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Det er nu 3. år i træk, at PenSam og FOA 
Ungdom uddeler prisen som Velfærdens 
Talent 100. Det, der startede som en pen-
dant til Berlingske Business’ markering af 
talenterne i dansk erhvervsliv, har fået sit 
eget selvstændige liv – og er i 2020 vigtige-
re end nogensinde!

Coronapandemien har i den grad sat sig 
præg på hverdagen i Danmark og resten af 
verden. På godt og ondt har udbruddet af 
coronavirus om noget sat ekstra fokus på 
PenSam’s kunder, som i den grad har stået 
og fortsat står i frontlinjen sammen med 
det øvrige sundhedspersonale og tager sig 
af de mennesker, der rammes af virus. Pen-
Sam’s kunder er med til at skabe rammerne 
for, at syge mennesker kan få den rette 
pleje; at de sårbare grupper i samfundet 
beskyttes mod smitte; at der er hænder til 
at tage sig af frontpersonalets børn; at der 
sprittes af og gøres rent; at syge menne-
sker kan transporteres til behandling, osv. 
Vi er i PenSam meget stolte af alle vores 
kunder – både under coronapandemiens 
rasen, men så sandelig også i den alminde-

lige hverdag, som vi forhåbentlig snart alle 
kan vende tilbage til.

Det magasin, du sidder med i hånden nu, 
handler om de unge talenter på velfærds-
området. Alle dem under 36 år, som fortje-
ner en særlig hyldest for deres faglighed, 
for deres funktion som rollemodeller på 
FOA-faggruppernes område og for deres 
indsats og engagement. Når man læser 
beskrivelserne af de unges arbejde, bliver 
man rørt. Og man bliver tryg ved, at vores 
ældre, syge, unge, psykisk sårbare og børn 
bliver taget godt af. Dét er jeg stolt af!
I PenSam vil vi gøre vores allerbedste for, 
at I får et langt og godt arbejdsliv med den 
bedst mulige opsparing til pension, selvom 
netop jeres arbejde typisk ikke indebærer 
høj løn, og alt for ofte sker på deltid.

Der er – igen i år – kommet mange, mange 
flotte nomineringer ind. Det har været 
en særdeles svær proces at vælge årets 
talenter ud. Herfra skal der lyde en stor 
tak til alle jer, der har taget jer tiden til at 
nominere jeres kolleger og medarbejdere 

– og der skal også lyde en tak til de unge 
mennesker, der ikke blev udvalgt blandt 
de 100 i år. I skal vide, at selvom I ikke er 
med her, så har I gjort jer bemærket blandt 
kollegerne for en særlig indsats – og det 
skal I være stolte af.

Til de 100, som er udvalgt: Stort tillykke! 
Vi er stolte af jer, og I fortjener virkelig en 
hyldest. Vi havde håbet, at vi kunne invitere 
jer til Christiansborg, som i de tidligere år, 
så I kunne modtage hyldesten fysisk og i 
historiske rammer. Men igen har corona-
pandemien sat en stopper for planerne. 
Måske det dog kan være et særligt aspekt 
af fortællingen om jer, som dermed også 
adskiller jer fra tidligere års talenter. Vi er-
statter den fysiske fejring med en digital en 
af slagsen – så meget desto mere skal der 
herfra lyde et rungende stort TILLYKKE!

Torsten Fels,
adm. direktør i PenSam

PenSam og FOA Ungdom hylder Danmarks største velfærdstalenter

Velfærdens 
Talent 100

ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHAL-
LAL AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED 
EBBESEN • CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE 
SPARRE LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRIS-
TIAN BRYDE LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL 
SCHWEITZ • DENNIS SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ 
• IDA VIBE-PETERSEN • ISABELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE 
BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE 
HANSEN • LINE FREDERIKSEN • LINE JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG 
VOLDBIRK • LOUISE MALENE THYGESEN • LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MA-
RIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE WEINRICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE 
MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • METTE RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE 
SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA CHRISTENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN 
• NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • NICOLAI BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN 
• NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARSEN • NURIJE IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP 
• RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS SØRENSEN • REGITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SABINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • 
SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CONTRERAS SØRENSEN • SARA LARSEN • SARAH JOHANNA WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD 
NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN • SOFIE HOU HANSEN • STELLA VOSS LARSEN • STINNA SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE 
LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • TINA DAVIDSEN CHRISTENSEN • TINA FABRICIUS LANGE • TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • 
TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN • ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN 
• ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHALLAL AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA 
OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED EBBESEN • CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN 
• CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE SPARRE LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEEN-
HOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN BRYDE LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO 
SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • DENNIS SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • 
HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PETERSEN • ISABELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI 
LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • 
KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FREDERIKSEN • LINE JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM 
• LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE MALENE THYGESEN • LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA AN-
DREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE WEINRICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM 
CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • METTE RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • 
MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA CHRISTENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATH-
ALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • NICOLAI BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN 
• NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARSEN • NURIJE IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE 
ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP • RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS SØRENSEN • REGITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SA-
BINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CONTRERAS SØRENSEN • SARA LARSEN • SARAH JOHANNA 
WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN • SOFIE HOU HANSEN • STELLA VOSS LARSEN • STINNA 
SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • TINA DAVIDSEN CHRISTENSEN • TINA FABRICIUS LANGE 
• TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN • ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE 
MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHALLAL AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN 
• ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED EBBESEN • CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL 
• CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE SPARRE LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES 
SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN BRYDE LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • 
CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • DENNIS SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA 
BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PETERSEN • ISABELLA METTE LØVE • JANE 
NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE MARIE LUND TERMANSEN 
• KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FREDERIKSEN • LINE JØNSSON • LOUISE 
MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE MALENE THYGESEN • LÆRKE ÖZDEN 
• MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE WEINRICH SØRENSEN 
• MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • METTE RASMUSSEN 
• MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA CHRISTENSEN • 
NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • NICOLAI BJER-
REGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARSEN • NURIJE 
IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP • RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS SØRENSEN 
• REGITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SABINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CONTRERAS 
SØRENSEN • SARA LARSEN • SARAH JOHANNA WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN • SOFIE 
HOU HANSEN • STELLA VOSS LARSEN • STINNA SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • TINA 
DAVIDSEN CHRISTENSEN • TINA FABRICIUS LANGE • TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN
• ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHAL-
LAL AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED 
EBBESEN • CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE 
SPARRE LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN 
BRYDE LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ 
• DENNIS SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA 
VIBE-PETERSEN • ISABELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD 
PEDERSEN • JULIE MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE 
FREDERIKSEN • LINE JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOU-
ISE MALENE THYGESEN • LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD 
• MARIA LOUISE WEINRICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE 
BERGENDORFF • METTE RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • 
MONICA SABRINA CHRISTENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST
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Aja Schrøder Hjorth
23 år, Social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Nord, Thisted kommune

Nomineret fordi: 
Aja er en tidligere elevkammerat og nu kollega. Hun er 
altid positiv og klar på at give en hjælpende hånd. Som 
væsen er hun let omgængelig og utrolig omsorgsfuld, 
både over for borgerne og over for kollegaerne. Hun 
arbejder med stor faglighed, udviser en stor ro i sit 
arbejde og har en fantastisk væremåde over for alle 
mennesker på sin vej. Hun er engageret og vil altid 
borgerne det bedste. Aja er en pige, som har sine 
kompetencer på plads, men er heller ikke bleg for at tage 
imod udfordringer. Når man møder Aja bliver man altid 
mødt med et dejligt og smittende smil, samt godt humør. 
Aja fortjener helt klart at blive hyldet for det menneske 
hun er, og den forskel hun gør for sine borgere.

Anh Nhi Thi Bui
30 år, Social- og sundhedsassistent,
Plejehjem Vejlbysgade 9A

Nomineret fordi: 
Anh er altid glad og møder veloplagt på arbejde. Hun siger ALDRIG 
nej til at hjælpe.
Beboerne bliver så glade, når de ser, at det er hende, der møder ind, 
for som de siger: ”Så bliver det en god dag.” Anh er lige nu elev og 
er timelønnet ansat hos os, men hun har heldigvis sagt ja til en fast 
stilling, når hun er færdiguddannet til maj. Og vi glæder os til at få 
hende fast som vores kollega.

Amalie Mundus
31 år, Social-og sundhedsassistent,
Plejecenter Plushøj

Nomineret fordi: 
Amalie Mundus er en super dygtig social-og sundhedsassistent, 
der arbejder meget målrettet både med SSA-opgaverne og som 
forflytningsvejleder. Amalie har medvirket til, at plejecentret har fået styr 
på sine hjælpemidler. Hun er en super medarbejder… fleksibel og altid i 
godt humør. Amalie forholder sig fagligt til udfordringer, og hun løser altid 
sine opgaver med en fagprofessionel tilgang. Hvis man i personalegruppen 
drøfter uenigheder/udfordringer, så holder Amalie fokus på fagligheden 
og argumenterer med den. Hun går efter den bedste løsning for borgeren. 
Hun er medskaber af det gode arbejdsmiljø og medvirker til, at Plushøj er 
en god arbejdsplads.
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Andreas Strange Nielsen
32 år, Portør, 
Rigshospitalet

Nomineret fordi: 
Andreas er en god kollega, der altid er i godt humør. Hans gode 
humør smitter af på kolleger og patienter. Andreas er fagligt dygtig 
og empatisk, og han behandler alle, han møder, med hjælpsomhed, 
respekt og omtanke. Han er altid en fornøjelse at være på vagt med. 
Tak for ham.
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Anhar Shallal Ghail 
Al-Farhan
28 år, Social- og sundhedshjælper,
Plejecenteret Christians Have, Altiden

Nomineret fordi: 
Et par ord om Anhar, som hendes kollegaer har 
beskrevet hende. Hun fortjener om nogen at vinde 
prisen. Hun er: meget ansvarsfuld, har overblik 
over alle beboerne. Er smilende, imødekommende 
og omsorgsfuld overfor kollegaer, beboere og 
pårørende. Tager udfordringer i stiv arm uden 
at tøve. Udvikler sig hele tiden og er blevet en 
superdygtig sosu-hjælper. Handler på akutte 
situationer. Er opmærksom på de mindste 
forandringer hos beboere.

Anika Victoria 
Sandbeck Nielsen
28 år, Pædagogmedhjælper, 
Lundsgade

Nomineret fordi: 
Anika er, trods sin unge alder, en dygtig, moden, 
rolig og nærværende pædagogmedhjælper. Hun 
er enormt god til at skabe ro omkring sig – og 
dermed i børnegruppen. Hun ser børnene og er 
altid meget anerkendende i sin kommunikation. 
Vigtigst af alt er hun altid positiv, smilende og glad 
i sin tilgang til både børn, forældre og kollegaer, 
uanset hvordan dagens normering ser ud eller 
betingelserne for hendes arbejde er, hvilket er 
yderst beundringsværdigt. Jeg var desværre kun 
Anikas kollega i ca. to mdr., men det var en stor 
fornøjelse, og Anikas nuværende og fremtidige 
kollegaer er og vil være meget heldige.
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Anja Bentsen Bech
33 år, Social- og Sundhedshjælper,
Privathjælpen/ved Anne Kjærgaard

Nomineret fordi: 
Anja er med sin engagerede tilgang, sin store faglighed og sit 
rolige væsen en Social- og Sundhedshjælper, der i den grad 
gør en positiv forskel for de borgere, hun kommer hos. Anja 
formår på fremragende vis at kombinere sit engagement og 
sin store faglighed i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen 
hos sine borgere. Anja har med sin omsorgsfulde tilgang til 
sit arbejde formået at forbedre livskvaliteten hos mange af 
sine borgere, hvor flere har oplevet så store fremskridt i deres 
funktionsniveau, at store dele af hjælpen har kunnet afsluttes, 
hvilket har haft stor betydning for borgerens livskvalitet. Anja 
sætter en stor ære i at arbejde for en højnelse af fagligheden 
inden for plejeområdet, og hun er derfor en stor stjerne hos 
Privathjælpens borgere og blandt sine kollegaer, hvorfor hun 
bør være et oplagt emne som Velfærdstalent 2020.

Annika Overgaard  
Ehlig Jensen
33 år, Social- og sundhedsassistent,
Plejeboligerne Krohaven, Vemb 

Nomineret fordi: 
Annika møder altid med et godt humør, hvilket smitter 
til kollegaer og borgere. Hendes pleje, observationer og 
handlinger udspringer af en høj faglighed. Borgerne plejes med 
ægte omsorg. Annika er omstillingsparat og tilpasser sin pleje 
efter den enkelte borgers behov, om det er at holde i hånd eller 
at starte dagen med sang og musik. Hendes observationer 
er veldokumenterede, og hendes handlinger udspringer 
tydeligt heraf. Annika kommer hele vejen rundt om borgernes 
problematikker. Annika er forflytningsvejleder og hun udfører 
dette job med perfektion. Hun er meget opmærksom på, at 
hendes kollegaer ikke laver forkerte løft eller vrid i forbindelse 
med pleje af borgerne. Hun arrangerer gerne undervisning 
i brug af hjælpemidler, så hendes kollegaer er trygge ved at 
benytte disse. Der er derfor meget begrænset, hvor mange 
arbejdsskader, der sker i Krohaven i forbindelse med pleje 
af borgerne. Annika er ligeledes arbejdsmiljørepræsentant 
og arbejder målrettet på, at Krohaven skal være et godt sted 
at arbejde. Hvis der er optræk til problemer, er hun meget 
opmærksom på at tage dem i opløbet. Hun er medarbejdernes 
talerør ift. arbejdsmiljøet og hun gør dette med ærlighed og 
respekt for sine kollegaer, ledelsen og organisationen. Trio-
gruppen i Krohaven fungerer uproblematisk, hvilket Annika har 
en stor andel i.
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Cabrina Husted 
Ebbesen
28 år, Social- og sundhedsassistent,
Sørvad Plejecenter

Nomineret fordi: 
Cabrina er en utrolig vellidt og positiv person/
kollega.
Hun er superbruger på Cura og velfærds-
teknologi  projektet Wear and Care, hvor 
hun altid står til rådighed, når kollegaer har 
spørgsmål. Efter endt barsel sprang hun ind 
som vejleder for vores elever, hvilket hun 
gør megagodt. Hun har et stort og varmt 
hjerte både for de ældre og kollegaer, og hun 
ser muligheder frem for begrænsninger. På 
baggrund af dette synes jeg, at hun er en værdig 
kandidat til en nominering. Hun er en vellidt 
kollega, der trods sin unge alder har været i 
faget i snart 7 år. Cabrina er altid til rådighed og 
hjælpsom ved problemer med PC og Cura mm 
og udviser stor tålmodighed og nærvær ikke kun 
for beboerne, men også os kollegaer.

