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Uslukkelig ildsjæl kåret som  

”Årets SUFO” 2017 

 
Forebyggelseskoordinator Dorte Rasmussen, Ishøj 
kommune, er kåret som ”Årets SUFO 2017”. 

Prisoverrækkelsen fandt sted søndag d. 5. marts på Hotel 
Nyborg Strand under overværelse af 220 deltagere i 
forbindelse med SUFO’s Årskursus.  

Tre kandidater var indstillet til prisen, som blev uddelt for 
ottende gang.  

Dorte Rasmussen er indstillet af en kollega, med rosende 
begrundelse: 

”Dorte har arbejdet i Ishøj Kommune i 38 år og brænder utroligt meget for det forebyggende område.  
Dorte har et utroligt stort kendskab til aktiviteterne i Ishøj Kommune, og deltager ofte selv i dem, så hun 
kender derfor rigtig mange af kommunens borgere. Der er dem der mener, at hun ER Ishøj. 
Senest er hun gået ind i et samarbejde med præster, visitatorer og borgere i byen om at få opstartet nogle 
sorg- og livsmodsgrupper i Ishøj.  
Ingen tvivl om, at Dorte er en rigtig ildsjæl, der ønsker at alle ældre i Ishøj har det godt og har kendskab til, 
hvad der foregår i byen”. 
Kollegaen slutter: ”Vægen i ildsjælen sidder i et evighedslys, hvor flammen er aldeles uslukkelig”. 
 
Dorte Rasmussen har arbejdet med forebyggende hjemmebesøg, siden indførelsen af loven om 
forebyggende hjemmebesøg i 1996. Hun er uddannet beskæftigelsesvejleder.  

En beæret Dorte Rasmussen takkede forsamlingen og sagde: ”Ja, jeg har været en ildsjæl siden 1996, og 
det er jeg stolt af.” 

Om prisen ”Årets SUFO” er en pris, som er indstiftet af Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende 
hjemmebesøg (SUFO), for at hædre en medarbejder, der udfører forebyggende hjemmebesøg for ældre borgere. Kandidater 
indstilles af kolleger.  
 
 
 
 
 
 
Om SUFO (Landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg) Landsforeningen har knap 300 
medlemmer, og har eksisteret siden 2003.  
 
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 forebyggende indsats  
• At styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper  
• At medvirke til, at sætte særlig fokus på sundhedsfremmende tilgang  

 
Læs	  mere	  på:	  www.sufo.dk	  

 


