, også 
selv om der er en del at se til.”

Bolette Holm Ibsen
26 år, social- og sundhedshjælper, Kildebo Plejecenter,  
Guldborgsund Kommune

Nomineret fordi:
”Aviaja er en ildsjæl indenfor sit job som dagplejer, 
og hun er virkelig en kompetent dagplejer, som er 
positiv og vellidt af både dagplejebørn, forældre 
og kollegaer. Aviaja ligger et kæmpe engagement 
i sit arbejde, og hun har kreative idéer, som 
kommer mange til gavn. Det kan være i forbindelse 
med vores legestueplan, hvor hun er en stor del 
af planlægningen, så vi kommer omkring vores 
kontraktmål og den nye styrkede lærerplan. Det 
er hjemme hos hende selv, hvor bl.a. kreativitet, 
motorik og en stille stund er tænkt ind. Vi har 
fælles legestue på tværs af grupperne, og der er 
Aviaja også med til planlægningen. Aviaja er altid 
klar på nye udfordringer samtidig med, at hun får 
os kollegaer med på sine idéer. Vi er imponerede 
over hendes energi og kreativitet, og hun er helt 
sikkert vores velfærdstalent.”

Nomineret fordi:
”Ave har udviklet sig helt utroligt igennem 
årene, og det har været en fornøjelse at 
følge hendes udvikling og arbejde sammen 
med hende. Ave er en rigtig god rollemodel 
for både elever og nyansatte og hun er for 
eksempel god til at oversætte eller forklare 
elever eller andre ansatte med anden 
etnisk baggrund om de kulturelle forskelle, 
der kan være i arbejdet med de ældre, 
og skaber derved fantastisk brobygning 
mellem forskellige kulturer. Hun har gode 
samarbejdsevner og har en helt naturlig 
omsorg for andre mennesker. Både hendes 
kolleger og vores borgere holder utroligt 
meget af hende. Ave fortjener al den 
anerkendelse, hun kan få.”

Aviaja Bjerregaard
34 år, dagplejer, Skanderborg Kommune

Ave Husmer
34 år, social- og sundhedshjælper, 
hjemmeplejen, Stevns Kommune
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Eperum et ut quatem acienda vid magni ut re sequo ventur sant.
Ihillig endunte experum haruptatus consequos doluptatus deribusciis que nectur amet 
venim quo blaut vel et et experitam re enimpor epudam ad quae lab ipsandam, siminte volor 
reperi is volo magni sitatis eos rest odi bea voloritatur, corum ratem volo tet re nimilia ipid 
qui duciene ctibus in eium num dolorpoImet ex experit dios aspistias autat.

Nomineret fordi:
”Camilla er en VELFÆRDSSTJERNE og fortjener derfor at 
blive hyldet. Med sin kærlige og professionelle personlighed 
får Camilla meget hurtigt opbygget tillid til vores beboere. 
Camilla har en særlig evne til at få svære og komplekse forløb 
til at glide; evnen til at skabe tillid gør, at vores pårørende 
føler, at de er i gode hænder, og at der bliver lyttet til deres 
bekymringer. Camilla ringer pårørende op, hvis der er den 
mindste fornemmelse af, at noget ikke fungerer, og spørger 
fx.: ”Synes I, at det går godt?” eller ”føler I jer trygge?”. 
Camilla løfter den faglige kvalitet i afdelingen og er højt 
respekteret for sit faglige arbejde. Hun søger altid indflydelse 
i egen afdeling, er aktiv og bidragende på alle møder, og 
bringer stort og småt i spil i dagligdagen til gavn for hele 
arbejdsfællesskabet. Camilla har i den grad fortjent en 
anerkendelse for sit arbejde.”

100
John Johnson
Sygeplejeske

Camilla Bøtkjær-Bruun
31 år, social- og sundhedsassistent,  
Krogstenshave Plejecenter, Hvidovre Kommune

Nomineret fordi:
”Camilla er utrolig fagligt dygtig, og går altid en 
ekstra mil for at hjælpe både beboere, pårørende 
og kollegaer. Hun sætter en stor ære i altid at yde sit 
ypperste. Hun brænder for det, hun arbejder med 
og spreder glæde i alt, hun laver. Camilla skaber 
en lille smule mere lighed for ældre, som desværre 
oplever, at det er dyrt at bo på plejehjem, og for en 
almindelig folkepensionist er der ofte ikke meget 
til overs. Hun tager derfor initiativ til at indsamle 
donationer i form af tøj, kage til kaffen, pizza, 
underholdning og meget andet, som forretninger 
og privatpersoner donerer. Hun er sej, ihærdig og 
fortjener uden tvivl en hyldest for sit arbejde med 
de ældre samt indsatsen i forhold til indsamling af 
donationer.”

Camilla Broholt  
Danrich
30 år, social- og sundhedsassistent,  
Lokalcenter Havkær, Aarhus Kommune
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Camilla Kofoed
33 år, social- og sundhedsassistent,  
udekørende hjemmepleje, Næstved Kommune

Nomineret fordi:
”Camilla forstår at se det hele menneske og tage udgangspunkt i, hvor 
de er i livet. Hun tænker rehabiliterende og er ikke bange for at sige, når 
noget er svært eller godt. Camilla er meget bevidst om sine kompetencer 
og ønsker at dygtiggøre sig indenfor faget. Hun skal hyldes, fordi hun har 
et talent for de lidt skæve eksistenser. Hun rummer borgerne og får skabt 
en kontakt, andre har svært ved, og derved lykkes det hende at få udført 
opgaver, andre ikke har kunnet få lov til.”

Nomineret fordi:
”Camilla skal hyldes for sit arbejde med velfærd på vores 
arbejdsplads, hvor hun er superbruger og tovholder på 
programmet Life-manager og går forrest i implementeringen 
af velfærdsteknologien i socialpsykiatrien. Hun startede i et 
projekt i socialpsykiatrien i Aabenraa i 2017, hvor målet var 
implementering af videokommunikation hos egne borgere. 
Projektet blev i 2018 lavet til en implementeringsgruppe 
med fokus på implementering af videokommunikation hos 
kollegaerne. Et af målene nu er blandt andet, at over halvdelen
af vores borgere er koblet på videokommunikation. Det er en 
stor opgave, der skal løftes, men jeg er sikker på, at med en så 
fagligt dygtig og engageret medarbejder som Camilla, så skal 
det nok lykkes.”

Camilla Freund
29 år, pædagogisk vejleder, Pædagogisk  
Vejledning og Bostøtte, Aabenraa Kommune

Nomineret fordi:
”Camilla skal hyldes, fordi hun er med til at give ældre borgere i Næstved 
en værdig alderdom. Selv i de helt trælse og triste perioder i deres liv 
møder hun dem med omsorg og respekt. Camilla går ikke på kompromis 
med sin faglighed. Hun er fagligt stolt og det handler om at gøre arbejdet 
ordentligt, både for at det er sikkerhedsansvarligt og borgerne mærker 
nærvær og bliver respekteret. Camilla skal også hyldes for den energi 
og det arbejde, hun yder som fagligt aktiv. Hun sætter en ære i at få alle 
med i det faglige fællesskab, som jo er helt fundamentalt for, at der kan 
kæmpes for gode og ordnede forhold på arbejdspladserne.” 

Camilla Kampmann  
Christensen
29 år, social- og sundhedsassistent, SOS Vikar Næstved
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Eperum et ut quatem acienda vid magni ut re sequo ventur sant.
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qui duciene ctibus in eium num dolorpoImet ex experit dios aspistias autat.

100
John Johnson
Sygeplejeske

Camilla Møss Betts
30 år, social- og sundhedsassistent, hjemmeplejen, 
Tårnby Kommune

Nomineret fordi:
”Camilla evner at have fokus på de små detaljer, der gør forskellen, både 
i forhold til det personlige og faglige. Hun holder hovedet koldt og er 
fastholdende, hvilket gør en stor forskel særligt i de akutte situationer 
hos borgerne, der bliver akut dårlige, hvor der skal handles hurtigt og 
det er vigtigt at være konkret. Camilla er som person behersket, rolig og 
tillidsfuld, og hun når derfor rigtig langt med de borgere, der har store 
udfordringer med deres kognitive funktioner som demens. Camilla er et 
talent, der bør hyldes, da hun altid har borgerne i centrum og har fokus 
på kerneopgaven, altid er klar til at perspektivere tingene fra sin faglige 
viden og altid er parat til at fordybe sig og lære nyt for at finde frem til 
den bedste løsning.”
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Nomineret fordi:
”Camilla er en dygtig og energisk medarbejder 
og kollega med et stort gåpåmod. Hun bidrager 
med et stort engagement i forhold til målgruppen, 
som er socialt udsatte borgere med komplekse 
problemstillinger og psykisk sårbarhed. Hun er 
vedholdende i kontakten med brugerne - og går 
gerne en ekstra runde for at samarbejdet skal lykkes. 

Camilla er opsøgende på ny viden, og hun er åben og 
nysgerrig i kontakten med de mennesker, hun sidder 
overfor. Det kan mærkes! Og det betyder, at brugerne 
er meget glade for samarbejdet med hende. Camilla 
er samtidig en stor gevinst for arbejdspladsen, da hun 
er en positiv, omsorgsfuld og opmærksom kollega, der 
sætter en masse initiativer i gang til fordel for det gode 
arbejdsmiljø og trivsel.”

Nomineret fordi:
”Camilla er en af hverdagens helte – eller måske rettere sagt 
nattens. Hun møder kl. 22.00 og går hjem kl. 06.00. Hun arbejder 
syv nætter i streg og har det meste af sit arbejdsliv arbejdet om 
natten. Hendes kollegaer og borgerne er meget glade for hende. 
Hun er en super ambassadør for faget. Camilla har en særlig evne 
til at holde overblikket og hovedet koldt, hvis der sker mange 
ting på samme tid, og hun skaber stor tryghed for borgerne om 
natten.”