Camilla Anker 
Albrechtslund 
Stensdal
32 år, Social- og sundhedsassistent,
Kære Pleje Middelfart ApS

Nomineret fordi: 
Gennem fem år har jeg været leder for Camilla, 
og jeg har ikke mødt andet end omsorg, empati 
og meget stor faglighed. Man kan godt sige, 
at Camilla er Social- og sundhedsassistent 
med interesse for ALLE mennesker, uanset 
hvilke personer det drejer sig om. Hun arbejder 
selvstændigt og modtager dagligt skulderklap 
fra sine patienter, men hun er også god til at give 
skulderklap til andre. Hun er stabil, fleksibel og 
ansvarsfuld, og som leder tvivler jeg aldrig på, 
om tingene er i orden, når Camilla er på arbejde. 
Camilla er opmærksom på sine kolleger, og hun 
er med at gøre arbejdsdagen bedre. Hun har 
altid en positiv omgangstone, og så har hun 
altid et smil, lille hilsen og stor interesse for sine 
kolleger.

Talent100-Magasin-2020-VI.indd   8 08/06/2020   12.13



Eperum et ut quatem acienda vid magni ut re sequo ventur sant.
Ihillig endunte experum haruptatus consequos doluptatus deribusciis que nectur amet 
venim quo blaut vel et et experitam re enimpor epudam ad quae lab ipsandam, siminte volor 
reperi is volo magni sitatis eos rest odi bea voloritatur, corum ratem volo tet re nimilia ipid 
qui duciene ctibus in eium num dolorpoImet ex experit dios aspistias autat.

100
John Johnson
Sygeplejeske

Camilla Werk Frederiksen
24 år, Pædagogisk assistent,
Børnehuset Regnbuen Kalundborg

Nomineret fordi: 
Camilla er en kollega, der altid kommer glad på arbejde og med et smil på læben. Hun styrer en 
stue med tre-årige, og der kan man rigtigt se hendes høje faglighed komme til udtryk. Camilla er 
god til at fastholde børn i de aktiviteter, som hun og en anden voksen har planlagt. Hun er god til 
at møde børnene i børnehøjde og lytte og snakke med dem. Hun har en evne til at få alle børnene 
til at føle sig som noget helt specielt og har forståelse for det enkelte barns evner og behov. Hun 
er altid opmærksom på, om alle børnene er med. Camilla har også arbejdet med de helt små 
vuggestuebørn, og der var hun også fantastisk til at få de helt små vuggestuebørn med på de 
aktiviteter, der var planlagt. Hun er en helt igennem varm og omsorgsfuld kollega, der giver sig 
fuldt ud i sit arbejde med børn. Som kollega er hun en rigtig guttermand, og man kan være sikker 
på, at hun altid har tid til en snak og selvfølgelig et kram, et STORT kram.
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Carina Øgendal 
Pedersen
29 år, Social- og sundhedshjælper, 
Privathjælpen Struer/ ved Anne Kjærgaard

Nomineret fordi: 
Privathjælpen vil gerne indstille Social- og Sundhedshjælper 
Carina Søndergaard Pedersen til Velfærdstalent 2020. Carina 
har været ansat i Privathjælpen siden 9/12 2012. Carina er et 
stille væsen, der i udførelsen af sit arbejde ikke gør det store 
væsen af sig. Det snyder mange, for Carina er et udtrykt 
eksempel på ordsproget ”Det stille vand har den dybe grund”. 
Carina er utrolig dedikeret til sit arbejde. Hun har en meget 
stor faglighed med i alt, hvad hun gør. Hun har et skarpt blik 
for den enkelte borgers behov, og hun arbejder målrettet, 
gennem omsorgsfuld og kærlig pleje, for at forbedre den 
enkelte borgers livskvalitet. Carina har et beundringsværdigt 
samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere, hvor 
hun gennem sin store faglighed spotter enhver mulighed 
for forbedringer hos den enkelte borger, og hun formår 
med sine meget præcise observationer at skabe et rigtigt 
godt fundament for at hjemmesygeplejen og fysio- og 
ergoterapeuterne kan iværksætte rehabiliteringsforløb, så 
borgerens funktionsniveau og livskvalitet forbedres. Carina 
har med sin dedikerede tilgang, sin store faglighed og sit store 
hjerte haft afgørende indflydelse på, at mange af hendes 
borgere har genfundet livsmodet og fået livsglæden tilbage, 
og derfor mener vi, at hun må være en oplagt kandidat til 
Velfærdstalent 2020. 

Caroline Boye Sparre 
Lundgren Andersen
32 år, Social- og sundhedshjælper, 
Marstal Ældrecenter, Ærø Kommune

Nomineret fordi: 
Caroline fortjener at blive nomineret til denne pris, da hun 
altid møder kollegaer og beboere med et smil og hjertet på 
rette sted. Hun er fagligt dygtig og ser ikke problemer, men 
løsninger. Hun er dygtig til at videregive informationer, og 
dokumenterer det rigtige, så vi alle kan holde ved og højne 
det faglige niveau. Caroline er altid klar til en snak, hvis der 
er noget der presser på, og har en unik egenskab i sin tilgang 
til borgerne, som hun ser og møder, hvor de er. Caroline 
fortjener at blive nomineret, da hun højner fagligheden.
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Charlotte  
Steenholt-Elliasson
28 år, Social- og sundhedsassistent,
Hjemmeplejegruppe Gislev

Nomineret fordi: 
Charlotte varetager på meget flot vis komplekse 
sygeplejeindsatser i hjemmeplejeregi og viser 
stor interesse for at lære nyt og dele denne viden 
med sine kollegaer. Hun er vejleder for både 
social- og sundhedshjælperelever og Social- og 
sundhedsassistentelever, og dette gøres med 
respekt for den forskellighed, eleverne kommer 
med både fagligt og personligt. Charlotte er 
sammen med en anden kollega agent for Nexus. 
Det har været medvirkende til, at Nexus er blevet 
implementeret godt i gruppen, da Charlotte har 
undervist egne kollegaer og deltaget, når der er nyt.

Cathrine Graves 
Schakinger
28 år, Social- og Sundhedshjælper,
Kalundborg Kommune, Frit Valg 
Hjemmepleje, IP Nord område øst.

Nomineret fordi: 
Cathrine er et empatisk og varmt menneske. 
Hun prioriterer altid borgerne, og er altid 100 
% tilstede – også selvom hun har travlt. Hun 
hjælper altid sine kollegaer, og har altid øje 
for andre. I det daglige arbejde sætter hun 
en stor ære i veludført arbejde. Cathrine har 
stort fokus på at arbejde rehabiliterende, at 
tænke borgeren med ind i sine handlinger, 
og at hjælpe borgerne til at opnå størst 
kvalitet i eget liv, på borgerens præmisser. 
Cathrine er fuldt fortjent til denne indstilling, 
vi er stolte af, at hun kører ud hver dag og 
repræsenterer Kalundborg Kommunes 
hjemmepleje.
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Christel Brouer
36 år, Ansvarshavende aftenvagt,
Plejehjemmet Irlandsvej/Tårnby rehabilitering

Nomineret fordi: 
Christel har et højt fagligt niveau og søger konstant faglige udfordringer. Det viser sig blandt andet ved, 
at hun stiller sig undrende over for arbejdsgange, der ikke fungerer for beboerne. Hun har konstant 
fokus på at kvalificere plejen og omsorgen og bidrager gerne med sin viden og sine synspunkter. Med 
Christel som ansvarshavende aftenvagt er kollegerne trygge ved altid at kunne få sparring og støtte 
i opgaveløsningen. Christel er opsøgende og har et rigtig godt overblik over vores store hus med 114 
beboere. Hun er med sin personlighed meget vellidt blandt kollegerne, og hun møder altid med et smil 
på læben og med overskud til arbejdet. Christel er utrolig engageret i sit arbejde. Hun har blandt andet 
for nylig taget initiativ til at løfte aktiviteterne for beboerne i aftenvagten. En idé hun hurtigt udvidede 
til at dække hele huset i både dag- og aftenvagter i form af temaarrangementer, der følger de danske 
traditioner og historiske begivenheder. Christels hjerte brænder helt tydeligt for vores beboere.
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Christian Bryde Lindholt
31 år, Social- og sundhedsassistent/kvalitet- og udviklingsmedarbejder,
Herning Kommune hjemmeplejen
 
Nomineret fordi: 
Christian er altid villig til at afprøve nyt og formidler det positivt og engageret til sine 
kolleger. Han har blandt andet været med til at implementere en app, som bruges til fælles 
beskeder i hele hjemmeplejen samt til referater, nyhedsbreve og mødeindkaldelser i de 
enkelte distrikter. Derudover er Christian tovholder på virtuel hjemmepleje, anderledes 
dosis dispensering af medicin mm. Han er altid blandt de første til at se nye muligheder og 
forestår gerne selv med afprøvning. Han deltager altid aktivt, når der er mulighed for ny 
viden og inspiration til velfærdsteknologi. Så Christian er absolut foregangsmand i forhold til, 
hvad der kan lette hverdagen for vores borgere og hans kolleger. Christian er utrolig vellidt 
i hele hjemmeplejen og kan qua sit personlige engagement, sin viden og store faglighed 
virkelig få rykket nogle grænser både hos borgere og kolleger.
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Cirkeline Coco Søgård
27 år, Social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Østermarie

Nomineret fordi: 
Cirkeline er ung og nyuddannet social- og sundhedsassistent (december 2019) 
i Hjemmeplejen Østermarie. Hun er en dygtig SSA, der tillige har valgt at blive 
demensvejleder, da hun brænder for borgere, der lider af demens. Cirkeline gør 
hver dag en særlig indsats for borgerne med sin høje faglighed, og tillige er hun 
en god kollega, som bidrager til et godt arbejdsfællesskab.

Cindie Manly
30 år, Social- og 
sundhedshjælper, 
Stenløse hjemmepleje  
- Egedal kommune

Christina Vogt Simonsen
21 år, Social- og sundhedshjælper
Svendborg kommune, Plejecenter Vest Aldersro

Nomineret fordi: 
Christina var ikke mere end 17 år, da hun startede hos os. Hun var lige 
ved at stoppe sin uddannelse i 3. praktik af personlige årsager. Men 
til vores held valgte hun at blive og fuldføre uddannelsen. Christina 
bruger høj faglighed og viser dagligt stort ansvar over for borgerne 
og kollegaer. Selv i en travl hverdag viser hun et stort overskud. Hvis 
lokummet brænder, slår hun koldt vand i blodet og finder sin positive 
side frem og siger, at vi nok skal finde en løsning. Hun har i det sidste 
1 1/2 år vist stort ansvar ved at tage medansvar for vores kørelister i 
ældreboligerne på Aldersro plejecenter. Derfor nominer jeg Christina 
Vogt til året velfærd talent 2020

Nomineret fordi: 
Cindie er en glad og altid motiverende medarbejder i forhold til sit 
daglige arbejde. Cindie er meget vellidt hos alle borgere, og er god til 
at arbejde rehabiliterende hos den enkelte borger. Hun har også en 
god kontakt med de pårørende. Cindie er god til at vende de svære 
opgaver til noget positivt i en travl hverdag. Hun er er meget fleksibel 
og omstillingsparat og formår at være med til at skabe arbejdsglæde i 
gruppen. 
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Dan Jensen 
Kringhøj
31 år, Social- og 
sundhedsassistent, 
Lem plejecenter

Nomineret fordi: 
Dan er en fantastisk personlighed, faglig 
dygtig og hjælper altid, hvor der mangler 
en hånd. Han er der for sine borgere og de 
elsker ham. Han sidder ved de terminale 
patienter og følger dem hele vejen. Han er 
venlig, har empati og har et hjerte så stort. 
Han er bare en god kollega og en fantastisk 
ssa for sine borger.

Daniel Schweitz
27 år, Portør, 
Hvidovre Hospital

Nomineret fordi: 
Udover at være en super kollega, som man 
altid kan regne med, går Daniel under begrebet 
’Superportør’. Han er utrolig empatisk, og så 
er han utrolig dygtig til at sætte patienten i 
fokus. Det gør, at patienten føler sig i trygge 
hænder og vigtigst af alt får følelsen af at blive 
hørt, hvilket er vigtigt, især i dette ultratravle 
miljø, vi befinder os i. Daniels faglighed 
kommer blandt andet til udtryk, når vi skal 
lave forflytninger sammen. Det som gør ham 
til en god forflytnings-partner er, at han er 
god til smalltalk med patienten og hurtigt 
affotograferer, hvor patienten er både fysisk og 
psykisk, og udviser overblik og ro, som bliver 
smitter af på patienten og kollegaen. 
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Dennis Sonny Martin Lindblad
28 år, Social- og sundhedsassistent,
Pleje og omsorgscenter Højvangen

Nomineret fordi: 
Sonny er en meget vellidt kollega, som aldrig står tilbage for at give en hjælpende 
hånd. Dette gør han altid med stor faglighed og positiv tilgang. Hans altid gode 
humør er afsmittende på hele arbejdspladsen. Han er fagligt dygtig og sikrer sig, 
at den bedst mulige pleje gives til vores beboere. Han har desuden en meget god 
dialog og relation til de pårørende. Inden for IT og andre digitale tiltag går han altid 
forrest, sætter sig ind i tingene og går omgående i gang med at oplære kollegaer. 
Her stopper han ikke, men følger op og sikrer sig at kollegaer er med. Sonny er også 
omkring vores elever, som han professionelt med fagligheden i fokus guider igennem 
deres praktikker. Så Sonny indstilles, da han bidrager til at pleje- og omsorgscenter 
Højvangen er et fantastisk sted at bo – at være kollega – at være elev og som er med 
på de nye tiltag. Sonny er er dygtig, kompetent medarbejder, som tager ansvar. 
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Diana Blom
33 år, Pædagogmedhjælper, 
Børnehuset Ellekilde

Nomineret fordi: 
Diana ser og omfavner alle børn på lige fod. Hun 
arbejder i børnehøjde og får alle børn til at føle 
sig særlige. Diana arbejder med et projekt i sin 
dagligdag, der hedder Nusse, hvor hun arbejder 
med børn og deres følelser. Hun rummer børn, der 
kan have det svært i et stort fællesskab. Desuden 
er Diana en fantastisk kollega med et super overblik 
og nærvær over for sine kolleger. Hun fortjener så 
meget et ekstra skulderklap for det menneske, hun 
er, når hun møder på job og udfører sit arbejde i en 
presset hverdag.

