
Ildsjæl kåret som ”Årets SUFO 2014” 

 

Sundhedsrådgiver Ulla Christiansen, Frederiksberg Kommune, er kåret som ”Årets SUFO 

2014”.  

Prisen ”Årets SUFO” er indstiftet for at hædre en medarbejder, der udfører forebyggende 

hjemmebesøg for ældre borgere over 75 år. Kåringen fandt sted søndag aften under 

overværelse af 200 deltagere på SUFO´s Årskursus på Hotel Nyborg Strand. 

Der var indstillet seks kandidater til prisen, som blev uddelt for femte gang. Det er bestyrelsen 

i SUFO, der vælger ”Årets SUFO” blandt de indstillede kandidater. 

Ulla Christiansen er indstillet af sine kolleger, som begrunder indstillingen med rosende ord 

om hendes arbejde. 

Kollegerne skriver om Ulla Christiansen: 

”Med sit store engagement er hun den, der iværksætter og fordyber sig i nye opgaver, f.eks. i 

samarbejde med ensomme ældre og i projekter på frivillighedsområdet. Ulla kæmper for, at de 

forebyggende hjemmebesøg bliver mere synlige, og hun har fået sat hjemmebesøg på 

dagsordenen i kommunen og overfor andre samarbejdspartnere. Ulla har i de sidste 12 år 

været ansat i Frederiksberg Kommune, hvor hun brænder for den gode borgerkontakt. Hun 

engagerer sig fagligt på ældreområdet og har for øje at udvikle den forebyggende og 

sundhedsfremmende tilgang til borgerne”.  

Kollegernes indstilling slutter: ”Kort sagt: Vi synes, at Ulla fortjener ”Årets SUFO”!” 

 
 
 
Om SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg): 
Landsforeningen består af knap 300 medlemmer, der i det daglige arbejder med sundhedsfremmende 
og forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år.  
Foreningen 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  
 
Om Årets SUFO: 
Prisen er indstiftet af bestyrelsen, og går til et medlem af SUFO, som har ydet en særlig indsats 
indenfor de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år.  
 
For yderligere oplysninger, kontakt: 
Marianne Lundsgaard, faglig sekretær, SUFO -  tlf.: 20 49 93 19 

http://www.sufo.dk/

