
Året SUFO 2012 
 

   
Fra venstre: Ebba Fallesen, Tønder Kommune, Anne Marie Olsen, Silkeborg Kommune og 

Ingeborg Byskov, Københavns Kommune. 
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 Sundhedsfremme i hverdagen 

 Forebyggende sundhedsarbejde 

 Modstand 
 
Herunder kan ses indstillingerne: 

 
Jeg vil gerne tillade mig at indstille min kollega Ebba Fallesen, til prisen som årets forebygger 

til generalforsamlingen 2012. 
Ebba er af uddannelse sygeplejerske, hun har mange år med i sin "livsbagage" som 

sygeplejerske, og den viden og erfaring bruger hun ved hvert eneste besøg. Ebba er en af de 

mennesker der altid har " hjertet med" i sit arbejde. Ebba underviser de kommende social og 

sundhedsassistenter og hjælpere i hvad forebyggere laver, og hun formår at skabe en 

forståelse og respekt om vigtigheden i dette arbejde. Ebba har den direkte kontakt til adskillige 

foreninger i kommunen, og stiller gerne op til arrangementer flere gange i årets løb i diverse 

pensionistforeninger, og får derved skabt et bindeled og udbredt kendskabet til netop 

forebyggerens arbejdsområde på en anden måde. På samme tid som Ebba skaber synlighed 

om forebyggelse, på en meget vidtrækkende og positiv måde. Jeg mener at Ebba endda har 

været med som forebygger lige fra start af. 
  
Ebba er som menneske et utroligt positivt menneske, der altid møder sine medmennesker med 

et smil. Hun er en person der hele sommerhalvåret har friske blomster med på kontoret, hvor 

vi siddder, et lille tændt stearinlys skaber også stemning. Disse virkemidler og andre bliver 

brugt, og Ebba får ad den vej skabt "den gode stemmning" iblandt sine medmenneske, hun får 

brudt barriere og finder veje på en alternativ, men respektfuld måde overfor sin 

medmennesker, og får udbredt viden og brugt den viden om forebyggelse på en helt unik 

måde.  
  
Derfor vil jeg gerne indstille Ebba til prisen. 
  
Venlig hilsen  
  
Merete Kjeldsen 
Sygeplejerske  
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Indstilling til Årets SUFO Ingeborg Byskov forebyggelseskonsulent Københavns Kommune. 

De københavnske forebyggelseskonsulenter vil hermed indstille Ingeborg Byskov til Årets SUFO. 

Vi syntes, at Ingeborg fortjener at modtage prisen for sit mangeårige engagement i de forebyggende 

hjemmebesøg – både fra sin tid som hjemmesygeplejerske i Vanløse og fra 1999 i den nyoprettede 

stilling i København, hvor funktionsområdet udelukkende har været de forebyggende hjemmebesøg. 

Ingeborg har i mange år haft øje for WHO’s målsætninger – først Sundhed år 2000 og siden 

Sundhed i det 21 århundrede. Partnerskaber og samspillet med lokalområdet mange aktører har 

Ingeborg altid haft øje for. Ingeborg er aktiv med at skabe kontakter til ældrerådet, kirkerne  og til 

borgerdemokratiet i bydelen. 

 Længe før at KRAMS faktorerne blev i talesat, har Ingeborg arbejdet bredt med sundhedsfremme 

og forebyggelse. S for sundhedsfremme, s  for sociale relationer, s for stress, s for søvn, s for sind, s 

for seksuel sundhed, s for solidaritet, s for sygeplejen. 

Ingeborg har arbejdet i Vanløse i mange år og helt tilbage i starten af 90’erne arbejdede hun med 

et projekt igangsat af Karen Nordbøge om at give 75 årige tilbud om forebyggende hjemmebesøg. 

En indsats der desværre kunne drukne i en hjemmesygeplejerskes travle hverdag. 

Ingeborg har forstået at komme i kontakt med beslutning niveauet i Københavns Kommune og har 

sat sit præg på udviklingen i de forebyggende hjemmebesøg. Hun har været med til at give strategi- 

møderne liv og hun kan se, hvorledes forskerniveauet repræsenteret ved Mikkel Vass løsninger kan 

omsættes i praksis.Ingeborg har flair for tal og har deltaget i it udvikling og dokumentation i 

København. 

Ingeborg er en god og hjælpsom kollega, der gerne bruger sin coachuddannelse både i forhold til 

borgerne og kollegaer og de øvrige sammenhænge, hun indgår i. Baggrunden som tidligere 

tillidsrepræsentant fornægter sig ikke, og hun taler gerne for forebyggelseskonsulenternes sag. 

Sundhedsfremme  og forebyggelse er en integreret del af Ingeborgs liv og hun cykler til alt i 

København i god hastighed  ( intensitet træning ) og altid med cykelhjelm.   

 

 

Fra Anne Marie Dreyer, Tønder: 

Vil gerne indstille Anne Marie Olsen for det store arbejde med vores hjemmeside www.sufo.dk  

http://www.sufo.dk/