Emelie 
Linnarkrantz
23 år, Pædagogmedhjælper, 
Naur Sir skole og børnehus

Nomineret fordi: 
Emelie er unik! Hun er kreativ, og hendes kreativitet 
smitter af på børnene. Hendes nysgerrighed 
dyrkes sammen med børnene, og hun er altid 
vellidt i legene, fordi hun leger med på børnenes 
præmisser og udvikler deres idéer. Emelie tager 
altid børnenes parti, og sørger for, at både SFH 
og børnehaven er et godt sted at være – nemlig 
et sted, hvor der er plads til at være nysgerrig 
og udvikle sig, og hvor læring sker på baggrund 
af, hvad børnene interesserer sig for. Emelie er 
tålmodig, og hendes tålmodighed smitter af på 
børnene – alle får lov, og det tager den tid, det 
tager. Emelie er svensk, men er flyttet til Danmark 
på grund af kærlighed, og hun inddrager den 
svenske kultur på en helt perfekt måde. Hun 
fortæller om og sørger for, at børnene både smager 
og oplever svenske traditioner. Desuden er Emelie 
en fantastisk kollega. Hun møder altid på arbejde 
med et smil og masser af god energi. Jeg har valgt 
at nominere Emelie, fordi hun er omsorgsperson 
med stort O!
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Hatice Dogan
32 år, Social- og sundhedshjælper, 
Præsthøjgården afd. f-parterre

Nomineret fordi: 
Hatice er en faglig dygtig medarbejder og meget dygtig til 
sit arbejde. Hun har været på denne afdeling siden hun blev 
uddannet. Hun er fleksibel og god til at hjælpe andre kolleger. 
Hun er den, der får arbejdsdagen til at glide og har godt humør.

Ida Vibe-Petersen
30 år, Social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Nexø Nord

Nomineret fordi: 
Ida løfter hjemmeplejen til et højt fagligt niveau. Ida har 
virkelig mange kasketter, blandt andet: Elevvejleder, 
ernæringsvejleder, DeVika kostråds medlem for 
Hjemmeplejen, Forflytningsvejleder, Digi rehab ambassadør, 
Cura instruktør, Tovholder. Ida går ikke på kompromis 
med fagligheden, hun skaber nemt relationer hos psykisk 
udfordrede borgere og støtter og motiverer dem til et 
meningsfyldt og indholdsrigt liv. Hun giver den altid en ekstra 
skalle, hvis der er behov for det. Kollegaerne kan altid regne 
med Ida – har de brug for hjælp, så ved de, at de får den ved at 
spørge Ida

Helena Thulsted Bargholz
32 år, Social- og sundhedsassistent, 
Rehabiliteringscenter Stevnshøj – Stevns Kommune

Nomineret fordi: 
Jeg vil gerne indstille SSA Helena Thuldsted Bargholz som velfærdstalent. 
Helena blev færdiguddannet marts 2019 og blev ansat den 1-12-2019 på 
Rehabiliteringscenter Stevnshøj. Jeg er i den grad imponeret over Helenas 
arbejde. Hun er opsøgende, motiverende, nytænkende og udviklende. 
Helena er altid smilende og yderst empatisk. Helena er kanonafholdt 
af borgere og kollegaer. Helenas faglige tilgang til det rehabiliterende 
arbejde afspejler sig i alt hvad hun gør og siger. Det er utrolig flot på den 
korte tid, Helena har været ansat hos os, at hun bidrager til at løfte det 
faglige niveau. Hun understøtter og motiverer borgerne til at styrke deres 
egenomsorg med udgangspunkt i borgernes egne mål. Helena har med 
sin rehabiliterende indsats opnået fantastiske resultater og bidraget til, at 
flere borgere har oplevet et funktionsløft.  
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Isabella Mette 
Løve
26 år, Pædagogisk assistent, 
Odden Vuggestue og Børnehave

Nomineret fordi: 
Isabella fortjener at blive hyldet for den store 
glæde og hjertevarme, hun dagligt bidrager 
med i vores lille vuggestue og børnehave. 
Isabellas allerstørste force er de gode og 
stærke voksen-barn relationer, hun formår at 
skabe gennem den måde, hun møder børnene 
på. Børnene kommer ind under hendes vinger 
og finder en ro og et nærvær, der smitter. 
Isabella har altid tid til at møde børnene 
med glæde og overskud – også i en til tider 
presset hverdag. Hun har altid blik for, hvordan 
børnene trives, og hvordan vi kan understøtte 
deres trivsel og udvikling yderligere. Hun er en 
virkelig god kollega, der yder en ekstraordinær 
indsats for at skabe den bedste hverdag for 
vores små børn på Sjællands Odde. ”Hun er 
rigtig sød, og jeg savner hende, når hun ikke 
er her”, børnehavebarn 3 år. ”Hun har været 
begge mine børns yndlings-voksen. Jeg tror, 
det er fordi, hun er så rolig og altid har tid. Det 
tror jeg, børnene kan mærke og elsker”, mor til 
barn i vuggestuen.

Jane Nørregaard 
Jeppesen
30 år, Pædagogisk assistent, 
Børnehaven Kærhøgevej – 
Dagtilbuddet Midt 

Nomineret fordi: 
Jane gør en forskel hver eneste dag for børn, 
familier og kollegaer i Børnehaven Kærhøgevej. 
Hun er en superkollega og børnenes ven. Jane 
kan man regne med og stole på, uanset om 
man er barn eller voksen. Jane er tydelig, glad, 
positiv og forudsigelig i sin måde at være på, 
og hun giver altid en ekstra hånd, når det er 
nødvendigt. Jane ser børnene, lytter til dem og 
tager dem alvorligt, og de oplever sig holdt af og 
forstået, selvom man kan have det lidt svært og 
kan blive lidt bøvlet indimellem. Jane finder på 
sjove ting, som man kan være sammen om, hvor 
hun tager udgangspunkt i børnenes interesser 
og styrker. Når der er gruppetid, tjekker Jane 
dagligt børnene ind med en tavle, hvor børnene 
hænger deres navneskilte på. Herefter er der 
et udvalgt barn, der tager imod børnene med 
high five, kram eller knuckles efter eget ønske. 
Dette er et eksempel på, hvordan Jane finder på 
sjove måder at lære børnene at give og modtage 
og udvikle de sociale kompetencer på. Jane er 
vores buschauffør, som kører os ud i naturen, 
hvor vi får oplevelser, som vi ellers ikke ville have 
fået. I det pædagogiske arbejde bruger hun sin 
faglighed til at forstå og kvalificere arbejdet med 
børnene. Hertil bruger hun sin refleksionsevne til 
at få nye perspektiver, så børnene fortsat trives, 
lærer og udvikler sig. Forældrene fortæller os, at 
børnene gladeligt fortæller om Jane og hendes 
sjove idéer. Jane er guld værd for os alle.
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Janni Lykke Rahr
34 år, Social- og sundhedshjælper, 
Hjemmeplejen Nord Uglekær

Nomineret fordi: 
Janni er en fantastisk kollega. Hun er virkelig dygtig til sit arbejde som social og 
sundhedshjælper, hvor hun yder en stor indsats for vores borgere. Hun er virkelig skarp 
fagligt, hvilket gør hende fantastisk at sparre med om evt. udfordringer. Hun giver altid 
en hjælpende hånd eller et godt råd, hvis man har brug for det som kollega. Hun er god til 
nexus, hvor hun altid kan hjælpe, hvis en kollega har svært ved f.eks. Bradenscorer. Hun er 
savnet af borgerne når hun har fri eller ferie, men også af kollegaerne, da hendes humør altid 
er højt. Hun er god til at håndtere komplekse borgere, til at danne relationer, yde omsorg, 
kommunikere, it, pårørendekontakt, nærvær og meget mere. Derfor synes jeg hun skal 
nomineres, for hun er guld værd.
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Julie Marie 
Lund 
Termansen
23 år, Social- og 
sundhedsassistent, 
Botilbuddet Televænget

Nomineret fordi: 
Julie er et fedt eksempel på fagets 
fremtid – hun er velformuleret og har en 
stor faglig stolthed, og så er hun venlig 
og humoristisk

Julie Bue Vorgod Pedersen
24 år, Social- og sundhedshjælper, 
Hjemmeplejen Allerød Kommune

Nomineret fordi: 
Julie er en person som virkelig vokser med de opgaver, jeg som leder 
tildeler hende. Da vi skulle implementere nyt omsorgssystem, havde 
Julie ikke lang erfaring som uddannet ssh. Men jeg valgte at spørge, 
om hun havde lyst til at være en del af dette projekt som en af vores 
tovholdere. Hun sagde tøvende ja. Men hun tog i den grad opgaven 
til sig og har virkelig formået at dele viden med sine kolleger. På trods 
af sin unge alder i en gruppe med mange erfarne kolleger, kommer 
de i dag og spørger Julie til råds, og hun underviser fortsat for at 
gøre kolleger dygtigere til at anvende systemet. Ligeledes løfter 
Julie opgaver af forskellige karakter hos vores borgere, hun forstår at 
motivere dem til at udføre opgaver selv, men støtter dem også der 
hvor de har behov. Julie er vellidt af borgerne, kollegerne samt en 
dygtig medarbejder. Som Julies leder håber jeg meget at hun bliver en 
af dettes år talenter, fordi hun gør en forskel, ikke kun for kollegerne, 
men i den grad også for vores borgere. 

Jeff Kofoed Hansen
28 år, Social- og sundhedsassistent, 
Nørremøllecenteret afd. Nord/Vest

Nomineret fordi: 
Jeff møder hverdagen med et smil, er ekstremt hjælpsom på en måde, der 
gør, at han samtidig med, at han hjælper, også får kollegerne til at lære, uden 
at vi rigtig opdager det. Han er forflytningsvejleder og Cura ressourceperson. 
To opgaver, som han løser på ovennævnte måde. Derudover har han deltaget 
i et internt reklamefremstød, der skulle forsøge at forklare andre (unge) 
mænd, hvorfor Social og sundhedsassistent-uddannelsen også er en givende 
fremtid for dem. Jeff er meget vellidt hos de borgere, vi hjælper i hverdagen, 
her kan kønnet gøre en positiv forskel. Dejligt at se ældre damer blomstre 
op, når der kommer en ung mand forbi. Jeg håber meget at Jeff kommer 
i betragtning, også for at vise, at mænd er vigtige at have i vores fag. Og 
Bornholms ældreområde trænger til at komme på landkortet med en positiv 
historie.
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Karen Møller
28 år, Social- og sundhedshjælper, 
Hjemmepleje gruppe Gislev

Nomineret fordi: 
Karen er altid klar med en hjælpende hånd lige meget hvad. Hun 
har altid borgeren i fokus og sørger for, at der er styr på tingene i de 
hjem, hun fast har, men også i de hjem hun kun kommer i en gang 
imellem. Hun lærer rigtig gerne fra sig og er god til det. Hun ser 
muligheder og ikke begrænsninger. Hun har blandt andet taget med 
borgere på kirkegården, til byen for at købe nyt tøj mm. Karen er 
bare en rigtig god kollega, som gør en kæmpe forskel for borgerne 
og deres pårørende. Karen har gennem de sidste år haft borgere, 
som er meget plejekrævende både fysisk og psykisk. Her har hun 
på en meget god måde formået at få skabt struktur, så det gavner 
både borgere og pårørende, hvilket bevirker, at borgerne får en 
højere livskvalitet. Karen har derudover mange funktioner, som ikke 
vedrører borgere, men som sikrer, at hjemmeplejen kan fungere 
optimalt. Denne kombination af borgerrelaterede opgaver og andre 
funktioner formår Karen på bedste vis at kombinere, og hun leverer 
høj service på begge opgaver.

100
John Johnson
Sygeplejeske

Kamilla Planck 
Plougmann
27 år, Social- og sundhedshjælper, 
Nørremarkens Plejehjem

Nomineret fordi: 
Kamilla er en meget dygtig og kompetent 
medarbejder, som arbejder med svært demente 
borgere. Altid med et glimt i øjet, tålmodighed 
og overskud, som kun de færreste formår. 
Kamilla brænder for at hjælpe dem, der er 
allermest sårbare, og hun hjælper på en fin og 
respektfuld måde ved at finde ind til mennesket 
bag sygdommen med sin store viden og empati. 
Hun er spørgende, undrende og nysgerrig, og hun 
søger hele tiden ny viden for at dygtiggøre sig. 
Kamilla er en fantastisk kollega, som altid er klar 
til at hjælpe. Kamilla er en stille person, som ikke 
gør det store væsen ud af sig selv. Hun er en af 
de ildsjæle, som man ikke lige ser, men som gør 
en kæmpe forskel. Derfor er Kamilla er værdig 
kandidat til Velfærds Talent 100, som fortjener at 
blive hyldet for sin indsats.
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Line Frederiksen
30 år, Social- og Sundhedshjælper, 
Fjordhuset Hundested Plejecenter

Nomineret fordi: 
Line er en fagligt meget dygtig SSH. Hun er smilende og har altid 
overskud til både beboere og kollegaer. Line undrer sig/reflekterer 
i hverdagen, stiller spørgsmål til situationer, hvor andre måske 
tier. Line går altid ind til opgaverne på en positiv måde, er meget 
pligtopfyldende og en vellidt person. Line er ressourceperson inden 
for inkontinens samt forflytningsvejleder. Hvis jeg en dag får brug for 
at blive passet, så skal det helt klart være af Line, da hun er dygtig, 
og hun har værdighed og respekt i tankerne.