Camilla Thorup
30 år, social- og sundhedsassistent, Specialcenter Skovvang - Bostøtteteam,  
Holstebro Kommune

Camilla Sejdelin Olsen
34 år, social- og sundhedshjælper, hjemmeplejen, 
Stevns Kommune
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Cathrine Holm- 
Lønbro
 30 år, pædagogmedhjælper,  
Børnehuset Irlandsvej, Tårnby Kommune

Nomineret fordi:
”Cathrine har altid haft et ønske om at gøre det bedste, 
hun kan. I børnehuset har vi børn og familier, der alle 
har forskellige ressourcer og kompetencer. Cathrine 
har altid mødt børn og forældre med et åbent sind og 
imødekommenhed, og i takt med at hun er blevet ældre 
og mere erfaren, er denne indstilling og tilgang blevet 
noget, som Cathrine nu bevidst italesætter som en vigtig 
faktor i forhold til arbejdet i en daginstitution. Cathrine 
øver sig i at se muligheder og fokuserer på det, børnene 
kan og støtter dem i det. Det gør, at børnene får en 
større tro på egne evner og dermed livsmod og glæde 
i hverdagen. Da vi for to år siden holdt sundhedsuge, 
skulle alle børn lave morgengymnastik. Cathrine klædte 
sig ud i farverigt tøj og stod for at guide børnene. Det 
bragte stor glæde og fornøjelse for alle.”

Nomineret fordi:
”Caroline er et helt særligt talent, som gør en kæmpe forskel 
for både borgere, pårørende og kollegaer. Hun er god til at 
få idéer, der passer til beboernes behov og ønsker, og så 
forfølger hun alle idéerne, indtil de bliver til noget. Caroline 
arrangerer indkøbsture til jul, så beboerne kan få Baileys 
og marcipan, planlægger mandehørm og fredagsbar med 
øl og chips for herrerne, og en dag kom hun på arbejde 
med en stor pose fyldt med forskellige neglelak – for der 
skulle da laves skønhedssalon for damerne. Til maj skal 
vi eksempelvis holde 4 gange rund fødselsdag for vores 
beboere på Skipperkroen på Thurø. På den måde er hun med 
til at gøre vores plejecenter til et hjem for vores beboere, og 
hun arbejder hele tiden på at finde løsninger, der passer til 
den enkelte beboer. Hun er et helt særligt talent, som både 
kollegaer og beboere er utroligt glade for at have her på 
Rosengården.”

Caroline Nordsejl 
Wetke
28 år, social- og sundhedsassistent, 
Plejecenter Rosengården, Nyborg Kommune
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Christina Hasle Ibsen
26 år, pædagogisk assistent, Børnehuset Melby,  
Halsnæs Kommune

Nomineret fordi:
”Christina skal hyldes, fordi hun i det daglige er engageret i 
sit arbejde, både i relation til børn, kollegaer og forældre. I 
pædagogisk praksis er Christina nærværende og anerkendende 
i samspillet med børnene. Vi har en del børn med sproglige 
udfordringer, og vi oplever Christina i et tæt samspil med Læseleg 
og sproglige opgaver omkring det enkelte barn og hele gruppen. 
Christina er synlig i pædagogisk arbejde. Hun formår at holde 
hovedet koldt med til tider pressede opgaver og ser muligheder i 
det daglige.”
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Nomineret fordi:
”Christines ro og glæde smitter af på beboerne, og så træder hun ikke tilbage i 
de svære situationer, der mange gange opstår i løbet af en dag, når vi arbejder 
med mennesker, der har det svært. Hun kan give rum til andre, men viser også 
samtidig, at hun vil dette job, og at hun ikke synes, at der er nogen i hele denne 
verden, der ikke har fortjent det allerbedste, uanset hudfarve eller hvordan 
mennesker opfører sig. Et eksempel på Christines nærvær og accept af alle: En 
beboer kan ikke rumme at have tøj på, kun sine underbukser. Christine tøver ikke 
med at lægge en hånd på vedkommendes ryg, når han opsøger medarbejderne 
for at få kontakten, og det er hende, der er omkring vedkommende denne 
dag. Christine forstår at validere mennesker med demens, og at rumme andre 
menneskers sorg, frustration eller vrede uden at blive medlidende. Hun er ægte, 
kærlig og rummende over for alle.”

Christine Louise Kragh  
Santanen
26 år, social- og sundhedsassistent, Socialpsykiatrisk 
Bosted Kærvang, Nykøbing Mors, Region Nordjylland

Nomineret fordi:
”Christina er fagligt dygtig og har et kæmpe overblik over vores afdeling. Hun er ihærdig, og 
man kan tydeligt mærke, hvor meget hun brænder for at være med til at gøre en forskel for 
vores patienter. Christina er en fantastisk kollega. Når hun møder ind til en vagt, hvad enten det 
er dag eller aften, er hun altid positiv og glad. Det giver en kæmpe arbejdsglæde hos os alle.”

Nomineret fordi:
”Christina formår at kombinere sin høje faglighed med sine kommunikative 
evner, således at hun altid arbejder ud fra borgernes behov og dermed 
varetager deres tarv. Hun arbejder altid med den dybeste respekt for 
borgerne og deres interesser parret med en stor faglighed. Udover 
det understøtter hun i ledelsesopgaver, og hun skaber en god balance 
mellem opgaver og ressourcefordeling med stort overblik og en fantastisk 
kommunikation. Hun elsker at arbejde med borgere med demens og 
viser sin nysgerrighed på et andet menneske med hele sit hjerte uden 
at være pakket i fordomme. Hun er et engageret ungt menneske, som 
er rollemodel for mange andre og derfor bør hun hyldes. Christina er 
blandt andet interesseret i teknologi på arbejdspladsen og formår at gøre 
tingene brugbart for de andre kollegaer, som ikke har det så let ved nye 
teknologier.”

Christina P. Adamsen
31 år, social- og sundhedsassistent, Egvad plejehjem - akutaflastning, 
Ringkøbing-Skjern Kommune

Christina Lundsgaard Wager
25 år, social- og sundhedsassistent, planlægger og 
teamkoordinator, Fynsgades plejecenter, Billund Kommune
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Nomineret fordi:
”Christoffer er utrolig god til at få patienter til at føle sig trygge, da han 
er meget empatisk og meget dygtig fagligt. Han er en super god kollega, 
som altid er klar på at give sine pressede kollegaer den hånd, de har brug 
for, når det brænder på. Han er nyuddannet serviceassistent, så han 
bidrager med masser af gåpåmod og initiativ, så det er en sand fornøjelse 
at arbejde sammen med Christoffer.”

100
John Johnson
Sygeplejeske

Christoffer Vesterby Jensen
24 år, serviceassistent, Regionshospitalet Randers

Nomineret fordi:
”Dana er en fantastisk kollega, fordi hun altid er lyttende og aldrig dømmende. Hun viser 
altid stor empati for alle sine kollegaer, pårørende og beboere. Hun er dybt passioneret 
omkring sit arbejde, og er vanvittig dygtig til sit fag. Hun er aldrig bange for at udtrykke sin 
mening, hvilket gør hende til en stærk holdspiller. Herudover er hun enormt omsorgsfuld 
og betænksom. En hjælpende håndsrækning kan man altid regne med at få fra hende. Hun 
løfter arbejdsmiljøet til et niveau, hvor alting føles som en leg.”

Dana Søndergaard Asthammer
24 år, social- og sundhedsassistent, Døgnrehabilitering Kolding,  
Kolding Kommune
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Nomineret fordi:
”Denise er en meget vellidt pige blandt sine borgere og kollegaer. 
Hun har stor empati for sine borgere og gør alt for, at deres 
hverdag bliver indholdsrig. De føler, at de stadigvæk har deres 
værdighed og selvbestemmelsesret i behold. Denise har altid sit 
hjerte på rette sted og gør altid en ekstra indsats.”

Denise Frederiksen
30 år, social- og sundhedsassistent,  
Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune

Nomineret fordi:
”Dorthe er god til at være primus 
motor for arrangementer i hele 
dagplejegruppen. Et eksempel på 
det er indianertema til dagplejens 
dag, som blev fejret med kreative 
aktiviteter, leg og mad - alt i 
indianertema. Dorthe er rigtig god til 
at bakke op om kollegaers initiativer. 
Hun overtog undervisningen for 
28 dagplejere en aften omkring 
brugen af børneintra og oplæg af 
billeder. Hun har efterfølgende 
lavet en fyldestgørende manual til 
kollegaerne. Samtidig har hun i eget 
dagplejeteam lavet en elektronisk 
kalender, hvor de kan koordinere 
fri og ferie. Dorthe deltager i 
sundhedsgruppen, som ønsker 
at skabe mere fokus på sundhed 
og trivsel blandt dagplejerne i 
kommunen.”

Dorthe  
Johannesson
34 år, pædagogisk  
assistent, dagplejer, 
Svendborg Kommune
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Dorthe Thrane 
Hansen
32 år, social- og sundhedsassistent, 
Plejecenter Oasen,  
Guldborgsund Kommune

Nomineret fordi:
”Dorthe skal hyldes, fordi hun er en medarbejder, 
der er 100 procent engageret i sit arbejde 
og brænder for sit fag. Rent fagligt er hun en 
medarbejder, der holder sig opdateret, og ingen 
af hendes arbejdsopgaver bliver lavet halvt. 
Hun er forflytningsvejleder, hvilket er tydeligt 
at mærke i hendes gruppe, da hun involverer 
sig i alle de forflytningsopgaver, der nu er. Hun 
arbejder rehabiliterende, og altid med godt 
humør på læben. Hun fortjener at blive hyldet 
- hun fortjener at få at vide, hvilken fantastisk 
medarbejder og kollega hun er, og at det hun gør 
i det daglige, er helt unikt og værdsat af alle på 
plejecenter Oasen.”

Emma Kathrine Spaabæk
24 år, social- og sundhedsassistent, Team Thorsvej,  
Holstebro Kommune

Nomineret fordi:
”Emma er et meget positivt menneske, som møder alle med et smil. Hun er med 
i et projekt, hvor hun skal være med til at implementere et nye hjælpemiddel hos 
borgere, som kun har brug for hjælp til medicinudlevering. Emma er altid med til 
at få vores hverdag til at gå op i en højere enhed, og hun er ikke bange for at gå 
forrest i kampen om at tale de svages sag. Emma er empatisk i sit arbejde med 
borgerne og er vellidt både af kollegaer, borgere og pårørende.”

