
Pressemeddelelse udsendt d. 16. marts: 

 

Pioner kåret som ”Årets SUFO 2015”  

 

Forebyggende medarbejder Grethe Olesen, Hjørring 

Kommune, er kåret som ”Årets SUFO 2015”.  

Prisen ”Årets SUFO” er indstiftet af foreningen 

SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO), 

for at hædre en medarbejder, der udfører forebyggende 

hjemmebesøg for ældre borgere over 75 år. Kåringen fandt 

sted søndag d. 16. marts under overværelse af 200 deltagere 

på SUFO´s Årskursus på Hotel Nyborg Strand. 

Fire kandidater var indstillet til prisen, som blev uddelt for 

sjette gang. Det er bestyrelsen i SUFO, der blandt de 

indstillede kandidater, beslutter hvem der skal kåres som 

”Årets SUFO”. 

Grethe Olesen er indstillet af en kollega, med disse rosende 

ord: 

”Grethe er en ildsjæl og der hersker ingen tvivl om, at hun 
brænder for sit arbejde som forebyggende medarbejder i 
Hjørring Kommune. Jeg ser utroligt meget op til hende - både 
fagligt og ikke mindst personligt! Hun gør en kæmpe forskel for 
rigtig mange mennesker i hendes daglige arbejde og hun forstår 
at omfavne de borgere - som ikke selv har ressourcer til det og ikke mindst til de pårørende som oftest står 
magtesløse på sidelinjen.Jeg håber inderligt at Grethe får lov til at opleve at blive Årets SUFO 2015! Jeg 
mener, at det er på tide, at give lidt tilbage til et menneske - som altid (uden tøven) er vant til at give noget 
til andre” 
 
Ved overrækkelsen udtaler Grethe Olesen ”Ikke i min vildeste fantasi, har jeg forestillet, at jeg skulle få 
tildelt prisen ”Årets SUFO”. Jeg er glad og stolt”.  
 

Grethe Olesen er 67 år og kan snart fejre 25 års jubilæum, som sygeplejerske. Hun har arbejdet med 

forebyggende hjemmebesøg, siden forebyggende hjemmebesøg blev lovfæstet. I sin fritid er hun 

frivillig i ”Red Barnet”, hvor hun gør forskel for familier og børn.  

 
 
Om SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg): 
Landsforeningen består af 252 medlemmer, der i det daglige arbejder med sundhedsfremmende og 
forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år.  
 
Foreningens formål er: 

 at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på 
et højt sundhedsfagligt niveau 

 at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats 
 at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper 
 at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang 

Læs mere på www.sufo.dk  

http://www.sufo.dk/