Karina Hommel
34 år, Social- og sundhedsassistent, 
Glostrup Kommune

Nomineret fordi: 
Karina udfører altid et grundigt og kvalitetsbevidst 
arbejde med borgerne og sætter, som praktik-
vejleder, høje faglige standarder ifm. uddannelse af 
vores elever. Samtidig er hun en rigtig god kollega, 
der altid hjælper og yder faglig sparring til både 
hjælper- og sygeplejerskekollegaer. Vi krydser fingre 
for, at Karina bliver valgt som et ungt talent, da hun 
virkelig fortjener det.

Lasse Hansen
33 år, Social- og sundhedsassistent, 
Næstved kommune Distrikt SYD

Nomineret fordi: 
Lasse er altid engageret, og bidrager på alle tænkelige måder til 
at skabe høj kvalitet for vores borgere. Stiller altid op når vi har 
brug for en ambassadør indenfor ældreområdet. Er både TR, 
praktikvejleder, Instruktør indenfor vores dokumentationssystem 
og mestrer alle område til perfektion. Lasse er en fantastisk 
kollega og en utrolig værdsat medarbejder. Han fortjener i den 
grad et stort skulderklap. Han er meget fagligt dygtigt. Lige 
meget hvad man spørger om, så kender han svaret. Rigtig god 
kollega og vejleder.
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Line Jønsson
27 år, Social- og sundhedsassistent og sundhedsfaglig koordinator, 
Altiden- Slagelse

Nomineret fordi: 
Line gør med sit vindende væsen en stor forskel hos alle, hun møder på sin vej. Line møder alle med 
et stor smil og gensidig respekt, hvilket gør hende fantastisk i rollen som sundhedsfaglig koordinator. 
Udover Lines rummelige personlighed er hun knivskarp fagligt. Line er i besiddelse af et fantastik 
overblik og har en struktureret tilgang, der gør hende i stand til at hjælpe alle. Både pædagogerne, 
som har meget lidt forstand på det sundhedsfaglige, og vores fantastiske borgere er hun til alle 
tider i stand til at hjælpe til at forstå, hvordan disse ting hænger sammen. Senest har Line stået for 
Patientsikkerhedstilsynet på en af vores afdelinger, hvilket grundet Lines fantastiske indsats blev 
belønnet med 0 fejl og uden kommentar. Line er i vores hverdag uundværlig, ikke kun pga. den hun 
er, men også pga. den faglige stolthed hun bærer med sig overalt, hvor hun kommer. Så med de tre 
kodeord overblik, struktur og stærk faglighed nominerer vi hermed Line til Velfærdens talent 2020. 
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Louise Holm
32 år, Ældrepleje, 
Nibe Plejehjem

Nomineret fordi: 
Louise er fantastisk til sit arbejde. Hun 
gør en forskel for hver eneste borger, 
hun møder på sin vej. Hun evner at se 
mennesket bag, se helheden og ser altid 
muligheder og ikke begrænsninger. Særligt 
sårbare borgere har en plads hos Louise, og 
når alle andre må give fortabt for at hjælpe, 
kan Louise med sin medmenneskelighed og 
sit sind motivere og hjælpe til, at hverdagen 
bliver bedre. 
Louise knokler for, at alle skal have det 
godt og for, at alle skal føle sig værdifulde. 
Louise er til tider elendig til at passe på sig 
selv og derfor fortjener hun en nominering 
og anerkendelse for sit helt fantastiske 
arbejde for Nibes ældre borgere, som får 
en respektfuld og værdifuld alderdom med 
Louise i deres liv.

Louise Hyllested
22 år, Social- og 
sundhedsassistent-elev i  
Sundhed & Pleje, Greve Kommune

Nomineret fordi: 
Louise er personligt og fagligt en meget 
kompetent og reflekterende SSA-elev. Hun 
møder borgerne med respekt, værdighed og 
er enestående professionel nysgerrig, og hun 
er involverende i samarbejdet med borgere, 
pårørende, praktikvejledere og kolleger på 
praktikstederne. Samtidig er Louise fagligt 
stolt over faget, og hun er en stærk rollemodel 
for andre elever. Hun bidrager til andres 
læring i praktikken gennem sit engagement 
i borgersituationer, sine åbenlyse evner til 
at formidle teori og reflektere over praksis 
sammen med andre. Samlet gør det Louise til 
et kæmpe velfærdstalent.
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Louise Schjønberg Voldbirk
32 år, Konsulent (social- og sundheds assistent), Sundhed og 
omsorgslinjen

Nomineret fordi: 
Louise er særlig god, fordi hun altid er så positiv og smilende. Hun gør hver dag sit yderste for 
at tilgodese vores borgere, og hun er altid klar til at hjælpe bedst muligt. Derudover er hun en 
fantastisk kollega med et overskud, der smitter og giver os andre på kontoret mere energi. Hun 
er altid klar med en sjov og sød bemærkning og får ofte vendt en negativ stemning til noget 
positivt til stor glæde for både borgere og kollegaer. Hun er enormt kompetent og er altid klar 
på at hjælpe og sparre ift. svære opgaver og situationer. Så tak for hende.

Louise Malene Thygesen
33 år, Social- og sundhedsassistent, 
Vesterløkke – Center for Midlertidig ophold

Nomineret fordi: 
Louise er en meget fagligt dygtig social- og sundhedsassistent. Hun 
italesætter og går forrest ift. at løfte det faglige niveau, men det helt 
gennemgående ved Louise er, at hun har en kæmpe omsorg for vores 
borgere såvel som pårørende. Hun møder altid det enkelte menneske lige 
der, hvor han eller hun har brug for at blive mødt, og hun er meget vellidt 
af vores borgere/ pårørende, og naturligvis også blandt sine kollegaer. Jeg 
er stolt over, at Louise er en del af Vesterløkke.

Louise Marlene Andersen
26 år, Social- og sundhedshjælper
Hjemmepleje øst sektion afløser Svendborg kommune
 
Nomineret fordi: 
Jeg vil som kollega indstille Louise til dette års velfærdstalent100. 
Jeg kender Louise gennem en faglig vinkel og gennem mange snakke med 
andre kollegaer. Her oplever jeg hende som en hjertelig, omsorgsfuld 
person. Hun giver sig selv fuldt ud og har ALTID 5 min til de personer, hun 
møder på sin vej rundt i de mange forskellige sektioner hun kommer i. 
Med et smil og undren er hun en god teamplayer. Hendes fleksibilitet er et 
kæmpe plus - omstilling på daglig basis, uanset om det er dag eller aften, 
så er Louise klar. 
Louise er som uddannet social- og sundhedshjælper stolt af sit fag, og 
hun går foran og viser andre unge, at vi skal være stolte af VORES FAG. 
Hendes interesse for ungdommen mærker alle omkring hende. Jeg ser 
Louise som utrolig stærk, klog og yderst værdig, da hendes nærvær og 
retfærdighed for både borgere og især kollegaer er enorm. 
Louise er efter min overbevisning et oplagt 2020 Velfærdstalent 100.
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Lærke Özden
27 år, Social- og sundhedsassistent, 
Plejecenter Egely i Ballerup

Nomineret fordi: 
Lærke har en meget stor faglighed, er god til at 
mærke, hvad der sker i situationen, har en god 
empatisk evne og kan dermed skabe en god kontakt 
med beboerne. Hun er en god samarbejdspartner, 
og hun er god til at delegere opgaver på en 
ansvarlig måde. Hun møder den enkelte beboer 
med stor respekt, og hun kan skabe relationer til 
borgere med svære psykiske problemstillinger. 
Lærke fremtræder med en personlig udstråling, 
der medvirker til at skabe ro og finde løsninger, 
også i de komplekse situationer. Hun er fleksibel i 
sin opgaveløsning og overholder retningslinjer for 
arbejdets tilrettelæggelse. Lærke bidrager til den 
gode stemning og er afholdt af alle.

Maiken Kristensen
33 år, Pædagogmedhjælper, 
Nordlyset Børnehus

Nomineret fordi: 
Maiken er en suveræn kollega, som tager og bærer et stort ansvar for 
både praktiske og faglige ting. Det kan være tilmelding til ferie, indretning 
af stuen eller at sørge for at billeder af kolleger og børn er opdaterede 
og hængt op. Maiken er glad for, at der sker noget og gør alt, hvad hun 
kan, for at alle omkring hende føler sig godt tilpas og tages alvorligt. Hun 
tager også ansvar for, at børn i udsatte positioner får gode dage med 
tryghed og oplevelser, der passer til deres behov. Maiken har ofte en god 
historie, der får folk til at grine. Til pause kan hun sætte de svære ting i 
vores arbejde i perspektiv på en virkelig god måde, alt imens hun hækler 
fantastiske ting i flotte farver. Når man har en kollega som Maiken, der 
kan og vil tage så stort et ansvar, så tør man selv bevæge sig længere 
ud og højere op, hvilket både præger det faglige, æstetiske og psykiske 
miljø. Maikens passion i hendes job giver inspiration for alle omkring 
hende til at gøre mere og det ekstra, som sikrer, at hendes kolleger og 
leder kan trække vejret og smile, selv om nogle dage kan være lidt trælse 
og tunge. Det mener jeg er en nominering værdig, fordi det har betydning 
for både børn, forældre, kolleger, ledere, sekretær og især hende selv, 
som vi alle kun kan hylde for energi og begejstring i jobbet. Vi vil gerne 
takke Maiken for, at hun giver og spreder god energi, hvilket betyder, at 
solen ofte skinner i Nordlyset, og det kan vi ganske enkelt ikke få nok af.
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Maria Bøgh Højgaard
32 år, Dagplejer, Silkeborg Kommune

Nomineret fordi: 
Maria er en rigtigt nærværende dagplejer og er god til at se, hvad der er godt for 
børnene. Maria er en af vores unge kolleger, der er god til at finde på aktiviteter, 
både hjemme og i legestuen. Maria er kreativ, og det har hendes dagplejebørn 
meget glæde af. Hun er god til at formidle sine gode ideer, og er ikke bange for at gå 
foran, hvis der skal laves aktiviteter. Maria er samtidig en rigtig god kollega.

Maja Andreasen
30 år, Social- og sundhedsassistent, 
Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården, Viborg

Nomineret fordi: 
Maja har siden 2018 arbejdet på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg, som er et 
specialplejehjem for mennesker med demenssygdomme.
Maja er en fantastisk dygtig social og sundhedsassistent og et fantastisk menneske. 
Maja har øje for det enkelte menneske – beboer, pårørende, gæst eller kollega. Hun 
møder sine medmennesker med stor respekt og udviser altid ordentlighed i kontakten.
Maja udfylder sin rolle som kontaktperson for husets beboere og pårørende på 
fornemste vis. Hun er omhyggelig og pertentlig i sit arbejde. Hun er rigtig dygtig til at 
tænke et skridt foran og få udarbejdet planer, der kan imødekomme beboeren eller de 
pårørendes behov. Maja er garant for, at de pårørende er medinddraget i drøftelser 
og beslutninger, og at de pårørende altid er velinformerede og føler sig velkommen 
med, hvad end de måtte have på hjertet. Maja går gerne den ekstra mil for at skabe 
de bedste betingelser for et værdigt liv for husets beboere. Det er Maja, der skaber 
landskampsstemning med flag, guldlys og guldkage, når håndbolddrengene spiller 
kamp, eller laver den smukkeste julepynt til julebordet med individuelle bordkort til 
alle gæsterne, så juleaften bliver noget helt særligt. Maja har en meget høj faglighed og 
brænder for at skabe de bedste betingelser for et værdigt liv med en demenssygdom.

Malene Sofie Andersen
29 år, Social- og sundhedsassistent, 
Thisted Kommune, hjemmeplejen team nord

Nomineret fordi: 
Malene brænder for sit job som social og sundhedsassistent. Jeg tog 
assistentuddannelsen med hende, og vi blev færdige d.30. november 2019. Hun er 
en fantastisk kollega at have, selvom vi ikke arbejder i de samme teams. Hun er altid 
smilende og glad og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Ser hun en problemstilling, 
løser hun den hurtigt med sin gode faglighed og kompetencer. Under sin uddannelse 
som assistent var hun med i skolebestyrelsen og var med til at bidrage med en 
masse – både til skolen og til de kommende SSH’er og SSA’er. Hun bør vinde denne 
velfærdstalentpris som en anerkendelse af, at hun gør sit job godt.
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Maria Louise Weinrich 
Sørensen
34 år, Social- og sundhedshjælper, 
Ballerup hjemmepleje, team 5

Maria Nicolajsen
30 år, Social- og sundhedsassistent. Planlægger for aften/nat, 
Kære Pleje Kolding

Nomineret fordi: 
Maria er fagligt dygtig med hjertet på rette sted. Hun lever og ånder for sit fag, 
og hun har en kæmpe ydmyghed over for kollegaer, såvel som borgere. Marias 
høje faglighed findes hos få mennesker, og hun har en kæmpe respekt for de 
kollegaer, hun sender i marken, og hun går altid til kollegaer med et smil på 
læben. Maria går meget højt op i, at alle har det godt, og at hendes kollegaer 
trives. Maria har de seneste år været min højre hånd og dette samarbejde og 
teamwork vi har, vil jeg ikke undvære for nogen pris. Maria står altid til rådighed, 
og man kan få en respektfuld sparring fra hendes side af. Hun er en uundværlig 
social- og sundhedsassistent for Kærepleje Kolding.