Erik Buhrkall
24 år, social- og sundhedshjælper, Brørup hjemmepleje, Vejen Kommune

Nomineret fordi:
”Erik er en person, der udstråler ro, og fagligt er han en meget kompetent social- og 
sundhedshjælper. Nogle borgere er ikke så vilde med, at der kommer mænd og hjælper dem, 
men Erik forstår at skabe tryghed og tillid – så der går ikke lang tid, før han bliver borgernes 
favorithjælper. Erik er BASH-medarbejder (Bevar Aktiv og Selvstændig Hverdag), og er meget 
kompetent til den rehabiliterende tilgang. Han forstår at skabe en tryg relation med borgeren 
og sætter sig i deres sted. Samtidig hjælper han borgeren med at finde motivationen til at ville 
selv og dermed lykkes samarbejdet omkring de opgaver, der skal udføres i hjemmet.”
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Nomineret fordi:
”Freja er et velfærdstalent, fordi hun er meget positiv og anerkendende i sin tilgang til de børn, hun har i sin 
gruppe. Hun brænder for naturen og det er tydeligt i hendes valg af aktiviteter med børnene. Hun laver bål, 
bygger små vindmøller sammen med børnene og det er meget tydeligt, at hun er vellidt blandt dem.”

Nomineret fordi:
”Fatma udmærker sig eksemplarisk ved sin styrke og 
selvtillid, som er fint afbalanceret med ydmyghed ift. 
opgavevaretagelsen. I funktionen som konstitueret 
afdelingsleder har Fatma, via en ukompliceret tilgang, 
formået at træde naturligt ind i denne rolle, som 
understøttes af hendes højt kvalificerede faglighed. Fatma 
er en fremragende rollemodel, som ved sin rolige, positive 
fremtoning, kombineret med betydelig kløgt, udviser gode 
egenskaber, der er væsentlige at have som leder.”

Freja Rolighed Christensen
22 år, pædagogmedhjælper, Lindehuset, Vejen Kommune

Fatma Issa
27 år, social- og sundhedsassistent og 
konstitueret afdelingsleder, Socialpsykiatrisk 
botilbud Glasvej, Københavns Kommune
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Heidi Søndergaard 
Larsen
30 år, social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Syd, Thisted Kommune

Nomineret fordi:
”Heidi er faglig dygtig, meget pertentlig og 
tænker rehabiliterende. Hun har et godt øje for 
kollegaerne, som hun hører til og giver besked ved 
ændring i planerne. Hun er omhyggelig. Der er en 
dejlig ro over hende, når hun er ude ved borgerne. 
Hun bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø. 
Hun er nærværende, lyttende og har overskud og 
overblik. Hun er en god kollega, der også har god 
humor, som får smilet frem både hos borgerne og 
kollegaerne.”

Nomineret fordi:
”Glenn bør hyldes, fordi han udover at være en god, 
pålidelig medarbejder og kollega også er optaget 
af, hvordan den viden han har, kan give værdi til den 
organisation, han er en del af. Det betyder, at han 
tager ansvar for at undervise og supervisere sine 
kolleger, således at de er godt informeret omkring 
nye metoder.”

Glenn Abildgaard 
Aanundsen
32 år, omsorgs- og pædagogmedhjælper, 
Rehabiliteringscollege Aalborg – 
Fagcenter for socialpsykiatri,  
Aalborg Kommune

Heinrich Risum 
Jensen
34 år, pædagogmedhjælper, SFO 
Søhesten, Ringsted Kommune

Nomineret fordi:
”Heinrich har været ansat på SFO Søhesten i en 
årrække som pædagogisk altmuligmand. Når der 
er idræt, samles børnene omkring Heinrich, der 
både er igangsætter, facilitator og motivator. Han 
er tillidsrepræsentant og er optaget af, hvordan 
han på bedste vis kan hjælpe både kollegaer og 
institution igennem en svær økonomisk tid. Det 
er vigtigt for både ham, institution og kollegaer, 
at der kun spredes gode historier om SFO’en, for 
det er børnenes fristed. SFO Søhesten er den SFO 
i kommunen med størst tilsøgning fra skolen - når 
man går på Søholmskolen, så går man selvfølgelig 
også på SFO. Det børnefællesskab har Heinrich 
været en aktiv deltager i at skabe.”
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Henriette Hansen
23 år, social- og sundhedshjælper og 
planlægger, Berits Hjemmepleje A/S

Nomineret fordi:
”Henriette startede i Berits hjemmepleje A/S i 2014 som 
ufaglært afløser. I 2014 blev hun færdig som social- og 
sundhedshjælper, og som faglært fik hun en kontrakt på 
en fast stilling. Henriette har i sit virke udvist stor interesse 
og omsorg for ikke blot sine kollegaer, men også borgerne. 
Henriette ynder at gøre en forskel og har hjertet på rette 
sted. Hun er ikke bange for at komme med nye idéer eller 
udtrykke sin mening. Siden 2018 har Henriette været 
daglig planlægger for vores afdeling. Den nye titel har hun 
varetaget med stor omhu og vist, at hun kan håndtere 
diverse møder med offentlige instanser, og at hun ellers 
ikke ser det som et nederlag at komme til ledelsen og 
spørge sig til råds. Henriette bør hyldes, da hun har udviklet 
sig meget positivt på blot fire år.”

Nomineret fordi:
”Helle har haft et fokus på sin faglige og personlige 
udvikling med uddannelse først som social- og 
sundhedshjælper og efterfølgende som social-og 
sundhedsassistent. Helle har siden 2018 været 
teamleder. Det er stadig hendes personlige 
mod, stabilitet, omhu og fokus på udvikling, der 
kendetegner hendes arbejde. Helle har arbejdet i alle 
tre slags vagter og har altid været et meget empatisk, 
roligt og retfærdigt menneske, som er meget vellidt 
blandt beboerne og kollegaer. Hun er meget dygtig 
både fagligt og socialt omkring det at arbejde med 
mennesker. Hun har arbejdet sig op fra bunden 
og kender hele systemet indefra, og det mærkes i 
dagligdagen.”

Nomineret fordi:
”Helena er meget afholdt af såvel sine kollegaer som de 
borgere, hun kommer hos. Hun har et godt overblik, er meget 
omhyggelig og opleves som særdeles faglig dygtig. Helena 
varetager såvel personlig pleje som praktisk hjælp hos en 
gruppe borgere med mange komplekse problemstillinger, 
og hun gør dette på en yderst tilfredsstillende måde. Er der 
noget Helena er i tvivl om, så kontakter hun assistenter eller 
sygeplejersker for at få hjælp og vejledning. Hun fremstår 
positiv, venlig og lidt for beskeden i forhold til egne evner. Vi 
hylder Helena for at være en usædvanlig dygtig elev.”

Helle Melcher 
Nesgaard
33 år, social- og sundhedsassistent og 
teamleder, Plejecenter Nord,  
Thisted Kommune

Helena Havemann  
Herping Andersen 
20 år, social- og sundhedshjælperelev, 
Privathjælpen Struer
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Nomineret fordi:
”Janne skal have et kæmpe skulderklap for 
at tage rigtig godt imod mig, da jeg startede 
som aftenvagt. Afdelingen havde haft et stort 
personaleskift og der manglede hænder og 
oplæring af nye medarbejdere. Den opgave tog 
Janne på sig, og det var Janne, der gik i front og bar 
det tunge læs. Hun reddede vores afdeling og hun 
fortjener virkelig et skulderklap, et kæmpe kram, 
og en hyldest.”

100
John Johnson
Sygeplejeske

Janne Schmidt 
Jæger
34 år, social- og sundhedsassistent, 
Ældrecenter Hvissinge,  
Glostrup Kommune

Nomineret fordi:
”Isabella gør en særlig forskel for alle vores 
ældre på Hjallese Plejecenter. Hun er en 
fantastisk kollega, som gerne tager ved og 
hjælper sine kollegaer, hvad enten det er små 
eller store ting eller svære situationer. Dette 
er særligt kommet til udtryk de sidste tre uger 
i forbindelse med annonceringen af lukningen 
af Hjallese Plejecenter. Isabella har været en 
af dem, der er gået i fronten for de ældre og 
kæmpet mod en lukning. Det er meget tydeligt, 
at hun brænder for sit fag som social- og 
sundhedsassistent og ikke mindst for de ældre. 
Hun vægter faglighed højt og er virkelig vellidt 
af både borgere, kollegaer, ledelse og ikke 
mindst af de pårørende. Hun fortjener i den 
grad en hyldest for sin dygtighed, faglighed og 
for at kæmpe for det, hun tror på. Isabella er en 
ener og en vaske ægte forkæmper for faget og 
ikke mindst de ældre.”

Isabella Klemant 
Vester Jakobsen
27 år, social- og sundhedsassistent, 
Hjallese Plejecenter, Odense Kommune
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Jeannie Märcher Svendsen
30 år, social- og sundhedshjælper, Kære Pleje,  
Kolding

Nomineret fordi:
”Til daglig arbejder Jeannie som udekørende ansvarshavende aftenvagt, og 
Jeannies ansvarsområder ligger indenfor kommunikation, samarbejde og 
dokumentation. Et vigtigt redskab, som Jeannie arbejder ud fra hos den enkle 
borger, er forebyggelse og egenomsorg. Jeannie er en faglig og kompetent 
medarbejder, og en af hendes styrker er, at hun er god til at bevare roen hos 
borgerne, så de ikke bemærker den travlhed, som kan forekomme i vores 
hverdag. Jeannie udviser nærhed og omsorg, dette gælder både for kollegaer 
og borgerne. Hun sørger altid for, at alle kollegaer er kommet med i mål, inden 
vagten er slut - hun gør meget ud af at skabe ro og balance.”

Nomineret fordi:
”Jeanett er en hel unik person. Hun har en stor 
faglighed, og er på meget kort tid blevet en 
uundværlig person på Lotte. Jeanett fortjener at 
blive hyldet, da hun hver evig eneste dag møder 
ind og gør en forskel hos alle helt ned i de små 
detaljer. Fagligheden er af højeste kvalitet helt ud til 
fingerspidserne, uanset hvor travlt der kan være. Hun 
formår at holde hovedet koldt, bevare overblikket og 
samtidig få alle andre til at få samme følelse af, at det 
hele nok skal gå. Jeanetts humør og helt fantastiske 
smil smitter. Alle burde have en Jeanett og vi er så 
heldige, at det har vi.”

