Indstilling til prisen ’Årets sundhedsplejerske 2020’
På vegne af sundhedsplejerskerne i Viborg Kommune indstiller vi hermed vores kollega sundhedsplejerske
Hanne Jørgensen til prisen.
Hanne Jørgensen er en meget vellidt kollega, der gennem de seneste år har arbejdet passioneret med
udfordringen omkring børn og overvægt. Hanne Jørgensen har været sundhedsplejerske på et (af BU
beskrevet) projekt, der er en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats på
overvægtsområdet for alle de børn, der blev tre år i 2019 i Viborg Kommune. Indsatsen i den enkelte
institution bestod af tre punkter:
• Kontakt med det enkelte barn i form af vejning og højdemåling
• Information og vejledning under forældremøder til alle fremmødte forældre, samt (efter behov) –
individuel kontakt til forældrene via telefonopkald, hjemmebesøg/ konsultationer, og/ eller kontakt til egen
læge
• Information, vejledning og undervisning af hele personalegruppen i den enkelte institution
Hanne Jørgensen har desuden det sundhedsplejerske-faglige ben i Viborg Kommunes tilbud til overvægtige
børn i 0. og 1. klasse, kaldet JUMP. JUMP’s team bestod i 2019 af en fysioterapeut, en sundheds- og
forebyggelseskonsulent og en sundhedsplejerske (Hanne Jørgensen). JUMP består af individuelle samtaler
med råd og vejledning om mad, bevægelse, trivsel, søvn og skærmtid, altid med afsæt i familiens vaner,
behov og muligheder. Der er desuden gruppeaktiviteter omkring inspiration til sund mad og bevægelse, og
dermed med mulighed for erfaringsudveksling med andre familier. Hanne Jørgensen formår på sin
humoristiske og meget imødekommende facon at tale med familier fra alle socialklasser. På trods af det
meget udfordrende og meget følsomme emne formår Hanne at italesætte overvægt på en etisk,
menneskelig og respektfuld måde uden at gå på kompromis med et højt fagligt niveau. Dette har givet
Hanne en virkelig stor respekt, ikke blot blandt egne kolleger – men også blandt pædagoger i
institutionerne og i forældregruppen. Hanne Jørgensens meget positive indstilling, store faglige viden og
engagement til ikke kun projekterne omkring overvægtige børn, men hele sit fag, har en afsmittende effekt
på familier, samarbejdspartnere og ikke mindst kolleger. Hun sørger således for en løbende opdatering af
sine kolleger på overvægtsområdet, både ift. nyeste viden, erfaringer fra praksis og vurdering af kurver,
ligesom hun er en fantastisk sparringspartner for alle kolleger. Hanne Jørgensen er en stor inspirator for
sine kolleger, og en sundhedsplejerske, der gør en enestående forskel på overvægtsområdet for børn og
deres familier i Viborg Kommune. På vegne af hele sundhedsplejen i Viborg Kommune. Ann-Dorthe Ødum
& Charlotte Østergaard Jørgensen

Takketale
”På et personalemøde i januar rejste en af mine kolleger sig op, og sagde ’kære Hanne.’ ”Hun læste
herefter hele indstillingen op foran mig og alle mine kolleger. Indstillingen havde været rundt på mail til
mine kolleger, så alle vidste det – undtagen mig. Jeg blev meget overrasket, da jeg slet ikke på noget
tidspunkt havde haft en fornemmelse af, at der foregik ’noget.’ Jeg sad og lyttede til de fine ord og blev
meget rørt og beæret over, at mine kolleger havde valgt at indstille mig. At de så sådan på mig som
fagperson og kollega. Uanset hvad der kom til at ske herfra, så følte jeg, jeg allerede havde vundet den
største pris. Kan man få en bedre ’dommer’ på fagligheden end ens egne kolleger? At jeg så ovenikøbet får
prisen som årets sundhedsplejerske. Hold da op. Tusind tusind tak – hvor er jeg bare stolt.” Hanne
Jørgensen