Nomineret fordi: 
Maria er 33 år og har meget af det man kan ønske sig af en god 
kollega. Hun har været uddannet i 11 år og udviser i sit arbejde en 
høj faglig tilgang i løsning af sine opgaver. Hun har en stor faglig 
viden, er god til at reflektere over de opgaver hun varetager, og 
hun yder om nødvendigt det ekstra der skal til for at disse lykkes.
Maria er højt værdsat af sine borgere. Hun møder dem som de 
mennesker, de er, empatisk og nærværende, mens hun fastholder 
fagligt fokus og opmærksomhed på ændringer i deres dagligdag. 
Altid med det sigte at have kerneopgaven – borgeren og 
borgernes behov – i centrum for sit virke.
Hun varetager ud over basisopgaver med pleje og omsorg også 
opgaven som superbruger og ressourceperson i hjemmeplejens 
omsorgssystem, hvor hun altid er klar til at stille sig til rådighed 
for de kollegaer, som har behov for vejledning.
Maria har også funktion som daglig praktikvejleder for elever, hvor 
hun arbejder dedikeret for det bedst mulige læringsforløb hos den 
enkelte elev.
Maria er værdsat for sin personlighed og kendetegnende ved 
både at være imødekommende, loyal samt en god kollega, 
man altid kan regne med. I sin omgang med kollegaer 
og samarbejdspartnere kan hun godt forekomme lidt 
tilbageholdende, men har sine holdninger og fastholder disse 
både kritisk og konstruktivt i faglige diskussioner om borgernes ve 
og vel samt det arbejdsmiljø, hun selv er en del af. 
Typisk for Maria ville hun aldrig lave dette skriv om sig selv. 
Hendes gennemgående uselviske fremtoning og holdningen 
om, ”at hun jo blot prøver at passe sit arbejde” uden en udtrykt 
forventning om anerkendelse er nemlig et af de kendetegn, der 
netop gør hende til en af hverdagens helte og et godt eksempel til 
efterfølgelse.
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Mariam Cherkawy
34 år, Social- og sundhedshjælper, 
Klippekortsordningen, Nordfyns Kommune

Nomineret fordi: 
Mariam er engageret, har værdierne i orden, er nærværende og tør bruge sig selv på nye 
måder, så hun vinder terræn og får beboerne til at turde være med i de aktiviteter, de 
sætter pris på – de blomstrer i hendes nærvær. Hun bruger livshistorier, sang og musik, 
laver sjov motion og cykler med dem ud og ser livet uden for plejecentrene. Hun er en god 
rollemodel, ikke mindst ift borgere med demens.
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Mattias Tollow
34 år, Social- og sundhedshjælper, Ballerup hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Mattias har en særlig god tilgang til den udsatte borger. Han kommer altid på arbejde 
med et smil og er løsningsorienteret og målrettet. Han ser det hele menneske og har 
en værdig og medmenneskelig tilgang til de svære psykiatriske borgere, hvor der er 
andre, der har svært ved at skabe relationer. Han er kreativ i løsningen af opgaven 
omkring borgeren, ser muligheder i stedet for begrænsninger, er fagligt stærkt forankret 
og undrer sig relevant på borgerens vegne. Han er værdsat af borgere og pårørende. 
Mattias er ressourceperson i Nexus og hjælper på daglig basis sine kollegaer med at 
tilgå omsorgssystemet. Han tager sin opgave alvorligt og bidrager med at højne niveauet 
i dokumentationen og sine kollegaers forståelse for det tekniske. Han er en vellidt 
kollega og bidrager i den grad til et godt arbejdsmiljø i teamet. Han er omsorgsfuld og 
engageret i det tværfaglige samarbejde.

Melanie Maria Jensen
28 år, Socialpædagog, Taxhuset

Nomineret fordi: 
Jeg synes at Melanie Maria Jensen virkelig fortjener et skulderklap for sit store engagement 
og omsorg over for sin beboere, som er voksne med vidtgående fysiske handicaps og 
senhjerneskade. Hun er nærværende og til stede i sit arbejde over for beboerne, både som 
støtteperson og med beboerne, som hun har daglig kontakt med. Hendes gode energi og 
udstråling løfter både beboernes optimisme og højner det kollegiale samarbejde positivt.
Selvom tiden godt kan være knap og man kan føle, at der mangler hænder blandt andet 
indenfor social -og specialområdet, så prøver Melanie i dét omfang som det er muligt at 
give sig tid til sine beboere. Hun prøver også, afhængig af beboernes humør, stemning og 
dag, at tage udgangspunkt i den enkelte beboers behov og intentioner – hun ser mennesket 
bag ved beboeren. Dette synes jeg skal honoreres ved at nominere Melanie Maria Jensen til 
Velfærdens Talent 100.

Mette Bergendorff
26 år, Social- og sundhedsassistent, 
Hjemmeplejen Nord, Ikast

Nomineret fordi: 
Mette skal have et kæmpe aner kendende skulderklap for at gå forrest med vores 
visioner for Hjemmeplejen Nord, hvor fokus bl.a. er på at skabe en robust og 
selvstyrende organisation. Mette stikker ud i flokken, da hun er initiativtager til 
vores nye udvikling og er et forbillede for sine kollegaer. Mette har øje og talent for 
koordinering, både af hendes og kollegaernes hverdag, men også koordinering af 
borgernes behov. Mette tilfører sit arbejde høj faglighed, hvor fokus er at hjælpe og 
støtte borgerne til at blive aktive i eget liv. Mettes personlighed og gå-på-mod ind i 
arbejdet har bragt hende langt, og udviklingen fortsætter for hver dag der går. 
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Mette 
Rasmussen
27 år, Pædagogisk assistent,
Tullebølle – Rudkøbing hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Mette er uddannet pædagogisk assistent, 
men arbejder lige nu som social- og 
sundhedshjælper. Hun er glad for borgerne 
og de er glade for hende. Hun er altid glad, 
er god til at ”undre sig” og samtidig alletiders 
kollega. Hun har ydermere en helt speciel 
sans for at ”fornemme”, hvordan både 
borgere og kolleger har det rent mentalt.

Michelle Blom  
Jørgensen
23 år, Social- og sundhedsassistent, 
Kalundborg Kommune, Frit Valg 
Hjemmepleje, IP Nord, område øst / Ip nord 
hjemmepleje, udekørende

Nomineret fordi: 
Michelle er supergod til at arbejde forebyggende, hun 
er altid opmærksom på den sundhedsfaglige tilstand 
ude hos borgerne. Michelle dokumenterer sagligt og 
professionelt borgerne, hun kender til vigtigheden 
af god dokumentation. Michelle er trods sin meget 
unge alder superobjektiv, empatisk og omsorgsfuld. 
Hun kan koble faglige handlinger med kærlig omsorg 
og yder hver dag en fantastisk pleje til nogle af vores 
hjemmeplejes svageste borgere. Hun er utroligt kyndig 
ud i sygeplejehandlinger, og hun er en stærk ressource 
og medspiller for sine kollegaer. Michelle er hjælpsom og 
altid med et smil på læben og JA-hatten på. Michelle er 
en stærk ressource for os som hjemmepleje, vi er stolte af 
at have Michelle her i Kalundborg Kommune. 
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Michelle Katrine Pedersen
33 år, Social- og sundhedshjælper, 
Ballerup hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Michelle skal indstilles, fordi hun med sin store faglighed og omsorg for borgerne altid formår at have 
den enkelte borger i centrum. Hun formår ud fra egne refleksioner at åbne dialogen med sine kollegaer 
om nye tiltag eller anderledes måder at udføre plejen på ude ved den enkelte borger.
Michelle formår med stort overblik og struktur at planlægge kørelister for 16-18 medarbejdere, med 
tanke for både borgerens behov og den enkelte medarbejders kompetencer, og hun udviser stor ro i 
denne opgave.
Michelle er en stabil og loyal medarbejder gennem 11 år, og hun er med sin høje faglighed, rolige væsen 
og gode humør, vellidt som både kollega og praktikvejleder for SOSU-elever i hjemmeplejen.
Hun har stor faglig erfaring/viden og kommer tit med gode idèer til bedre løsninger hos borgerne. Hun 
har god empati, når tingene er for meget hos sine kollegaer. Hun taler altid pænt til en, selvom det ikke 
altid er gode beskeder. Hun er værdsat højt hos mig. Altid i godt humør. Uvurderlig sparringspartner.
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Monica Sabrina 
Christensen
31 år, Social- og sundhedsassistent, 
Rehabiliteringsteamet, Hjemmeplejen, 
Bornholms Regionskommune

Nomineret fordi: 
Monica har et særligt drive inden for 
rehabilitering, hvor hun evner at sætte borgeren 
i centrum på bedste vis. Hun er god til at 
motivere vores medborgere til at genoptage 
deres daglige gøremål, hvad enten det er i 
hjemmet eller i andre omgivelser. Når noget 
betyder noget for en borger, så gør Monica 
alt, hvad der står i hendes magt for at hjælpe 
borgeren med at genvinde sine kompetencer. 
Monica gør derved brug af hele sin SSA-faglige 
palet og den er kraftigt krydret med alt det, hun 
har lært af teamets andre fagligheder gennem 
tiden. Monica er god til at tilegne sig ny viden og 
evner dertil også at være en god kollega, der har 
let til smil, men som samtidig også siger til, hvis 
tingene ikke spiller, så der kan rettes op på det.

Michelle Søgaard 
Lorentzen
30 år, Dagplejer, 
Dagplejen Faaborg Midtfyns kommune

Nomineret fordi: 
Michelle er en af de dagplejere, der bare KAN sit 
arbejde virkelig godt! Michelle er yderst omsorgsfuld, 
anerkendende, positiv, venlig, sjov, kærlig og meget meget 
dygtig! Michelle har snart 2 års erfaring som dagplejer, og 
hun går til alle de forskellige opgaver med hovedet holdt 
højt, er ikke bange for at spørge og vil meget gerne udvikle 
sig fagligt! Børnene elsker hende, fordi hun emmer af 
tryghed. Forældrene er glade for hende, fordi hun formår 
at give velmenende råd og vejledning. Hun er vellidt blandt 
kollegaer og et af de mest positive mennesker, jeg har 
mødt i mine 10 år som dagplejer.
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Nadine Harboe Petersen
31 år, Social- og sundhedsassistent, 
Bo og Aktivitet

Nomineret fordi: 
Nadine har i den grad fortjent en 
anerkendelse for sit arbejde inden for 
den pædagogiske verden. I en helt ny 
verden, der først nu er begyndt af få SSA’er 
ansat, er Nadine en af de første SSA’er, 
der er med til at bygge grundlaget for det 
sundhedsfaglige samarbejde op. Et job hvor 
Nadines faglige og personlige kompetencer 
dagligt kommer I spil, i den pædagogiske 
verden, hvor hun også skal være med til af 
få pædagoger/omsorgspersonale til at tage 
de sundhedsfaglige briller på, udover den 
pædagogiske tilgang. Et job der kræver stor 
tålmodighed og forståelse.
Nadine fortjener et stort skulderklap 
i sin stilling som SSA i Bo og Aktivitet 
Kalundborg.

 

- Sammen med 115 pædagoger/
omsorgsmedhjæper er Nadine den en 
af to SSA’er som sammen skal skabe 
et godt og trygt miljø for 60 beboere 
og deres pårørende, hvor der arbejdes 
ud fra fælles sprog og fundament, 
som omhandler borgeres drømme og 
ønsker. 

- Nadine formår som SSA’er at balancere 
i den pædagogiske verden, handle og 
agere pædagogisk og samtidig have 
SSA-briller på hele tiden.

- Hun har almindelige SSA-opgaver 

- Hun er kontaktperson for borgere 

- Hun underviser og vejleder personalet i 
sundhedsfaglige opgaver og instrukser 

- Hun er ansvarlig og daglig vejleder for 
SSA-elever 

- Hun er TR for SSA 

- Hun bidrager med stor faglig sparring

- Hun skaber et godt arbejdsmiljø, giver 
altid en hånd med, når der er ekstra 
brug for det

- Hun er ikke bange for at gå forrest 
og stå ved sine personlige og faglige 
kompetencer i den pædagogiske 
verden, så alle opnår stor faglig viden. 

Alt dette I en alder af 30 år og som udlært 
SSA’er I 2016. 
Som kollega er jeg stolt og glad over at have 
netop Nadine som min makker og gode 
kollega, og hun fortjener at blive nomineret 
til Velfærdens talent 100 2020
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Nathalie Rau 
Schwartz
25 år, Social- og sundhedsassistent,
Christians have plejecenter, Altiden

Nomineret fordi: 
Nathalie er en yderst vellidt person, som 
til daglig gør sit bedste for beboerne på 
demensafsnittet. Hun bidrager til at gøre dagene 
lidt bedre, en dag ad gangen, og hun udviser 
respekt, enkelthed, kundskab og ansvar. Ud over 
dette står hun altid klar med en hjælpende hånd 
til sine kollegaer. Som superbruger i IT er hun 
ligeledes en stor ressource i Altiden samt Solrød 
Kommune. På baggrund af ovenstående mener 
vi her i Altiden, at Nathalie fortjener denne 
velfærdspris. 