Jeanett Kristensen
30 år, social- og sundhedsassistent,  
Plejehjemmet Lotte, Frederiksberg

Nomineret fordi:
”Jeanett er et velfærdstalent, fordi hun gør en stor forskel for både beboere og 
kolleger. Jeanett blev uddannet social- og sundhedsassistent sidste forår, og hun får 
rusket op i gamle rutiner med hendes store faglighed. Hun er i gang med at uddanne 
sig til vejleder, så hun kan være med til at vejlede vores fremtidige kolleger. Hun har 
sat sig i spidsen for, at vi som arbejdsted bliver sat ordenligt ind i nye tiltag - lige nu er 
hun koordinator for triagering. Beboerne er glade for hende, og hun er god til at gribe 
nuet og give beboerne særlige oplevelser: En lørdag, hvor sneen faldt, trak hun alle i 
jakker og huer, og så var de ude og mærke sneen falde, lave snebolde og høre sneen 
knitre under skoene. Hun er en stjerne og guld værd for vores arbejdsplads.”

Jeanett Skov Pedersen
 24 år, social- og sundhedsassistent, Skørping Ældrecenter,  
Rebild Kommune
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Nomineret fordi:
”Til daglig er Karina ansvarshavende for sit aftenhold, hvor hun er god 
til at have overblik, også i stressede situationer. Ligeledes er hun god 
til at støtte og vejlede sine kollegaer, både når det handler om det 
faglige og sociale. Karina har et godt samarbejde med de tværfaglige 
samarbejdspartnere og udviser en stor respekt og omsorg for borgerne, 
hvilket gør dem trygge i deres hverdag. Karina er meget vellidt hos 
borgerne og kollegaerne.”

Nomineret fordi:
”Julie arbejder på en mindre plejeafdeling, hvor borgere med 
særlige behov bor, og hvor stort set alle borgerne har en demens-
diagnose. Julie gør dagligt en særlig forskel for disse mennesker. 
Hun møder altid vores borgere værdigt, og er i stand til at se det 
enkelte menneske bag sygdommen. Hun arbejder personcenteret, 
og det medvirker til at skabe bedst mulige liv for vores borgere, 
hvilket er en del af vores kerneopgave. Julie brænder for sit fag 
og udvikler sig hele tiden. Når hun er fagligt i tvivl, er hun ikke 
bange for at spørge om hjælp og har øje for kompetencerne, de 
forskellige faggrupper har.”

Karina Hejnfelt
31 år, social- og sundhedsassistent, Kære Pleje, Kolding

Julie Faxholm  
Kristoffersen
23 år, social- og sundhedsassistent, Strandcentret 
Plejecenter, Greve Kommune

Nomineret fordi:
”Karina har taget dette job meget alvorligt og lagt meget 
tid og interesse i at få det bedste frem i hjemmeplejen. Hun 
har kørt ude i hjemmeplejen igennem Berits Hjemmepleje 
de første to år af sin ansættelse, hvorefter hun blev ansat 
som planlægger. Nu sørger hun for at alle, der møder ind 
på arbejde, får nogle arbejdsplaner, som er tilpasset netop 
denne medarbejder og dennes kompetencer. Hun gør, hvad 
hun kan for at imødekomme borgernes ønsker om at få hjælp 
på de ønskede tidspunkter, og hun gør en forskel for både 
borgere og kollegaer.”

Karina Yde
33 år, social- og sundhedshjælper og planlægger, 
Berits hjemmepleje A/S
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Nomineret fordi:
”Lea er ansat som social- og sundhedsassistent på det 
pædagogiske område, og hun brænder for sit fag, og har 
i dagligdagen en stor opgave i at udføre sundhedsfagligt 
arbejde hos borgerne og et meget stort arbejde i at 
vidensdele med det pædagogiske personale. Lea er den 
eneste social- og sundhedsassistent på botilbuddet og står 
ofte alene med sin faglige viden, men trods det og mangel på 
sparringspartnere for sit fagområde i dagligdagen, leverer Lea 
altid, med et højt engagement, et stort smil på læben og et 
stort indtryk overfor kollegaerne om, at hun brænder for sit 
fag.”

Lea Vest Pedersen
34 år, social- og sundhedsassistent, 
Botilbuddet Kløvervej, Kolding Kommune

Nomineret fordi:
”Kasper er utrolig omsorgsfuld og empatisk i sit 
møde med patienterne, og denne egenskab kommer 
til udtryk i alle aspekter af hans liv. De patienter, 
han møder på sin vej, behandler han med så stor 
respekt, omhu og omsorg, og han værner om 
det ansvar, han har med stor seriøsitet. Han er 
personen, der fremviser afdøde til deres pårørende 
og nærmeste. Det gør han med stor respekt og 
empati for selve situationen og giver de pårørende 
den tid, de har brug for til at sige farvel, uanset hvor 
længe det måtte være. Han fortjener at blive hyldet, 
fordi han er en af hverdagens helte.”

Nomineret fordi:
”Kasper skal hyldes for sit arbejde med velfærd på vores arbejdsplads. 
Han går forrest i implementeringen af velfærdsteknologien i 
socialpsykiatrien i Aabenraa kommune, og han er engageret, motiveret 
og dynamisk i sin tilgang til opgaven. Han er med til at implementere 
videokommunikation hos borgere, og et af målene er, at i 2019 skal over 
halvdelen af borgerne være koblet på videokommunikation. Kasper 
tager udfordringen med et smil og er positiv i sin tilgang. Der arbejdes 
ligeledes sideløbende med andre tilbud af velfærd, bl.a. udarbejdelse 
af materiale til Virtuel Reality og struktur-apps. Han er også nysgerrig 
på og undersøgende omkring hvilke tiltag, der kan udarbejdes til vores 
målgruppe.”

Kasper Hybschmann- 
Nielsen
31 år, pædagogisk vejleder, Pædagogisk Vejledning og 
Bostøtte, Aabenraa Kommune

Kasper Kim 
Frederiksen
30 år, portør, Portørcentralen,  
Holbæk Sygehus
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Nomineret fordi:
”Louise fortjener at blive hyldet, fordi hun udfører 
sit arbejde med de demensramte med varme, 
omsorg, værdighed og humor. Louise bruger 
humor til at nå de, der er voldsomt ramt af en 
demenssygdom. Det gør hun for at skabe en 
god kontakt, der skal bruges til at få en god og 
værdig dagligdag for vores beboere. Det er meget 
inspirerende og livsbekræftende.”

Nomineret fordi:
”Louise har varetaget stillinger ved kommunale sundhedsafdelinger bl.a. 
med hjemmebesøg. Hun er på alle måder engageret i det at etablere 
teamet, og har arbejdet med opgaven med masser af gåpåmod i forhold 
til at arbejde med de faglige og personlige udfordringer, det har budt. 
Louise er glad, konstruktiv og fagligt velfunderet, og hun er en fornem 
repræsentant for social- og sundhedsassistenterne.”

Nomineret fordi:
”Louise har stor empati for borgerne, og hun møder 
den enkelte borger, hvor han eller hun er. Louise har 
et godt overblik over hele borgerens situation og 
behov. Hun ser også de små ting eller ændringer, der 
ikke nødvendigvis står på kørelisten. Hun arbejder 
rehabiliterende og inddrager borgerens ressourcer, 
hvor det er muligt. Hun er god til at motivere 
borgerne og få dem til at ’gøre det, de kan’ på en 
faglig og etisk måde. Hun er vellidt blandt borgerne, 
der oplever, at de bliver inddraget og møder 
forståelse for, hvad de kan.”

Louise Bynk Bøge 
Thomsen 
25 år, social- og sundhedsassistent, 
Plejecenter Solgården - demensenhed, 
Frederikssund Kommune  

Louise Blæsbjerg
29 år, social- og sundhedsassistent, Specialcenter Skovvang,  
Holstebro Kommune

Louise Kamp 
Mortensen
29 år, social- og sundhedshjælper, 
Hjemmeplejen, Stevns Kommune
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Maja Hampen  
Jakobsen
34 år, social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Galten,  
Skanderborg Kommune

Nomineret fordi:
”Maja er en medarbejder, der gerne undrer sig, 
når der er noget, der ikke “hænger sammen”. 
Hun er altid med på at lære noget nyt og 
dygtiggøre sig, hvilket har stor betydning for 
plejen og de borgere, hun besøger. Maja er 
udover at være en dygtig medarbejder også 
en rigtig skøn kollega, der med sin rolige facon 
og humor bidrager til arbejdspladsens gode 
stemning.”

Nomineret fordi:
”Louise er roen selv - også i pressede situationer. Beboerne er meget 
glade for Louise og hendes store engagement, for som de siger: “Vi 
kan mærke, at Louise kan lide os”. Hun er god til at få beboerne til at 
føle sig trygge og skabe sociale relationer mellem dem. Arbejdet med 
og blandt ældre handler om empati og at kunne jonglere med lige dele 
medmenneskelighed og høj faglighed, og i sin kommunikation med såvel 
beboere som pårørende mestrer Louise at holde en respektfuld og 
ligeværdig tone. Har beboerne et ønske om at afprøve noget nyt, eller 
ønsker at tingene skal være anderledes, så er hun den første til at sige: 
”Lad os dog prøve”.”

Louise Lyng Fisker
30 år, social- og sundhedsassistent, Plejecenter Solbakken, 
Ringsted Kommune

Nomineret fordi:
”Mai er en helt fantastisk kollega, som gør en stor 
forskel for de unge på vores arbejdsplads. Hun er den 
eneste social- og sundhedsassistent under vores leder 
med omkring 30-40 ansatte i forskellige enheder. Dog 
varetager Mai medicin i alle enhederne (cirka 7-9 steder) 
med stor perfektionisme. Mai har lige færdiggjort NADA-
kursus, som er en akupunkturform, og som de unge har 
stor gavn af ved tankemylder, uro og søvnbesvær. Hun 
yder en kæmpe indsats i forhold til at botræne vores unge 
mennesker, så de kan blive klar til egen lejlighed på et 
tidspunkt. Hun er sjov, rummelig, omsorgsfuld, støttende 
og hjælpende. Derudover yder hun en stor støtte i forhold 
til de unge og deres psykiske udfordringer.”

Mai Voergaard Olsen
34 år, social- og sundhedsassistent, Botilbuddet 
Mågevej, Morsø Kommune
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Nomineret fordi:
”Majbritt er aftenvagt på Thurøhus og man 
mærker med det samme, at hun brænder 
for at være en nærværende og en fantastisk 
støtte for alle sine beboere. Majbritt er 
altid klar med en kærlig og tryg hånd for 
vores ældre beboere, når tingene kan være 
svære. Hun ser mulighederne fremfor 
begrænsningerne, og man mærker virkelig, 
at hun sætter en stor ære i at tingene glider 
let og på den dejligste og mest behagelige 
måde for beboerne samt kollegaerne. Majbritt 
er grundig i sit arbejde, og der er altid styr 
på afdelingen, når hun er på vagt. Hun går 
til vagten med et stort smil på læben og et 
fantastisk overblik. Kort sagt skaber hun ro og 
glæde i sine omgivelser.”

