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2011: Dorte Simonsen, Forebyggende sygeplejerske i Holbæk. 

 
Her er begrundelsen for valget af årets SUFO kollega: 
Vores kollega Dorte Simonsen er "symbolet på SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE både i 
borgernes hjem og på arbejdspladsen - hun brænder for faget og vil gerne dele ud. Hun har et godt og 
vindende væsen og er kendt i det ganske land" som en kollega udtrykker det.  
Og jeg har arbejdet sammen med Dorte siden juni 1997 hvor vi blev ansat i funktionen som forebyggende 
sygeplejersker i Holbæk kommune. Dorte har hele tiden været aktiv, engageret og udviklende i funktionen 
bl.a et projekt med besøg hos etniske + 65 årige - også i de kredse er Dorte kendt hvilket viste sig i sidste 
uge hvor der kom 35 kvinder af anden etnisk herkomst end dansk til et møde om sundhed i hverdagen som 
Dorte havde iværksat. "Hellere fed og fit end tynd og tam" er et af Dortes yndlingsudtryk, det er noget alle 
forstår når Dorte på sin røde cykel er en god rollemodel for alle - jo hun bruger cykelhjelm. 
Ja Dorte kender "Gud og hver mand" - selv om hun er importeret fra Jylland for mange år siden!  
Dorte beriger os på mange måder og meget mere kunne fortælles, jeg tror Dortes døgn har flere timer end 
mit med alt det hun når. Det gælder også fritiden hvor hun sørger for at give sin krop, sind og ånd hvad der 
er behov for - jeg vil bare nævne Dorte interesse for god mad - vi får tit smagsprøver og bliver inspireret af 
hendes frokostsalater, hun sejler, cykler, spiller bridge/ Trivial pursuit, går i Fitness center, læser mange 
bøger, er aktiv i kulturlivet - og er mor til 3 og kone til Jens. 
Ja Dorte er en super sej og god kollega, altid hjælpsom og med en smittende latter - lige en årets SUFO - vi 
har været glade for at Dorte har været med i bestyrelsen i SUFO og ved vi fremover kan nyde godt af 
hendes enorme netværk på alle måder.    
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