Nhi Ho Hong Uyen
31 år, Social- og sundhedsassistent, 
Kære Pleje Aps Kolding

Nomineret fordi: 
Nhi arbejder som social – og sundhedsassistent 
som udekørende aftenvagt i privat plejefirma. 
Hun er fagligt dygtig, har den enkelte borger i 
centrum og er meget vellidt blandt borgerne. 
Nhi har en høj faglighed, som vægtes højt på 
hendes aftenvagthold. Kollegaerne ringer altid til 
hende, hvis de har brug for en faglig vurdering. 
Hun springer altid til ved akutte opgaver og 
har et godt tværfagligt samarbejde med vores 
samarbejdspartnere. Nhi kommer altid smilende 
på arbejde og er altid klar på sjov og ballade, som 
smitter af på både kollegaerne og borgerne.
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Niccie Jølst
27 år, Blomsterhaven, Skærmet demensafdeling
Social- og sundhedsassistent

Nomineret fordi: 
Niccie er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder til 
dagligt i Blomsterhaven, Skærmet demensafsnit i Guldborgsund 
Kommune.
Niccie har trods sin unge alder udviklet sig med lynets hast under 
sin ansættelse i Blomsterhaven.
Niccie er fagligt stærk, velovervejet og enormt refleksiv i sit 
arbejde. 
Alt hvad Niccie gør, tager afsæt i den enkeltes borgers behov og 
de muligheder, der er hos borgerne netop dén dag.
Niccie er et klokkeklart eksempel på, hvad en ildsjæl er, og hun 
går altid en ekstra mil for borgerne samt deres pårørende – og i 
sidste ende hele organisationen.
Niccie skaber resultater i sit arbejde med borgerne i form af 
velvære, at styrke borgernes muligheder for at mestre egen 
tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at vedkommende 
kan indgå i relevante fællesskaber. 
Hvad enten arbejdsopgaven omhandler at flytte ind i 
Blomsterhaven, at få hverdagen til at fungere eller håndtere 
svære dilemmaer, der kan være omkring borgerens sidste tid, 
løser Niccie altid disse med en empati og faglig stærk ballast.
Niccie er ikke bange for at vende arbejdsopgaven om og se 
anderledes på den for at finde en løsning.
Niccie har blandt andet taget aktiv del i at arrangere diverse 
aktiviteter for borgerne i form af bus- og cykelture. 
Derudover har Niccie og Blomsterhaven fået skabt et 
wellnessrum til de borgere, som har særligt behov for én til én 
kontakt og ro.
Niccie er derudover nyklækket arbejdsmiljørepræsentant og 
springer som altid også ud i denne opgave med gåpåmod og smil.
Derudover er hun medarbejderrepræsentant i vores 
pårørenderåd. Jeg håber meget, I vil overv eje at indstille Niccie 
til jeres pris, da hun om nogen fortjener den.

Nick Faust Axelsen
27 år, Social- og sundhedsassistent, 
Sektion Hostrup, Hjemmepleje Vest Svendborg 
Kommune

Nomineret fordi: 
Nick er en dygtig og kompetent social- og sundhedsassistent, 
som sætter sin faglighed i højsædet hver dag. Nick er af den 
type, der har mange bolde i luften, når han kører ude ved 
borgerne. Han kan godt lide de akutte ting. Nick er vellidt 
blandt borgerne og blandt kollegaer, hvor han ikke er bleg for 
at komme med en kvik bemærkning, som giver et frisk pust i 
hverdagen. Nick er også vejleder for alle vores assistentelever 
og sygeplejestuderende.
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Nicolai Bjerregaard
23 år, Pædagogisk assistent, 
Center for Børn og familie – Dagtilbud, Inklusions og 
ressourceteamet

Nomineret fordi: 
Nicolai formår at indgå i refleksioner og faglige diskussioner på lige fod med sine 
kolleger. Han er en ung mand, der har et glimt i øjet, og så er han rar at være sammen 
med for både børn og voksne. Nicolai formår at se, hvad børnene har brug for, og han 
evner at se tingene fra børnenes perspektiv. Han er meget vedholdende og arbejdsom, 
når det handler om børnenes trivsel og udvikling, og han er god til at følge tingene til 
dørs. Nicolai er meget nærværende og har sig selv med i alt det, han laver – han er 
meget autentisk.

Nicole Krogh  
Pedersen
33 år, Pædagogmedhjælper, 
Ladegårdsskolen Specialskole Holbæk

Nomineret fordi: 
Nicole er den mest hjælpsomme, jeg kender. Hun 
yder altid en ekstra indsats ved at sætte sig eller 
stoppe op ved alle børn, hun møder på sin vej ind 
til klassen. De får enten kram, highfive eller en lille 
snak med på vejen. Kollegaerne bliver mødt med 
smil, og hun spørger altid ind til os alle og tager sig 
tid til at lytte – også når der er travlt. Hun havde kun 
været hos os i et år, da hun sagde ja til at varetage 
sygetelefonen for morgenåbningen. Før skulle vi selv 
finde vikarer ved sygemelding blandt personalet. 
Hun lægger et kæmpe arbejde i den opgave, og da vi 
her i efteråret fik ansat to nye ledere, var hun straks 
på pletten til at hjælpe dem med planlægningen af 
morgenåbningen i ferierne. Nicole lever og ånder 
for sit job, og hun kan noget helt unikt. Vores klasse 
består af infantile autister, hvor flere er uden sprog 
og med hjerneskade. Hun formåede fx. at skabe en 
unik relation til et barn, der havde det meget svært, 
og der er ingen tvivl om, at hun formår at skabe en 
ro omkring ham på en måde, vi andre ikke helt har 
kunnet. Nicole er en energibombe uden lige, og 
viser man hende noget én gang, så sidder det bare 
fast. Hun er den person, flere kolleger og lederne 
går til, og hun har altid en positiv indstilling til 
tingene. Alle børnene elsker hende – selv børn fra de 
andre klasser er vilde med hende. Hun sætter altid 
børnene og kollegerne i første række. Hun fortjener 
at blive hyldet! Hun er et kæmpe talent!

Talent100-Magasin-2020-VI.indd   38 08/06/2020   12.14



 

Nina Carlsen
29 år, Afløser og på vej/grundforløb – Omsorgsmedarbejdet/afløser, 
Thurøhus Plejecenter

Nomineret fordi: 
Jeg vil gerne nominere min kollega Nina Carlsen. Nina har i et par år arbejdet som 
ufaglært afløser i alle vagtlag og vores Dagcenter. Nina har søgt ind på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen. Nina har den gave, at hun kan hoppe ind og varetage 
de fleste opgaver uden problemer. For Nina stråler, og når hun er i nærheden, er der 
garanti for smil og latter. Nina er fagligt dygtig og har styr på tingene. Hun bliver en 
fantastisk social- og sundhedsassistent, og dem der får hende som kollega er heldige. 
Pt er vi på Thurøhus de heldige. 

Nicoline Juul Nielsen
23 år, Social- og sundhedsassistent, 
Psykiatrisk Center Nordsjælland, intensivt døgnafsnit 2422

Nomineret fordi: 
Nicoline er helt fantastisk til sit job. Hun er den mest omsorgsfulde og betænksomme person jeg har 
mødt, både over for borgere og kollegaer.
Nicoline viser utroligt meget engagement og initiativ hos borgere, hvilket giver stor glæde. 
Nicoline fandt ud af, at en borger på plejehjem tidligere havde haft hund, før borgeren kom på 
plejehjem, og at borgeren havde stor glæde ved samvær med hunde. Hun fik derfor arrangeret og 
godkendt, at hun ved et besøg hos borgeren havde sin hund med. Dette resulterede i, at borgeren fik 
en ny bedste ven. Nicoline er ikke kun et Velfærdstalent, men hun er en helt fantastisk person og en 
helt fantastisk Social- og Sundhedsassistent.
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Nina Jahn Dybdal
35 år, Social- og Sundhedsassistent, 
Sydbuen 1 hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Vi oplever Nina som en god og hjælpsom kollega, der brænder for faget og er fagligt 
meget skarp og dygtig. Når tingene nogle gange går lidt stærkt, står Nina altid klar 
med en rummelighed over for os andre, som giver os tryghed og ro.
Udover Ninas primære arbejde som social- og sundhedsassistent, yder hun også en 
indsats som vejleder for de SSA-elever, vi har i praktik. Nina er meget observant på 
den enkelte elevs udfordringer, også på trods af elevers mulige udfordringer såsom 
ordblindhed, familiære forhold osv., og hun prøver altid at få det bedste ud af eleven. 
Nina tænker hele vejen rundt om eleven.
Det er ikke kun eleverne, Nina har et helhedsorienteret fokus på, ligeledes på det 
tværfaglige samarbejde med sygeplejersker, terapeuter og andre fagprofessioner. 
Dette, oplever vi, er til stor gavn for borgerne, for at de kan få den bedst mulige 
oplevelse af sammenhæng i forhold til Horsens kommunes hjemmepleje.
Nina er engageret og har et stort hjerte, som borgerne nyder godt af.
Vi håber med dette, at Nina vil få den anerkendelse, som vi kollegaer og ledelse 
mener, hun fortjener.

Nina Storm Larsen
33 år, Social- og sundhedsassistent, 
Horne-Svanninge hjemmepleje, 
Fåborg-Midtfyn Kommune

Nomineret fordi: 
Nina er en kollega, der påtager sig ekstra 
arbejdsopgaver ud over dem, der er en del af 
hendes arbejdsfunktion som bl.a. Nexus-agent 
og depotansvarlig. Hun er meget opmærksom 
på gruppens behov og hjælper gerne andre, 
både i sin egen faggruppe og i social- og 
sundhedshjælpergruppen. Derudover sparrer hun 
gerne med både sygeplejersker, planlæggere og 
sin leder. Nina har altid en konstruktiv tilgang til at 
løse de udfordringer, hun eller gruppen står i, med 
en positiv indgangsvinkel. Nina er en god kollega, 
der byder ind på fællesmøderne og i sparringen 
omkring rehabilitering af vores borgere, hvilket er 
til gavn for læring i hele gruppen. Hun kan snakke 
med alle og spreder en god stemning omkring 
sig. Hun er et samlende element i social- og 
sundhedsassistentgruppen, og vores arbejdsplads 
ville ikke være det samme uden hende.
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Nurije Ibraimi
31 år, Social- og sundhedsassistent, 
Plejecenter Rosenhaven, afdeling Liljen

Nomineret fordi: 
Nurije er meget dygtig i samarbejdet med beboerne og er særligt dygtig i 
relationsarbejdet. Gir’ lige det ekstra af sig selv – og planlægger aktiviteter 
som banko med præmier, som beboerne glædes over.

Pernille Odgaard Nielsen
32 år, Social- og Sundhedshjælper, 
Plejecenteret Johan Riis Minde, Morsø Kommune

Nomineret fordi: 
Pernille er med sit usædvanligt positive og imødekommende væsen og uforlignelige 
gode humør en nærmest uundværlig og afholdt medarbejder og kollega i vores 
daghjem. Pernille er meget fagligt dygtig og formår at omsætte teoretisk viden til 
praksis, uanset om det er tale om neuropædagogik, Marte Meo eller andet. Hun har 
en enestående evne til at møde den enkelte borger, hvor denne er, og tilpasse 
kommunikation og aktiviteter derefter. Hun er derfor meget afholdt af såvel borgere 
og pårørende.
Hun udviser i hverdagen en stor ansvarlighed som går hånd i hånd med kreativitet 
og iderigdom.

Patricia Jensen
30 år, Pædagogmedhjælper, 
Vuggestuen Gl. Skovvej

Nomineret fordi: 
Patricia har været ansat som pædagogmedhjælper siden 2013 og har igennem 
hele sin ansættelsestid udvist stor ansvarlighed over for at udføre et godt stykke 
pædagogisk arbejde. Hun er med sit rolige og smilende væsen fantastisk dygtig til at 
skabe tillid og tryghed både i forhold til børnene og forældrene. Fx. ved opstarten af 
nye børn i vuggestuen er Patricia eminent til at skabe en god oplevelse for både børn 
og forældre. Derudover er hun yderst vellidt af alle sine kollegaer, og hun udmærker 
sig i den forbindelse særligt ved altid gå positivt til en opgave, og i pressede 
situationer bevarer hun altid overblikket. Fagligt er Patricia særligt dygtig til at udføre 
velovervejede pædagogiske projekter, og hun tager selv initiativ til at igangsætte 
aktiviteter. Hun er en utroligt loyal kollega, som altid bakker op om de beslutninger, 
der bliver truffet. Man kan altid være sikker på, at et givent stykke arbejde bliver 
udført som aftalt, og man er altid sikker på, at hun løser en opgave. Samtidig er 
hun ikke bange for at deltage i debatter og give sin mening til kende, og når hun gør 
det, lytter folk opmærksomt til hende. Sidst men ikke mindst er humøret altid højt, 
og Patricia er gerne med på lidt sjov i gaden og er med til at sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø.
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Pernille Ørnstrup
30 år, Social- og sundhedsassistent, Ballerup hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Pernille er en fagligt engageret medarbejder. Hun er fagligt kompetent og har sin faglighed dybt forankret i 
den rehabiliterende tilgang til borgeren.
Hun er orienteret i det nyeste inden for rehabilitering og god til at inddrage denne viden, både i den 
velfærdsteknologiske og den praksisnære tilgang til den rehabiliterende indsats.
Hun er kreativ i sin løsning af opgaverne omkring borgeren, hun har øje for den særligt udsatte borger og 
stiller sig gerne i spidsen for at hjælpe den svage borger med at løse en opgave – også ud over det, som 
hjemmeplejen er forpligtet til. Hun er vedholdende i sin indsats for at få en holdbar løsning for den enkelte 
borger.
Hun er god til at skabe tillid og evner at tilgå en omskiftelig hverdag med et ukueligt gåpåmod.
Hun er i sin funktion som planlægger grundig og meget løsningsorienteret, hun har god forståelse for regler 
og retningslinjer, men planlægger altid ud fra borgerens bedste. Hun er god til at vægte kontinuitet og 
inddrager sin høje faglighed til at sætte de rigtige mennesker til at løse opgaven. Hun udviser god forståelse 
for økonomi og ressourcestyring.
Som kollega er hun kontant og stiller sig fagligt undrende.
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Rasmus 
Sørensen
32 år, Serviceassistent, 
Aarhus Universitetshospital – 
Traumecentret

Nomineret fordi: 
Jeg vil gerne indstille Rasmus Sørensen til 
årets talent. Rasmus er ganske enkelt en 
drømmekollega. Altid arbejdsom, hjælpsom, 
loyal, venlig, vellidt og med et imponerende 
overblik. Det skal siges, at Rasmus arbejder 
i hospitalets traumecenter, hvor der 
virkelig er tryk på. Altid rolig og med en 
forfriskende kommentar. Rasmus er samtidig 
brandansvarlig på helikopterplatformen. I sin 
fritid er Rasmus desuden deltidsbrandmand. 
Derudover er Rasmus med i Trygfonden som 
hjerteløber. Intet er godt nok for Rasmus, der 
er meget perfektionistisk. Rasmus har selv 
købt en hjertestarter, så han er klar til hurtig 
udrykning. For noget tid siden kom Rasmus 
hjem fra en hård nattevagt i Traumecentret, 
havde lagt sig til at sove derhjemme og 
umiddelbart efter gik alarmen på hans 
telefon. Der var hjertestop i nærheden af 
hans bopæl. Rasmus ankom før ambulancen 
og var i fuld gang med sin hjertestarter, 
da de ankom. Imponerende hjælpsom og 
betænksom ung mand der fortjener stor 
hyldest. TAK. Venlig hilsen kollega Thorkild 
Sjørup.