Nomineret fordi:
”Majbrit har i den korte periode, hun har været ansat på 
Åparken, fået mange roller grundet hendes store interesse 
og faglighed. Hun møder borgerne professionelt og vurderer 
deres behov individuelt. Hun tager altid udgangspunkt i 
borgerens personlighed, identitet og livshistorie, så det giver 
mening for den enkelte borger. Majbrit har bl.a. funktionerne 
hygiejneambassadør, tryksårsambassadør, elevvejleder 
og velfærdsteknologiagent. Desuden har hun titlen som 
medicinansvarlig, hvilket betyder, at hun har ansvaret for, at 
de nye arbejdsgange omkring modtagelse og udbringning af 
medicin fra apoteket fungerer efter den nye vejledning. Jeg 
oplever, at Majbrit har højnet fagligheden på Åparken ved at 
videreformidle viden og løsninger til relevante kollegaer.”

Majbritt Stæhr
23 år, social- og sundhedsassistent,  
Plejecenter Thurøhus,  
Svendborg Kommune

Majbrit Kobberholm
31 år, social- og sundhedsassistent, Åparken 
Ældrecenter, Vejen Kommune
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Nomineret fordi:
”Marias daglige arbejde består i at støtte 
mennesker, der har en psykisk lidelse og 
misbrugsproblematikker, og hun formår 
omsorgsfuldt at inddrage borgerne i 
opgaverne, således at borgerne oplever sig 
støttet på en værdig måde. En af opgaverne er 
at støtte borgerne i kontakten med og besøg 
hos behandlersystemet, f.eks. undersøgelse 
på sygehuset. Borgerne har ofte svært ved 
at være på sygehuset ift. ventetid, og har 
svært ved at deltage i undersøgelserne og 
modtage beskederne. Borgerne er meget 

impulsstyret og har svært ved at afkode 
sociale spilleregler. Derudover er de ofte angst 
for, hvad undersøgelserne viser, idet de godt 
ved, at deres livsstil ikke er sund. Maria favner 
denne opgave med stor faglighed. Hun formår 
at være omsorgsfuld og nærværende overfor 
beboerne, samtidigt med at hun er tydelig i 
forhold til, hvad hun forventer af dem i mødet 
med andre mennesker. På en omsorgsfuld 
måde kan hun sætte rammen for besøget, 
hvilket betyder, at beboerne bliver trygge i 
mødet med behandlersystemet og derved kan 
modtage behandlingen.”

Maria Pia Dobrick
33 år, social- og sundhedsassistent, Bostedet Sjællandsgade – Center 
for Misbrug og Udsatte, Esbjerg Kommune

Nomineret fordi:
”Faglig, menneskelig, stædig og stolt af sit fag er 
ord om Maria, der som person vil gøre ALT for, at 
borgerne behandles med værdighed og faglige 
menneskelige rammer. Maria er en god kollega, som 
sætter sig ind i tingene, og så er hun loyal overfor 
arbejdspladsen. Hun har et højt humør og er altid 
positiv. Maria gør til daglig en kæmpe forskel på 
vores arbejdsplads. Borgerne og borgernes værdi er 
på plads nr. 1, efterfulgt af høje faglige kompetencer 
inklusiv en menneskelig tilgang til tingene.”

Nomineret fordi:
”Maria skal hyldes som et af årets unge velfærdtalenter, 
fordi hun gør en stor indsats som praktikvejleder for 
social- og sundhedsassistentelever i Holstebro kommune. 
Maria vejleder med stor empati og indfølingsevne, og 
har altid elevens trivsel på praktikstedet i fokus. Selvom 
Maria er relativt ny som praktikvejleder, er hendes faglige 
overvejelser omkring vejledningen på et meget højt niveau, 
og hun har blik for alle detaljer omkring den enkelte elev.”

Maria Gaardsholt Nielsen
26 år, social- og sundhedsassistent, Botilbuddet 
Skredsande, Holstebro Kommune

Maria Nicolajsen
29 år, social- og sundhedsassistent 
og planlægger, Kære Pleje ApS 

28



Nomineret fordi:
”Maria er en ildsjæl, som brænder for at hjælpe de demente mennesker, hun arbejder med til 
hverdag. Hun er god til at anvende borgernes ressourcer og få dem til at indgå i aktiviteter. De 
demente er altid rolige, når Maria er i nærheden, da hendes nærvær er med til at skabe en ro for 
dem. Hun er opfindsom og kan se muligheder frem for begrænsninger. Med Maria indenfor faget er 
der skabt omsorg, nærvær og respekt. Hun går altid langt for sine medmennesker.”

Maria Søgaard
31 år, social- og sundhedshjælper, Plejehjemmet Solsidecenteret, Aalborg Kommune
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Nomineret fordi:
”Jeg kender ingen som Marina, der udfører sit job til punkt og prikke. Hun er så 
fagligt hamrende dygtigt, og så er hun så omsorgsfuld og har et stort hjerte. Hun 
er meget jordnær og sørger for at skabe ro rundt omkring sig selv og patienten eller 
borgeren. Man ved, hvor man har hende rent arbejdsmæssigt. Hun er altid klar 
med en hjælpende hånd. Hun har et højt fagligt niveau og så er hun hjertevarm og 
betænksom. Hun overlader ingenting til tilfældighederne, og kan hun ikke svare på 
det, man spørger om, så undersøger hun det. Marina er alt i alt et skønt, dygtigt, 
kærligt og sjovt menneske.”

Marina Radojevic Christensen
32 år, social- og sundhedsassistent, Ortopædkirurgisk afdeling,  
Nordsjællands Hospital

Mathias Skovgaard 
Larsen
29 år, pædagog, Kuhlausvej 126,  
Næstved Kommune

Nomineret fordi: 
”Mathias er indlevende, sætter sig ind i de unges 
situation og arbejder på et højt fagligt niveau. Han 
kommer hos borgere i eget hjem, hvor han er med 
til at guide og støtte dem til at fastholde job, skabe 
struktur i hjemmet og andet i led med almindelig daglig 
livsførelse. Dette igennem motiverende samtaler 
samt en anerkendende tilgang. Han er målrettet og 
initiativrig, og så sætter han forskellige aktiviteter i gang. 
Han har igangsat et musikhold samt en netværkscafé, 
hvor de unge får muligheden for at danne relationer 
hinanden imellem. Det er her, hans professionalisme 
gennemtrumfer, da han opsætter de optimale rammer 
for den enkelte borger, der får potentialet for at udvikle 
forskellige kompetencer.”

Nomineret fordi:
”Èn af de ting, som Mathias gør særligt godt, er at 
inkludere børn med særlige behov i aktiviteterne. 
Her får han skabt spændende lærings- og 
udviklingsrum for alle børn involveret, og på 
en diskret måde styrer han aktiviteter, så alle 
børn får mulighed for at vise og benytte deres 
kompetencer. Herigennem bliver der skabt 
aktiviteter, hvor børnene lærer at respektere 
hinandens forskelligheder og en ansvarsfølelse 
for at hjælpe hinanden mere.”

Mathias Mose  
Pedersen
29 år, pædagogisk assistent,  
Svenstrup Skole, Aalborg Kommune
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Nomineret fordi:
”Michael, også kaldt Remuss i dagligdagen, bør helt klart hyldes. 
Han kommer altid på arbejde med sit utroligt dejlige og rolige 
væsen. Han hjælper altid, når der er brug for det, og gør en 
kæmpe forskel for både borgere og kollegaer, som han også 
er meget vellidt iblandt. Han er en person, som er med til at 
gøre vores arbejdsplads til et sted, man godt gider være. Han 
er ligeledes en utrolig god ven udenfor arbejdet, hvor han også 
gerne tilbyder sin hjælp eller et godt råd med på vejen.”

Michael Remuss Jensen
27 år, pædagogisk assistent, Autismecenter Syd  
– afd. Mejerihaven, Aabenraa Kommune

Nomineret fordi:
”Mette har været igennem en rivende udvikling, idet 
hun ikke er bleg for at påtage sig opgaver til gavn 
for sine kollegaer. Hun har påtaget sig opgaven som 
forflytningsvejleder. Det betyder, at hun underviser 
og tilegner sig viden konstant for at blive bedre 
til at være med til at passe på sine kollegaer. Hun 
sørger for at få udarbejdet arbejdspladsvurderinger 
i borgernes hjem, så kollegaer undgår dårligt 
arbejdsmiljø, og hun sørger for at fremskaffe de 
hjælpemidler, der er nødvendige for at undgå tunge, 
unødvendige forflytninger. Desuden er hun super god 
til at hjælpe kollegaer med it.”

Nomineret fordi:
”Mette kæmper dagligt for at sikre, at kollegaernes 
faglighed kommer i spil. Mette skal hyldes, fordi hun er 
en super engagereret medarbejder, som brænder for 
sit fag og er et godt forbillede for andre unge social- og 
sundhedsassistenter og -hjælpere. Hun har en positiv 
og en enormt stærk faglig tilgang til de borgere, hun 
yder omsorg og pleje for. Selvom arbejdsdagene ind 
imellem er pressede, ved Mette, at humor og smil 
betyder uendeligt meget. Med dyb medfølelse og 
engagement arbejder Mette for, at kollegerne og de 
ældre på Ammershøjparken får bedre forhold.”

Mette Bendixen
29 år, social- og sundhedsassistent,  
Ammershøjparken, Lejre Kommune

Mette Fjordager
32 år, social- og sundhedsassistent, 
Centerboligerne Lerbæk Torv, 
Køge Kommune
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Nomineret fordi:
”Mie er en rigtig fagligt dygtig social- og sundhedshjælper. Hun varetager praktiske 
opgaver ude ved borgerne og hjælper med personlige opgaver. Arbejdet som social- 
og sundhedshjælper kan desværre godt blive overset i en hverdag, hvor der er 
meget fokus på de sygeplejefaglige handlinger, men Mie gør en rigtig god indsats, 
dels overfor borgerne, men også overfor sine kollegaer. Hun er en lidt stille pige, 
som jeg tænker, godt kunne blive overset i mængden, men med et meget vigtigt 
job.”

