
 

ÅRETS SUNDHEDSFREMMENDE/FOREBYGGENDE TILTAG FOR ÆLDRE 2022 

Kender du til et tiltag, som fortjener udbredelse og anerkendelse i hele landet?  
Så send en nominering til SUFO inden mandag d. 23. maj. Prisen uddeles af SUFO – landsforening for ansatte i 
SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg. 

Hvem kan modtage prisen? 
Prisen går til et tiltag, der er med til at gøre en forskel: 

 for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller 

 for ansatte, der foretager hjemmebesøg. 
Det kan være et tiltag i en kommune, der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner. 

Hvem kan indstille til prisen? 
Alle kan indstille til prisen – borgere, ledere, ældreråd, en forvaltning eller en medarbejder. 
Medlemmer af SUFO kan også indstille et tiltag fra egen kommune. 
Du kan indstille ét tiltag, som skal være et konkret tiltag fra hverdagens praksis i forebyggende hjemmebesøg. 

Hvordan bliver tiltag nomineret, og hvad betyder det? 
Hvis der er tre eller færre indstillinger til prisen, er de alle automatisk nominerede. 

Hvis der bliver indstillet flere end tre tiltag, prioriterer bestyrelsen i SUFO, hvilke tre, der skal nomineres. 
Tiltagene bliver anonymiseret, før bestyrelsen foretager prioriteringen. 
Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på; 

 om tiltaget har haft en betydning for de borgere, det vedrører, 

 om tiltaget kan bruges i andre kommuner 

 og om tiltaget er nytænkende, ift. de opgaver ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg udfører,    
eller for medarbejdere der foretager disse besøg. 

Omtale af de tre nominerede tiltag sendes til medlemmer og alle tilmeldte deltagere til årskonferencen. 
De nominerede tiltag bliver tilbudt at have en lille stand på SUFOs Årskonference om mandagen, hvor de kan komme i dialog 
med deltagerne og forklare om tiltaget.  
Desuden bliver de nominerede tiltag tilbudt at holde et fælles seminar på det følgende års konference, hvor tiltagene kan 
præsenteres. 

Hvordan vælges vinderen af Årets tiltag? 
På Årskonferencen kan alle deltagere stemme på hvilket af de tre tiltag, som de synes skal vinde. 
Tiltaget, som opnår flest stemmer, kåres fra scenen som vinder mandag eftermiddag. 

Hvem uddeler prisen? 
Prisen uddeles af landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg på Årskonference 
d. 13. juni 2022. 

 Hvad modtager vinderen? 
Vinderen modtager – ud over æren –  en buket, en bog og et diplom. 
Der bliver udsendt en pressemeddelelse efter kåringen. 

Hvordan indstiller du til prisen, og hvad er deadline? 
Skriv et resumé – begrund hvorfor det netop er det ene tiltag, der skal have anerkendelsen som 
”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre”.   
Send resuméet med til SUFO på info@sufo.dk senest mandag den 23. maj kl. 12.00. 
 
Har du spørgsmål? 
Kontakt formand Anne Dorthe Prisak på tlf. 4185 5252 