Rasmus Frouvne 
Knudsen
29 år, Social- og sundhedsassistent, 
Bostedet Kærvang

Nomineret fordi: 
Når Rasmus møder ind som nattevagt på Kærvang, 
som er et tilbud inden for Specialsektoren lyder det tit 
med Rasmus’ karakteristiske dybe stemme: ”Petersen 
– kom her, så skal vi to finde en cigaret til dig”. Ret 
hurtig finder den gamle sømand ro i relationen med 
Rasmus, de finder cigaretten, og Rasmus er bare 100 
% tilstede i relationen med beboeren, og de snakker 
om sømænd, fisk, mandfolkearbejde og piger, og der 
lyder den dejligste latter ned af gangen. Men ikke nok 
med det: Rasmus formår at være i relationen med 
den gamle kvinde, som savner sin far og mor, og som 
så inderligt ønsker at komme hjem til dem, og det er 
der bare ingen der forstår. Men når Rasmus finder 
kvindens hånd, lægger armen om hendes skulder og 
siger: ”Åh ja, jeg kan godt forstå, at du savner din far 
og mor, vil du ikke fortælle mig lidt om dem, så går vi 
to hen i din lejlighed og deler 2 kopper kaffe imens”. 
Eller når den unge beboer kommer og fortæller, at han 
eller hun ser personer/hører stemmer, og at de derfor 
har brug for noget pn. for at kunne finde ro, siger 
Rasmus: ”Jeg hører, hvad du siger, men nu sætter vi to 
os ned i din lejlighed og tager en snak sammen, så kan 
vi måske finde andre muligheder for dig, så du ikke 
skal have det psykofarmaka”. Rasmus er desuden en 
yderst kompetent SSA, som altid har styr på tingene 
og er en fantastisk og lattermild kollega.
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Regitze Høgh
26 år, Social- og 
sundhedshjælper, 
Plejecenter Gammelgård

Nomineret fordi: 
Regitze er min unge kollega, og vi 
arbejder sammen om natten på et 
plejecenter. 
Regitze er intet mindre end en fantastisk 
kollega. Hun er omhyggelig, dygtig og 
kompetent, Regitze er vellidt af alle såvel
borgere som kolleger. Hun er en person, 
der har en stor medfølelse for borgerne. 
Hun er utroligt god til at hjælpe de 
borgere, der kan have det svært om 
natten, og hun evner altid med sit milde 
sind og smilende væsen at give dem 
den tryghed og ro. Hun giver sig altid tid 
til borgeren og er med til at give vores 
borgere på Plejecenter Gammelgaard en 
værdig alderdom – også om natten . 
Hun møder alle med omsorg og respekt. 
Hun er fagligt stolt, og det handler om at 
gøre arbejdet ordentligt, og borgerne er 
aldrig i tvivl om Regitzes nærvær. 
Hun er omhyggelig og går hele vejen 
for borgerne. Kommer man i vagt efter 
Regitze, kan man være ganske sikker på, 
at det første borgerne spørger om ved 
kig ind er, om det er Regitze der kommer 

Med en kollega som Regitze føler man sig 
aldrig alene, og borgerne elsker hende.

Rikke Raun Westh
26 år, Pædagog, 
Bostedet Grøndalsvænge

Nomineret fordi: 
Rikke går bare ind i folk med træsko på, både hos beboere, 
personale og ledelse. Hun påtager sig ansvar og har et 
effektivt drive, vi alle kan blive inspireret af. Hun opnår 
pædagogiske resultater, er en empatisk kollega og bare god. 
Hurra for Rikke
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Sabina Zec
28 år, Pædagogisk assistent, 
Børnehuset Lysningen, Lysningen 11, 6800 
Varde

Nomineret fordi: 
Sabina gør en ganske uvurderlig forskel i børn og forældres 
liv grundet sit meget store engagement i sit arbejde, 
herunder hendes velfunderede faglige tilgang og varme, 
menneskelige og imødekommende måde at udføre 
arbejdet på. Igen og igen oplever vi, hvordan børn, der af 
den ene eller anden grund ikke trives, føler sig holdt af og 
holdt om af fantastiske Sabina. Børnene bliver set, hørt, 
mødt, forstået, anerkendt og HOLDT AF af Sabina på en 
sådan måde, at de kommer i udvikling og trivsel sammen 
med hende. Forældrene oplever sig ligeledes forstået 
og anerkendt af Sabina. Hun er en altid hjælpsom og 
imødekommende kollega, som hjælper nyt personale til at 
føle sig velkomne i vores børnehus – og føle sig klædt på til 
at klare arbejdet. Sabina er en meget afholdt kollega, der 
gør en STOR forskel i personalets arbejde og samarbejde.

Sabine Riggelsen 
Anker
26 år, Social- og sundhedshjælper, 
Sommersted Plejehjem

Nomineret fordi: 
Sabine er særligt god til at danne en respektfuld relation til 
den enkelte beboer og deres pårørende. Sabine behandler 
alle med respekt, lytter og følger med lige der, hvor den 
enkelte beboer er i sit liv og nuværende situation. Sabine 
observerer helt små detaljer og ændringer ved den enkelte 
beboer, hvilket gør, at vi kan iværksætte handlinger så 
tidligt, at beboeren ikke når at blive unødigt svækket. 
Alt dette formår hun i en aktiv arbejdsdag, både som 
dagvagt og aftenvagt. Sabine er sød, smilende og vellidt af 
alle beboere, pårørende og kollegaerne, og hun giver altid 
en ekstra hånd med, uden at man som kollega skal spørge. 
Om kort tid skal Sabine starte på SSA-uddannelsen, hvilket 
bliver en fantastisk rejse for hende. Som kollega kommer 
vi til at mangle hende i arbejdsdagen, og vi glæder os til, at 
hun vender tilbage med nye kompetencer.
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Sabine Nøbølle Madsen
27 år, Social- og sundhedsassistent, 
Plejehjemmet Irlandsvej, Tårnby rehabilitering

Nomineret fordi: 
Sabine er ud over at være højt fagligt kompetent også en hjælpsom og 
opmærksom kollega.
Sabine er meget ærekær og pligtopfyldende omkring sit arbejde.
Hun yder en kvalitet i sit arbejde, som sjældent ses med så få års erfaring. 
Hun er i høj grad ansvarsfuld ift. sin egen opgaveløsning, men har samtidig 
overskud til at støtte sine kolleger.
Hvis Sabine undrer sig over eller oplever, at arbejdsgange ikke fungerer 
stiller hun altid spørgsmål til det for at støtte udviklende tiltag. 
Sabine samarbejder rigtig godt med beboere og pårørende.
Sabine er meget vellidt af alle samarbejdspartnere.
Sabine har tilmed vist, at hun gerne tager et stort ansvar for opgaveløsning 
i anden afdeling i huset, da hun i 2019 frivilligt og midlertidigt lod sig 
udlåne til en afdeling, der var svært underbemandet. 
Også i denne periode var Sabine meget opmærksom på at lære fra sig for 
at give sine kolleger et kompetenceløft.

Sandra Contreras Sørensen
33 år, Social- og sundhedshjælper, Lundegaven Plejecentre 1. sal

Nomineret fordi: 
Sandra er en god og fagligt dygtig hjælper, som altid yder sit bedste over for 
beboerne og ikke går på kompromis med den pleje, hun yder til beboerne. Sandra 
er god til at inkludere beboerne i deres hverdag på baggrund af den enkeltes ønsker 
og formåen. Hun møder den enkelte beboer med omhu og respekt og på baggrund 
af den enkeltes livshistorie, og hun formår dermed at gøre deres hverdag på 
plejecentret mere meningsfuld.
Sandra er også en virkelig god kollega. Hun har en positiv indstilling til dagens 
opgaver og er hjælpsom, når der er behov for det. Sandra er omstillingsparat. Hun 
støtter sig op ad sin faglighed, når hun skal hjælpe beboere, hun ikke hjælper til 
dagligt.
Sandras positive og rolige indstilling i dagligdagen smitter af på både kollegaer og 
beboere og er med til at skabe en rar og glad stemning i hele plejecenteret.

Sara Larsen
26 år, Social og 
sundhedsassistent elev, 
Esbjerg Kommune

Nomineret fordi: 
Sara har hjertet på rette sted. Hun ser mennesket for det enkelte 
individ og står klar med omsorg. Hun er meget dygtig fagligt 
og har gode refleksioner i sit forløb med borgerne. Der er ingen 
tvivl om, at Sara har fundet den rette hylde at være på. Og jeg 
er kun stolt og glad over, at nogen skal modtage hendes pleje, 
behandling og omsorg i fremtiden. Hun er en meget meget dygtig 
elev!
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Sarah Johanna 
Wittmann
25 år, Social- og sundhedsassistent, 
demensvejleder og 
forflytningsvejleder, 
Amaliehaven Plejecenter

Nomineret fordi: 
Sarah er helt klart en nominering værd. Hun er 
fagligt meget dygtig og har en utrolig viden og 
kunnen trods sin unge alder. Hun er engageret 
i sit job og i de beboere, hun har. Hun har 
så meget hjerte med og varetager udover 
sin assistentstilling også funktioner som 
demensvejleder og forflytningsvejleder. Hun 
er vellidt af alle, men hun er en kvinde med 
meninger og er ikke bange for at sige dem. Hun 
går både ind i dagvagt, aftenvagt og nattevagt. 
Hun er en kæmpe inspiration med en fantastisk 
personlighed.

Simon Bai Kjærsgaard 
Nielsen
23 år, Social- og sundhedshjælper – læser til SSA, 
Hedensted kommune

Nomineret fordi: 
Simon er fagligt dygtig, både i teori og i praksis. Han er altid i godt 
humør, hvilket giver liv for de ældre. Han er en ildsjæl, som gør en 
forskel på sit job, både for borgere/beboere samt kollegaer. Simon 
er vellidt og savnet er stort i Hedensted, da han startede på at 
videreuddanne sig. Simon blev færdig som SSH i 2016 og har herefter 
arbejdet i hjemmeplejen samt i den Sociale Dimension, og nu læser han 
videre til SSA. Foruden sit job/studie er Simon også frivillig samarit-
assistent ved Røde Kors.
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Sofie Hou Hansen 
26 år, Social- og sundhedsassistent, Fynsgade Plejecenter, 
Grindsted

Nomineret fordi: 
Sofie er uden tvivl et stort velfærds talent, som altid arbejder med borgeren i centrum.
Sofie har en stor faglig forståelse for borgere med demens og har samtidig sit hjerte 
med i sit arbejde. 
Jeg syntes, at Sofie bør hyldes som et af de 100 velfærdstalenter i 2020, fordi 
hun giver borgerne på Fynsgade et værdigt liv, imens hun skaber smil og glæde 
for de personer, hun har omkring sig. Sofie er en person, der rummer stor 
medmenneskelighed og derfor er Sofie også en meget vellidt kollega iblandt alt 
personale. 
Der burde være flere i ældreplejen som Sofie, og derfor bør hun vælges som 
velfærdstalent 2020.

Stella Voss Larsen
34 år, Social- og sundhedsassistent,
Specialcentret Lundebo

Nomineret fordi: 
Stella er altid den, der smilende kommer på arbejde og ser det positive i 
alle opgaver. Hun tager ofte de opgaver, som kræver, at hun giver meget 
af sig selv for at lykkes med en beboer. Stella er også den, der sørger for, 
at hendes kollegaer får en god dag på arbejdet. Hun giver gerne en ekstra 
tørn for at det skal hænge sammen. Stella er meget vellidt blandt alle 
sine kollegaer, og så er hun meget faglig og opsøgende i udviklingen af sin 
faglighed.

Simone Frydendahl Larsen
35 år, Aktivitetsmedarbejder, Thurøhus Plejecenter

Nomineret fordi: 
Simone er en pige med megen arbejdslyst, gåpåmod, livsvilje og glæde, 
ja jeg kunne blive ved. Hun er en fantastisk kollega, som passer på alle 
og yder omsorg for alle omkring sig, det være sig kollegaer, beboere, 
de pårørende, ja selv besøgshundene bliver overøst med omsorg og 
kærlighed. Hun skaber glæde og er altid med på noget fis og ballade til at 
muntre hverdagen op. Simone er en pige, der sjældent siger nej, og hun 
gør en stor ære i, at alle omkring hende har det godt og føler sig tilpas. 
Hun er aktivitetsmedarbejder, men går også med i plejen, hvis der er brug 
for det. Også her gør hun et fantastisk stykke arbejde, specielt med de 
borgere f.eks. de demente, der har brug for ekstra omsorg, tålmodighed 
og lige den ekstra tid, som resten af kollegaerne ikke altid har tiden til. 
Simone er helt klart en af de ansatte på Thurøhus Plejecenter, der gør en 
forskel i hverdagen for alle der færdes der. Hun fortjener om nogen at blive 
hyldet som velfærdstalent. Kan kun sige tusind tak for dig Simone.
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Susanne Leithoff Nielsen
35 år, Social- og sundhedsassistent, Omsorgscentret Kærbo, Ishøj

Nomineret fordi: 
Susanne er superengageret, griber det nye, gør en kæmpe indsats og får formidlet til 
kollegaer og samarbejdspartnere.
Styr på opgaverne, både de faglige og de praktiske opgaver omkring borgerne og i 
dagligdagen på afdelingen. Susanne holder sig orienteret, læser op når der er nyt om 
sygdomme, medicin eller andet. God til at vejlede og sparre med kollegaerne, Susanne 
er opmærksom på at give viden videre og gøre det til fælles viden i afdelingen.
Susanne er uddannet vejleder og løfter også denne opgave til fulde, god til at sætte 
eleverne i spil og være opmærksom på, hvad den enkelte formår og hvor der skal 
skubbes.
Fokus på borgernes selvbestemmelsesret og er en god ambassadør for de borgere 
som grundet sygdom, som f.eks. demens, ikke kan tale egen sag.
Ved lægekontakt er Susanne meget præcis omkring faglighed, men har samtidig fokus 
på borgernes ønsker og behov.