Mie Schiller
28 år, social- og sundhedshjælper, Plejegruppe Sorø by,  
Sorø Kommune

Mike Pedersen
23 år, social- og sundhedshjælper, Tårnby hjemmepleje, Tårnby Kommune

Nomineret fordi:
”Mikkel varetager sammen med én pædagog opgaven at skabe 
en god og lærerig dag med trivsel, udvikling og dannelse for 
18 børn på en stue. Mikkel har et godt overblik over gruppen 
og ser det enkelte barns behov. Han er aktiv i planlægning 
og udførsel af pædagogiske aktiviteter i hverdagen. Han er 
en aktiv mand, som laver fysiske aktiviteter med børnene på 
legepladsen og i lokalområdet. Det er ikke kun stuens 18 børn, 
som nyder glæde af Mikkels rolige og venlige personlighed. Han 
er aktiv på tværs af alle stuer, når der arbejdes i aldersopdelte 
grupper og alle husets 83 børn er alle nært knyttet til Mikkel.”

Mikkel Kruse
32 år, pædagogisk assistent, Solsikken, 
Svendborg Kommune

Nomineret fordi: 
”Mike er en utrolig god kollega, som har et lyst sind og 
let til latter, som smitter i alle de sociale relationer, han 
træder ind i. Det ses også hos de borgere, han besøger, 
hvor han er vellidt både pga. sin personlighed, faglighed 
og evne til at tilpasse sig de situationer, han står i, 
når han er i borgernes hjem. Han er særligt god til at 
bibeholde den fagprofessionelle tilgang og objektivitet, 
selvom han får skabt en god og tillidsfuld relation, så han 
opdager ændringer hos borgerne og har dermed fokus på 
de forbyggende indsatser. En lille anekdote, der rigtigt 
fint beskriver Mike som seriøs omsorgsyder: En lettere 

kognitivt præget dame, der er usikker og bange for 
forstående sonde-operation, er i tvivl om, hvorvidt hun 
vil have sonden af frygt for, hvem der skal hjælpe hende 
med det, da hun ved, at Mike ikke er uddannet social- og 
sundhedsassistent eller sygeplejerske. Det resulterede 
i, at Mike anmodede om muligheden for at blive særligt 
lært op i netop denne sonde- og ernæringsopgave 
hos den pågældende borger, og det blev godkendt af 
ledelsen. Da Mike fortalte borgeren om dette, blev hun 
tryg og glad. Mike har på trods af sin meget unge alder en 
stor fagidentitet, der bør anerkendes og hyldes, da han 
er et stort talent indenfor vores fag.”
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Nomineret fordi:
”Mirco arbejder meget rehabiliterende, og han er meget bevidst om, 
at vi kun skal hjælpe borgeren, hvor vedkommende ikke selv kan og 
hjælpe borgeren til at selv at kunne. Han er altid veloplagt og han 
hjælper gerne kollegaer i pressede situationer. Mirco er den første til 
at læse nyt på dialognet og får derved andre kollegaer til at huske at 
læse det. Han går foran med ny teknologi såsom skærmbesøg. Mirco 
er meget afholdt af de borgere, han kommer hos og han fortjener et 
kæmpe skulderklap.”

Mirco Lasse Schmidt
28 år, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen Syd 
Padborg, Aabenraa Kommune

Nomineret fordi:
”Jeg vil rigtig gerne indstille Mille 
Christensen for hendes store 
omsorgsgen, hendes måde at udvise 
empati og stor forståelse for den 
enkeltes beboeres situation på, 
samt hendes evne til altid at sætte 
beboernes omsorg i højsædet. Hun 
går forrest og i kamp for beboerne, 
hvis hun oplever uretfærdighed. Hun 
er god til at lytte til den enkeltes 
behov og formår at iværksætte og 
tilgodese disse behov. Hun har et 
godt overblik, og hun ser ting hos den 
enkelte, som andre ikke ser og bringer 
det gerne i spil i personalegruppen på 
en god og ordentlig måde. Mille tager 
et stort ansvar for, at alle beboere 
og ikke mindst afdelingen fungerer 
optimalt. Hun formår i den grad at 
omsætte teori til praksis.”

Mille  
Christensen
22 år, social- og 
sundhedshjælper, Plejecenter 
Krogstenshave,  
Hvidovre Kommune
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Nomineret fordi:
”Monica har siden endt uddannelse arbejdet målrettet og benhårdt for at blive den 
dygtige social- og sundhedsassistent, hun er i dag. Hun har et fagligt højt niveau i 
plejen og omsorgen til beboerne, der alle har en demenssygdom. Maria har overblik, 
følger op og sikrer kontinuitet i plejen. Hun underviser derudover pårørendegrupper 
på plejehjemmet omkring palliation i den sidste tid af livet. Monica har udarbejdet en 
pjece til de pårørende og har undervist sine kolleger i emnerne. Hun er altid villig til 
at gå en ekstra mil, for at tingene skal lykkes. Monica er en rigtig god kollega, og er 
altid villig til at hjælpe med faglige indspark og it-færdigheder.”

Monica Brejndahl Hald Poulsen
25 år, social- og sundhedsassistent, Friplejehjemmet  
Sct. Kjeldsgården, Viborg

Naja Grøn Pedersen
30 år, pædagog, Eventyrhaven,  
Københavns Kommunene

Nomineret fordi: 
”Naja er trods sin unge alder en meget tydelig og anerkendende 
person. Hun tager alle udfordringer op og løfter dem indædt og 
med stor indlevelse. Naja har stor forståelse for børn, forældre og 
kollegaers udfordringer, og påtager sig gerne at hjælpe alle i mål. Jeg 
har stor respekt for hendes faglige og menneskelige værdier, som hun 
hver dag øser ud over os alle, og som vi nyder godt af.”

Nomineret fordi:
”Murtada er aftenvagt. I starten løb han 
på nogle problemer, da flere borgere 
ikke ville have mænd med anden etnisk 
baggrund end dansk, men efterhånden 
som de har lært ham at kende og fået 
øjnene op for hans kvaliteter, ønsker 
alle vores borgere at få Murtada. Han 
giver tit borgerne et ekstra kig i løbet af 
sin vagt, er altid hjælpsom overfor sine 
kollegaer og han finder altid en løsning. 
Murtada er altid smilende og venlig, ser 
hvad borgeren har brug for i øjeblikket 
og går ikke op i, om det er visiteret eller 
ej. Det handler for ham om borgerens 
behov og fleksibilitet i hans hjælp.”

Murtada  
Hacham
30 år, social- og 
sundhedsassistent, Altiden 
Hjemmepleje
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Nomineret fordi:
”Natasja er i den unge alder af 18 år uddannet social- og 
sundhedshjælper, og hun brænder for faget og for at hjælpe andre, 
hvilket hun gerne tager både aften- morgen- og nattevagter for. 
Hendes borgere er meget glade for hende, og de savner hende, når 
hun er på ferie. Hun har også fået chokolade af de borgere, som 
sætter stor pris på hende, men hun trænger til at blive mindet om, 
hvor godt hun gør det, og hun fortjener et kæmpe skulderklap for sin 
stærke faglighed.”

Nomineret fordi:
”Natasha bør hyldes, fordi hun virkelig er omsorgsfuld 
og altid giver sig tid til sine beboere eller kollegaer, hvis 
der er brug for hende. Hvis man kommer til Natasha, 
er hun altid klar på at hjælpe og udviser stor faglig og 
menneskelig forståelse. Selv på travle dage, hvor der 
er sygemeldinger og det ser lidt sort ud, kan man altid 

regne med, at hun tager styringen. Hun er rigtig god til at 
sige sin mening, så man altid ved, hvor man har hende. 
Det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen 
med Natasha, og det vil betyde meget at hylde hende. 
Hun fortjener at få den anerkendelse og et skulderklap 
for hendes virkelig gode faglige og omsorgsfulde måde 
at være på.”

Natasha Lion Schiøler
33 år, social- og sundhedsassistent, Ørestad Plejecenter, Københavns Kommune

Natasja Linde Nielsen
18 år, social- og sundheds hjælper,  
Kildevældet Pleje center, Hedensted Kommune
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Nomineret fordi:
”Niclas udmærker sig ved at være en af de dygtigste unge 
velfærdsmedarbejdere, jeg nogensinde har mødt. Han arbejder på et stort 
herberg, hvor han dagligt har omgang med op til 100 udsatte mennesker. 
Niclas formår at behandle disse mennesker værdigt, og skaber relationer 
ud over det sædvanlige baseret på faglig konsistens, vilje og tillid. Han lytter 
til de udsattes behov, hvad enten det drejer sig om, at en af vores borgere 
har et ønske om at møde sin søn på 18 år, der blev fjernet ved fødslen, at 
køre borgere til tandlæge eller kæmpe for at borgerne behandles værdigt 
og retfærdigt i hele systemet. Man er aldrig i tvivl; Niclas er drevet af en 
kæmpe passion, der gør, at han altid lykkes med det, han sætter sig for. Han 
har været frontmand i etablering af vores hjemløses fodboldhold med stor 
succes, og siger på trods af en travl hverdag aldrig nej til lave pædagogiske 
aktiviteter, der kommer vores borgere til gavn.”

Niclas Blådal-Hansen
31 år, pædagog, Herbergcentret Sundholm,  
Københavns Kommune

Pernille Lublin Hansen
32 år, afdelingsleder, OK-Fonden Dronning  
Anne-Marie Centret, Frederiksberg  

Nomineret fordi: 
”Pernille har trods sin unge alder været afdelingsleder 
siden 2008, og jeg beundrer hendes faglighed, ambitiøse 
tilgang til opgaverne og lederevne i forhold til at orkestrere 
sine afdelinger. Pernille har gennem årene også udviklet 
sine kommunikationsevner og forståelse for beboerne og 
disses pårørende, så det er en fornøjelse at overvære et 
afdelingsmøde eller en indflytningssamtale med en ny beboer 
og familien. Vi har mange beboere med demens, men Pernille 
formår på fornemste vis at lytte til beboernes ønsker på en 
værdig og konstruktiv måde, så de oplever en god dialog. 
Pernille har mange medarbejdere med 10 års jubilæum, 
hvilket vidner om god ledelse og sparring. Pernille er god 
til at sætte klare regler og rammer, og hun har fokus på at 
give medarbejderne feedback. Pernille har udviklet en god 
læringskultur på sine afdelinger. Medarbejderne er gode til 
at fejre succeserne og er også gode til at reflektere over og 
lære af fejl. Derfor fortjener hun en stor anerkendelse for sit 
arbejde.”

Nomineret fordi:
”Omdrejningspunktet for Ninas tilgang til 
borgerne eller beboerne er ligeværdighed, 
og det stråler ud af hende, at hun kan lide 
arbejdet med borgerne. Hun har fokus 
på borgernes mestring af eget liv, og hun 
er reflekterende og opsøgende i forhold 
til ny viden. Hun er samtidig bevidst om 
sine udviklingspunkter og har fokus på 
at lære af kollegers viden og erfaringer. 
Hun er en rigtig god kollega, der bidrager 
positivt til fællesskabet og fagligheden på 
arbejdspladsen.

Nina Gallo
32 år, social- og 
sundhedsassistent, Solgården, 
Tønder Kommune
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Nomineret fordi:
”I de ti år Pia har været hos os, har hun udviklet sig til at være en faglig og 
menneskelig meget kompetent medarbejder og en meget afholdt kollega. Hun 
er ikke bange for at tage nye udfordringer op, og så er hun omstillingsparat 
og samarbejdsvillig. Pia forstår at se den enkelte beboers behov. Hun formår 
også at se, hvordan ressourcer bedst fordeles i de forskellige teams, sådan at 
“huset” fungerer optimalt. Pia er god til at yde omsorg for sine kollegaer; god til 
at spørge ind til den enkelte. Hun har taget Marte Meo-kursus og viser dermed 
interesse for egen dygtiggørelse og at indgå i funktioner, der øger fagligheden i 
vores tilgang til borgere med demens.”

Pia Schrøder
28 år, social- og sundhedshjælper, Agerskov Friplejehjem 
Møllevangen, Tønder Kommune

Nomineret fordi:
”Pia er ansat tilbage i november 2007 i social-
psykiatrien i Sønderborg Kommune, og har igennem 
årene udviklet sig fagligt og som menneske. Hun 
er altid klar til at deltage i kurser, opsøge ny viden, 
og hun har oplært flere medarbejdere igennem 
årene, og så er hun praktikvejleder for elever og 
underviser flere af dem i relevant viden. Pia er 
arbejdsmiljørepræsentant og interesserer sig for, 
hvad der sker i kommunen i forhold til sit arbejde 
og ansættelsessted. Pia har borgerne i fokus og 
arbejder rehabiliterende, og hun går foran med et 
godt eksempel, arbejder struktureret og er meget 
reflekterende i sit arbejde.”

Nomineret fordi:
”Pernille er hjælpsom omkring alt på arbejdet, både når det er 
fagligt og socialt. Hun går op i, at borgerne får den hjælp, de har 
krav på, og hun er god til at balancere mellem de høje krav, som 
stilles i forhold til begrænset tid ved borgerne, men samtidig 
yder hun en god indsats i tiden. Pernille søger at udfordre sig 
fagligt, selvom hun har store begrænsninger i form af svær 
ordblindehed. Hun springer til, hvis der mangler en 2. mand hos 
en borger. Hun har et godt humør, som smitter af i gruppen og 
hos borgerne, og hun er altid velset af pårørende til borgerne, 
fordi hun gør tingene 110 %. Pernille har stor forståelse for 
det arbejde, som ledelsen sidder med, så hun er en kæmpe 
sparringspartner mellem ledelse og gruppen af kollegaer.”

Pernille Øllgaard- 
Svendsen
34 år, social- og sundhedsassistent,  
Områdecenter Strandby, Esbjerg Kommune

Pia Rasmussen
34 år, social- og sundhedsassistent,  
socialfaglig medarbejder,  
Socialpsykiatrien,  Sønderborg 
Kommune
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Rikke Andersen
31 år, social- og sundhedshjælper, Kær - Pleje og Omsorg, 
Holstebro

Nomineret fordi:
”Hvis vi skal fremhæve én af Rikkes stjernehistorier, må det være denne: En 
borger på 80 år har “lagt sig til at dø” og hun ønsker ikke at komme ud af 
sengen, spise eller drikke. Borgeren smider fysio- og ergoterapeut ud og ønsker 
ingen hjælp til rehabilitering. Hun stoler ikke på nogen og er bange for at falde. 
Endvidere vejer hun på det tidspunkt kun 34 kg. Med tiden får Rikke hende 
overtalt til det hele. Rikke tager sig tiden, snakker, drikker kaffe i flere uger, hvor 
hun finder ind til kernen, og med sort humor og kærlige drillerier får borgeren til 
at spise. Rikke sammensætter et rehabiliteringsforløb, hvor de træner borgerens 
gang og gå-funktion. De sætter mål sammen, og hun træner efterhånden på 
egen hånd samt sætter sig ved bordet og spiser alle måltider som aftalt. Hun går 
fra at leve, sove, se fjernsyn, spise, blive vasket, ryge, drikke kaffe og besørge i 
sengen til, at hun den dag i dag kun modtager hjælp til rengøring i en alder af 82 
år. Dette er blot en af de mange ting, som Rikke har gjort. Vi har mange årsager 
til, at vi mener, at Rikke er et af velfærdens lysende talenter, som gør en KÆMPE 
forskel i Danmark!”

Nomineret fordi:
”Rikkelise lykkes der, hvor andre ikke kan 
komme igennem. Rikkelise har meget 
fokus på den rehabiliterende indsats, 
specielt den vinkel, der giver livskvalitet 
for den enkelte beboer. En af beboerne 
på 100 år har boet på landet meget af sit 
liv, og han går meget op i fugle og natur. 
Rikkelise tog vedkommende i en kørestol 
og kørte ned til den nærmeste dam, hvor 
de både kunne nyde den nyudsprungne 
bøg, kirsebærtræet og ikke mindst fodre 
ænder. Denne tur blev der talt meget om, 
og året efter glædede han sig til igen at 
skulle på denne tur. Vi har et projekt lige 
nu med en træningscykel med skærm, så 
man kan komme ud og se noget, mens 
man cykler. Her er Rikkelise en af de mest 
aktive medarbejdere i forhold til at hjælpe 
beboerne med at træne med denne 
cykel.”

Rikkelise 
Nielsen
32 år, social- og 
sundhedshjælper, Plejecenter  
Bakkegården, Vejle Kommune
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Nomineret fordi:
”Sabrin har hele vejen igennem sit virke været elevvejleder 
og taget sit ansvar meget alvorligt. Hun har taget 
ansvar for at oplære elever og afløsere som social- og 
sundhedshjælpere. Sabrin er superbruger i vores nye 
dokumentationssystem Cura og hun går forrest og hjælper sine 
kollegaer med at implementere det nye system. Hun er også 
kommunikationspilot, hvor hun er en af dem, der går forrest i 
den gode tillidsfulde kommunikation med borgere, pårørende 
og kollegaer. Sabrin er en særdeles dygtig og ansvarsfuld 
social- og sundhedsassistent, der er vellidt af borgere, 
pårørende, kollegaer og ledelse.”

Sabrin Kanafani
27 år, social- og sundhedsassistent, Højstruphave 
Plejecenter, Vallensbæk Kommune
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Sabrina  
Tastesen
29 år, social- og 
sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen  
Bylderup/Tinglev,  
Aabenraa Kommune 

Nomineret fordi: 
”Sabrina skal hyldes, fordi hun gør en 
forskel for de mennesker, hun omgås. 
Hun løfter trods sin unge alder en 
stor opgave, og det faktum, at hun 
næsten er nyuddannet, gør hendes 
rolle som social- og sundhedshjælper 
helt fantastisk. Hun er utrolig vellidt 
af alle de borgere, hun dagligt har sin 
gang hos. Blandt kollegaer gør hendes 
milde væsen og ydmyge tilgang også 
en positiv forskel. Hun er kollegaen, 
vi alle drømmer om at have, og i mine 
øjne helt sikkert et velfærdstalent ud 
over det sædvanlige.”

Nomineret fordi:
”Sandra skal hyldes, fordi hun har et godt overblik over, 
hvordan man tackler den enkelte borger ud fra dennes behov 
og præmisser. Hun får altid rettet op på medicin i systemet, 
så det kan blive rettet ved egen læge og så der ingen 
problemer er. Sandra administrerer medicin til UG og lige så 
hos borgerne, og så er hun god til at vise nye medarbejdere til 
rette i afdelingen og give info om alt.”

Sandra Lützen
33 år, social- og sundhedsassistent, 
Fælledgården, Københavns Kommune
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Nomineret fordi:
”Sara er fagligt meget velfunderet. Hun er nærværende 
i nuet med øjenkontakt og en energi, der smitter. Hun 
er ikke bange for fysisk kontakt, hvor der er behov for 
det, og hun tager arbejdet alvorligt med god humor, 
som letter stemningen for kriseramte patienter og 
pårørende. Sara er god til at hjælpe kolleger, som har 
travlt, og hun guider med sin viden. Sara er god til 
at samarbejde og lære af andre faggrupper, udnytte 
denne viden og reflektere efter en arbejdsdag. Sara 
er et lys i hverdagen, men tag ikke fejl af den smilende 
facade, for Sara tager også problemer op og går ind i 
nødvendige konflikter. Hun er loyal over for kolleger og 
afdelingens mål.”

Nomineret fordi:
”Sine er med sin faglige og personlige tilgang et godt forbillede for elever og 
vikarer i bostedet, hvor hun arbejder. Hun giver inspiration til vikarer og elever, og 
er med til at vise, at arbejdet med handicappede borgere er værdifuldt og vigtigt. 
Sine forstår at udføre plejemæssige vanskelige opgaver på en indfølende måde 
og på en måde, så det ikke virker grænseoverskridende. I et arbejde med psykisk 
handicappede kan det være svært at hjælpe med personlig pleje som eksempel. 
Sine kan med sin positive væremåde afbøde konflikter i en sårbar situation. Hun 
viser med sin anerkendende tilgang forståelse og empati. Hun er et godt eksempel 
simpelthen.”