Stinna Sørensen
38 år, Social- og sundhedsassistent og AMR, Fårup 
Hjemmepleje

Nomineret fordi: 
Stinna er en kollega i verdensklasse! Hun er altid villig til at hjælpe og lytte. 
Hun ser den enkelte kollega, og ved hvordan hun skal hjælpe. Ydermere er Stinna 
en vildt god AMR (arbejdsmiljø repræsentant).
Hun kæmper for kollegaernes bedste. Hun gør et stort stykke arbejde, som 
andre har glæde af. Stinna er også en faglig dygtig SOSU-assistent. Hun er vellidt 
af borgerne, og hun ser altid borgernes ressourcer frem for begrænsninger.
Stinna er uden tvivl et velfærdstalent og fortjener aner kendelse for det arbejde, 
hun yder ved borgerne og for sine kollegaer.  

  

Tanja Kjeldsen
26 år, Social- og sundhedshjælper, 
Udegruppen, Kollektivhuset Randers

Nomineret fordi: 
Tanja startede i min gruppe som elev og blev efterfølgende fastansat. Hun har 
gennemgået en exceptionel udvikling. Fra at være en stille hjælper/elev til at blive 
en faglig dygtig og kompetent hjælper, som går forrest i mange ting. Stiller sig 
fagligt undrende til ydelser hos borgere eller på møder blandt kollegaer. Hun er 
god til at spille andre gode og påvirker et arbejdsmiljø i en positiv retning. Tanja 
giver et frisk pust til hverdagen og er vellidt af borgere og kollegaer. Tanja tager 
ansvar og har ofte elever med på oplæring. Tanja engagerer sig i sit fag, sine 
borgere og sine kollegaer og er med til at sikre, at vi alle i løbet af arbejdsdagen 
får et smil på læben. Tanja er altid klar med en hjælpende hånd og har altid et øje 
for kollegaer og et godt arbejdsmiljø.
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Tina Vildsted Gade 
Clemmensen
32 år, Social- og sundhedsassistent,
Lions Park, Nørresundby demensplejehjem

Nomineret fordi: 
Tina er meget dygtig til sit arbejde, og god til at yde omsorg og skabe 
tryghed som nattevagt på plejehjemmet Lions Parken.
Samtidig har hun en stor evne til at formulere sig både mundtligt og skriftligt 
i vores kommunikationssystem. 
Trods sin unge alder har hun det moderlige omsorgsgen med sig, og det 
mærker de ældre og kollegaer i hendes nærvær.
Det faglige aspekt og glæden ved at arbejde med mennesker lyser ud af 
hende. Derfor er Tina et sjældent eksempel.

Tina Davidsen Christensen
29 år, Pædagogisk assistent, 
Bargumsvej 25a, Bostøtte §85 botilbudslignende tilbud / 
Handicap Tønder

Nomineret fordi: 
Tina ser mennesket bag diagnosen – det hele menneske. Ethvert menneske er unikt, 
og Tina møder alle i øjenhøjde. Tina er en vellidt, sjov, hjælpsom, empatisk og ærlig 
kollega, og så er hun den venlige, skrappe kollega, der prædiker forflytning. Hun 
er nemlig også forflytningsvejleder og der er hele tiden kærlige remindere på, at 
kollegaerne skal holde i mange år, og derfor skal de passe på sig selv. Det hjælper 
hun dem med at minde om og giver kærlige spark. Tina bør hyldes her i foråret- for 
som hun selv siger: ”Forårets solstråler er som gode kollegaer – de giver energi, 
varme og overskud!”. Tina er ikke bare en god kollega, hun er en god pædagogisk 
assistent og et godt menneske. HUN ER EN AF VELFÆRDSTALENTERNE 2020

Tina Fabricius Lange
29 år, Social- og sundhedshjælper på socialt botilbud, 
Solgården, socialt botibud

Nomineret fordi: 
Tina er engageret og har gå-på-mod. Hun tager ansvar, tænker nyt, 
reflekterer og har flair for teknik.
Tina er altid på borgernes/beboernes side, og det mærker borgerne. 
De er glade for Tina, så hun kommer langt med den gode kontakt, hun 
formår at skabe. Tina er imødekommende, hjælpsom og kan samtidig 
stille krav og sætte grænser, som er fagligt begrundede. 
Tina er altid i gang med at finde løsninger, og hun møder på arbejde med 
godt humør og god energi, som kommer både borgere og kolleger til 
gode.
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Titti Nielsen
31 år, Social- og 
sundhedsassistent, 
Hedebo rehabiliteringscenter

Nomineret fordi: 
Titti er en yderst kompetent SSA’er, som 
formår at handle korrekt og omsorgsfuldt 
overfor alle på sit arbejde. Hun er yderst 
dygtig til sit fagområde og er både vellidt 
af borgere og pårørende. 
Titti formår til ug at handle korrekt på 
terminale forløb, og hun sender folk 
over regnbuen på en værdig måde for 
både borgere og pårørende ved hjælp af 
medmenneskelighed, empati og en stærk 
faglighed. Hun kæmper hver dag for, at 
alle borgere får den hjælp, de har brug for, 
og tager gerne en kamp med systemet og 
kommunen, hvis ikke de formår at hjælpe 
korrekt, hvor der er brug for den. 
Titti gør en kæmpe forskel for mange hver 
dag, og er hamrende dygtig indenfor sit 
fag, og hun går op i det som en ildsjæl! 
Flere sosu’er som hende!!

Trine Tillisch 
Jørgensen
36 år, Social- og sundhedshjælper, 
Bo-enheden Kildebakken

Nomineret fordi: 
Trine har været på Kildebakken snart 20 år. 
Hun er en supergod menneskekender, rummelig, 
empatisk og vellidt af alle vores beboere. 
Som nøgleperson inden for demensområdet, 
eneste praktikvejleder for vores social- og 
sundhedshjælperelever mv. er hun meget fagligt 
dygtig, og har altid tid til sparring. Trine er energisk 
og har altid et smil på læben. 
Hun er en opmærksom og omsorgsfuld kollega, der 
på trods af sin unge alder har masser af erfaring og 
er god til at lære fra sig. 
Hun er god til at have mange bolde i luften og kan 
gribe dem alle igen. 
Trine er uden tvivl en kollega, der gør en KÆMPE 
forskel for alle på Bo-enheden Kildebakken. Trine 
er en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet og få 
et stort skulderklap. Trine er der altid 100% for 
både beboere, pårørende og kollegaer, og hun er 
altid klar til at hjælpe kollegaerne på tværs af de 3 
grupper, der er her i Bo-enheden Kildebakken. Trine 
er utrolig faglig dygtig og hun formår, i en til tider 
travl hverdag, at holde hovedet koldt og bevare 
overblikket, samtidig med at hun giver os andre 
følelsen af, at det nok skal gå.
Trine er praktikvejleder for social- og sundheds-
hjælper elever. Hun arbejder meget målrettet med 
at understøtte eleverne på bedste vis. Hun er yderst 
opmærksom på at uddanne eleverne til at kunne 
matche opgaverne og indgå i det gode kollegaskab. 
Vi er alle utroligt glade for at have Trine som kollega.
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ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHALLAL 
AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED EBBESEN 
• CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE SPARRE 
LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN BRYDE 
LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • DENNIS 
SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PETERSEN • 
ISABELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE 
MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FREDERIKSEN • LINE 
JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE MALENE THYGESEN 
• LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE WEIN-
RICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • METTE 
RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA CHRIS-
TENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • NICOLAI 
BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARSEN • NURIJE 
IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP • RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS SØRENSEN • RE-
GITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SABINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CONTRERAS SØRENSEN 
• SARA LARSEN • SARAH JOHANNA WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN • SOFIE HOU HANSEN 
• STELLA VOSS LARSEN • STINNA SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • TINA DAVIDSEN CHRIS-
TENSEN • TINA FABRICIUS LANGE • TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN • ANH NHI THI BUI • 
AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHALLAL AL-FARHAN • 
ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED EBBESEN • CAMILLA 
ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE SPARRE LUNDGREN 
ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN BRYDE LINDHOLT • 
CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • DENNIS SONNY 
MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PETERSEN • ISA-
BELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE 
MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FREDERIKSEN • LINE 
JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE MALENE THYGESEN 
• LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE WEIN-
RICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • METTE 
RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA CHRIS-
TENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • NICOLAI 
BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARSEN • NURIJE 
IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP • RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS SØRENSEN • RE-
GITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SABINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CONTRERAS SØRENSEN 
• SARA LARSEN • SARAH JOHANNA WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN • SOFIE HOU HANSEN 
• STELLA VOSS LARSEN • STINNA SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • TINA DAVIDSEN CHRIS-
TENSEN • TINA FABRICIUS LANGE • TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN • ANH NHI THI BUI • 
AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHALLAL AL-FARHAN • 
ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED EBBESEN • CAMILLA 
ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE SPARRE LUNDGREN 
ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN BRYDE LINDHOLT • 
CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • DENNIS SONNY 
MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PETERSEN • ISA-
BELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDERSEN • JULIE 
MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FREDERIKSEN • 
LINE JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE MALENE THY-
GESEN • LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MARIA LOUISE 
WEINRICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BERGENDORFF • 
METTE RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MONICA SABRINA 
CHRISTENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST AXELSEN • 
NICOLAI BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA STORM LARS-
EN • NURIJE IBRAIMI • PATRICIA JENSEN • PERNILLE ODGAARD NIELSEN • PERNILLE ØRNSTRUP • RASMUS FROUVNE KNUDSEN • RASMUS 
SØRENSEN • REGITZE HØGH • RIKKE RAUN WESTH • SABINA ZEC • SABINE RIGGELSEN ANKER • SABINE NØBØLLE MADSEN • SANDRA CON-
TRERAS SØRENSEN • SARA LARSEN • SARAH JOHANNA WITTMANN • SIMON BAI KJÆRSGAARD NIELSEN • SIMONE FRYDENDAHL LARSEN 
• SOFIE HOU HANSEN • STELLA VOSS LARSEN • STINNA SØRENSEN • SUSAN SUNDAHL • SUSANNE LEITHOFF NIELSEN • TANJA KJELDSEN • 
TINA DAVIDSEN CHRISTENSEN • TINA FABRICIUS LANGE • TINA VILDSTED GADE CLEMMESEN • TITTI NIELSEN • TRINE TILLISCH JØRGENSEN
• ANH NHI THI BUI • AJA SCHRØDER HJORTH • AMALIE MUNDUS • ANDREAS LYNG PEDERSEN • ANDREAS STRANGE NIELSEN • ANHAR SHAL-
LAL AL-FARHAN • ANIKA VICTORIA SANDBECK NIELSEN • ANJA BENTSEN BECH • ANNIKA OVERGAARD EHLIG JENSEN • CABRINA HUSTED 
EBBESEN • CAMILLA ANKER ALBRECHTSLUND STENSDAL • CAMILLA WERK FREDERIKSEN • CARINA ØGENDAL PEDERSEN • CAROLINE BOYE 
SPARRE LUNDGREN ANDERSEN • CATHRINE GRAVES SCHAKINGER • CHARLOTTE STEENHOLT- ELLIASSON • CHRISTEL BROUER • CHRISTIAN 
BRYDE LINDHOLT • CHRISTINA VOGT SIMONSEN • CINDIE MANLY • CIRKELINE COCO SØGÅRD • DAN JENSEN KRINGHØJ • DANIEL SCHWEITZ • 
DENNIS SONNY MARTIN LINDBLAD • DIANA BLOM • EMELIE LINNARKRANTZ • HATICE DOGAN • HELENA THULSTED BARGHOLZ • IDA VIBE-PE-
TERSEN • ISABELLA METTE LØVE • JANE NØRREGAARD JEPPESEN • JANNI LYKKE RAHR • JEFF KOFOED HANSEN • JULIE BUE VORGOD PEDER-
SEN • JULIE MARIE LUND TERMANSEN • KAMILLA PLANCK PLOUGMANN • KAREN MØLLER • KARINA HOMMEL • LASSE HANSEN • LINE FRED-
ERIKSEN • LINE JØNSSON • LOUISE MARLENE ANDERSEN • LOUISE HOLM • LOUISE HYLLESTED • LOUISE SCHJØNBERG VOLDBIRK • LOUISE 
MALENE THYGESEN • LÆRKE ÖZDEN • MAIKEN KRISTENSEN • MAJA ANDREASEN • MALENE SOFIE ANDERSEN • MARIA BØGH HØJGAARD • MA-
RIA LOUISE WEINRICH SØRENSEN • MARIA NICOLAJSEN • MARIAM CHERKAWY • MATTIAS TOLLOW • MELANIE MARIA JENSEN • METTE BER-
GENDORFF • METTE RASMUSSEN • MICHELLE BLOM JØRGENSEN • MICHELLE KATRINE PEDERSEN • MICHELLE SØGAARD LORENTZEN • MON-
ICA SABRINA CHRISTENSEN • NADINE HARBOE PETERSEN • NATHALIE RAU SCHWARTZ • NHI HO HONG UYEN • NICCIE JØLST • NICK FAUST 
AXELSEN • NICOLAI BJERREGAARD • NICOLE KROGH PEDERSEN • NICOLINE JUUL NIELSEN • NINA CARLSEN • NINA JAHN DYBDAL • NINA
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