Nomineret fordi:
”Sarah er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant 
og hun tager et stort ansvar for at højne det 
arbejdsmiljø, der i en lang periode har været 
udfordret. Hun tør at sætte sig selv i spil og 
stiller krav til sine kolleger på en respektfuld 
måde og med individuel hensyntagen. Sarah 
reflekterer over sin egen adfærd, hvordan 
hun kan tage handling og hvad hun selv kan 
lære efter handlingen er foretaget. Hun er en 
fantastisk rollemodel i forhold til, hvordan man 
tager ansvar, forventer noget af andre og passer 
på sig selv - kompetencer som vi alle har brug 
for at udvikle.”

Sara Darling  
Berg Jørgensen
25 år, social- og sundhedsassistent, 
Neurorehabiliteringsafsnittet,  
OUH Svendborg Sygehus

Sine Marie Dreyer
26 år, pædagogisk assistent, Bostedet Plantagevej, Ærø Kommune

Sarah Padkjær  
Johansen
22 år, social- og sundhedsassistent, 
Kildehaven, Viborg Kommune
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Steffen Goldschmidt
29 år, pædagogisk assistent, Døgnområdet Følstrup,  
Hillerød Kommune

Nomineret fordi:
”Steffen er et aktivt, engageret og idérigt menneske, både i sit arbejde som 
pædagogisk assistent på døgnområdet og som tillidsrepræsentant. Steffen 
byder ind og er en aktiv del af sin arbejdsplads, og han er meget optaget af at 
sikre, at hans kollegaer holder sig opdaterede på alle facetter af deres arbejde 
- både det fagfaglige i forhold til vilkår og arbejdsforhold. Han bruger sin rolige 
personlighed i mødet med andre mennesker, og er et forbillede for det at 
møde andre med respekt og anerkendelse. Steffen inspirerer med sine faglige 
kompetencer og sit imødekommende væsen. Han reflekterer over egen og 
andres praksis, og brænder for sit fag og det område, han arbejder indenfor.”

Nomineret fordi:
”Stephanie er en ung, energisk pige, som har mod på 
udfordringer, store som små. Hun bakker aldrig ud af noget, 
men finder løsninger på det, som kan være svært. Borgerne 
lyser op, når hun med sit glade væsen træder ind af døren, og 
ingen mærker, hvis hun er lidt presset på tid. Det seneste tiltag 
Stephanie har taget, er at være personlig hjælper hos en borger 
med ALS, og også her bringer hun stor glæde. Stephanie har så 
meget fortjent at blive hyldet.”

Stephanie May 
Christensen
24 år, social- og sundhedshjælper, 
Hjemmeplejen Otterup,  
Nordfyns Kommune
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Nomineret fordi:
”Stine er en faglig kompetent dagplejer, som er sulten og 
nysgerrig på det pædagogiske fag. Hun har deltaget i flere 
projekter, eksempelvis implementering af babytegn i dagplejen 
og i sundhedsgruppen, hvor vi ønsker at bringe mere sundhed og 
trivsel ind i dagplejen. Stine er rigtig god til relationsarbejde og er 
derfor yderst kompetent til at have børn med særlige behov i sin 
dagpleje. Her er Stine skarp og altid velforberedt i det tværfaglige 
samarbejde, ligesom hun mestrer forældresamarbejdet. Hun er 
en afholdt kollega, og står gerne i spidsen for både det faglige i 
teamet, men også for de sociale input.”

Stine Kølleskov Andreasen
31 år, dagplejer, Svendborg Kommune
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Nomineret fordi:
”Susanne kører en fast plan på Thyholm, hvor hun også er født og opvokset. 
Hun formår på en fantastisk måde at implementere sit lokale kendskab 
i leveringen af den daglige pleje, hvilket har betydet utroligt meget for 
hendes borgere. Stort set alle Susannes borgere har grundet hendes 
faglige og omsorgsfulde pleje oplevet en væsentlig forbedring i deres 
livssituation. Enkelte har endda fået genvundet livsgnisten. Borgere på 
Thyholm kan ofte være meget svære at komme ind på livet af, men med 
Susannes implementering af sit lokalkendskab i tilgangen til den enkelte 
borger, oplever vi aldrig, at hendes borgere afviser hjælpen. Med hendes 
rehabiliterende tilgang til plejen oplever mange af borgerne en forøget 
funktionsevne og dermed en forbedret livssituation.”

Susanne Pinderup Larsen
28 år, social- og sundhedshjælper, Privathjælpen Struer 

Therese Melkjær 
Johnsen 
32 år, social- og sundhedshjælper, 
Hjemmeplejen, Slagelse Kommune

Nomineret fordi: 
”Therese skal hyldes, fordi hun yder en ekstra 
indsats hos de borgere, som vi typisk kalder de 
skæve eksistenser. Borgere der har psykiske 
udfordringer, eller af anden grund har svært 
ved at yde egen omsorg. Som regel har de 
haft udfordringer længe før, de kom ind under 
hjemmeplejens regi. Therese går ind i opgaverne 
med krum hals og gå på mod, og får vundet deres 
tillid. Derefter kan hun blandt andet få disse 
borgere i bad, skiftet tøj og ryddet op i deres 
hjem til stor glæde for disse borgere.”

Nomineret fordi:
”Thea er med sin faglighed og sit væsen et 
rigtigt godt forbillede for de unge elever, som 
kommer i bostedet, hvor hun arbejder. Hun er 
pligtopfyldende og samtidig en god kollega, som 
tager sit arbejde seriøst uden at glemme, at det 
er mennesker med et stor bredde af behov, hun 
arbejder med. Thea er altid rolig, og man ved, 
hvor man har hende. Det er en egenskab, som er 
vigtig i forhold til arbejdet med både beboerne på 
bostedet, men også i forhold til elever.”

Thea Groth Hansen
28 år, social- og sundhedshjælper, 
Bofællesskabet Plantagevej,  
Ærø Kommune
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Nomineret fordi:
”Trine sætter altid borgeren først. Hun arbejder et sted, hvor der 
kun er misbrugere eller tidligere misbrugere, men Trines hjerte 
banker for dem. Jeg synes, at hun fortjener at blive hyldet for sit 
arbejde, da hun gør en stor forskel. Trine har en stor faglighed, 
og hendes store fordel er, at hun lever for sit arbejde med de 
mennesker, hun arbejder med. Det er jo mennesker, hvor livet 
er gået den helt forkerte vej, men med den omsorg og faglighed 
Trine yder, synes jeg bestemt, at hun er et talent.”

Trine Firouz
32 år, social- og sundhedsassistent, Trækbanen, 
Aalborg Kommune

Nomineret fordi:
”Tine er yderst kompetent til sit job, og er utrolig 
vellidt af borgere, pårørende og kollegaer. Hun er 
den person, som er nødvendig i en personaleflok, 
da hun kan rumme alle, har overblik, tager 
ansvar og er kommunikerende på en meget 
anerkendende måde, der er med til at skabe et 
godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Desuden 
er hun yderst kompetent til at udføre sit arbejde, 
og tager gerne de svære opgaver. Borgerne og 
pårørende anerkender hende ofte for det arbejde, 
hun udfører, da de lægger mærke til, at hun gør en 
meget positiv forskel.”

Nomineret fordi:
”Thomasia har en uddannelse som både pædagogisk 
assistent og social- og sundhedshjælper. Hun bruger begge 
sine uddannelser i arbejdet på plejecentret, og derudover 
har hun et meget vindende væsen, som gør, at hun er vellidt 
af både beboere og kollegaer. Thomasia er meget stærk i 
relationsarbejde, og hun indgyder tryghed hos beboerne. Hun 
er meget omhyggelig, og har hun fået en opgave, kan man 
være helt sikker på, at hun løser den på bedste vis. Thomasia 
arbejder meget selvstændigt, og trods hendes unge alder har 
hun et godt overblik og kan prioritere sine opgaver.”

Thomasia Matras  
Pedersen
27 år, social- og sundhedshjælper/pædagogisk 
assistent, Plejecenter Nord,  Fyrglimt Ældrecenter, 
Thisted Kommune

Tine Lund  
Pedersen
34 år, social- og sundhedshjælper, 
Centerboligerne Lerbæk Torv, Køge 
Kommune
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Zazia Kirk  
Christensen
23 år, social- og sundhedsassistent, 
Rosenlunden Plejehjem,  
Ringkøbing-Skjern Kommune

Nomineret fordi:
”Trine er fagligt dygtig på den måde, at hun er bevidst 
om sin faglighed. Det gør, at hun i høj grad bidrager 
til det tværfaglige arbejde på en arbejdsplads, 
hvor der både er social- og sundhedsassistenter, 
ergoterapeuter, socialpædagoger og socialrådgivere 
ansat. Hun får stor ros af borgerne, da hun er 
nærværende, og så går hun det ekstra skridt, for at 
borgeren kan få den støtte, de har brug for. Hun er 
vellidt af sine kollegaer og ledelsen, da hun formår 
at sætte konkrete ord på, hvordan hun oplever 
situationen og hun er en rigtig god sparringspartner, 
da hun formår at give flere vinkler på en sag.”

Trine H. Marstrand
34 år, social- og sundhedsassistent, 
Kraftcenter Esbjerg +30, 
Esbjerg Kommune

Nomineret fordi:
”Zazia er en hverdagshelt, som hverken beboere eller 
kollegaer kan undvære. Zazia har trods sin unge alder 
masser af erfaring, og hun har bl.a. været i Frankrig 
under uddannelsen for at tage seks ugers praktik. 
Hun er yderst kompetent, fagligt dygtig og rigtig god 
til at skabe ro omkring sig, også i de mest stressede 
situationer. Zazia har gåpåmod og en empati, som 
gør hende vellidt både blandt beboere og kollegaer. 
Hun går op i selv de helt små ting, som kan være 
med til at øge en borgers livskvalitet, og hun giver 
sig tid til at lære hver enkelt at kende. Zazia kæmper 
for retfærdighed og for at vi ikke “bare” er social- og 
sundhedsassistenter. Hun er stolt af sit fag og den 
kæmpe forskel, hun gør hver eneste dag.”
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Zilan Emilie Nielsen Kart
23 år, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen, 
Hvidovre Kommune

Nomineret fordi: 
”Zilan gør hverdagen sjovere for vores ældre borgere, der ofte 
spørger efter hende, når hun har fri. Hun udviser stor menneskelig 
omsorg både for de ældre og kollegaer, og så er hun yderst 
professionel i sit arbejde. Hun står gerne frem og stiller kritiske 
spørgsmål ved tvivl, og hun er en person, der er ivrig efter mere 
læring. Hun er en person, man altid kan regne med og sparre 
med.”
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