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Årsberetning 2014
Beretning om årets arbejde

Sundhedstjenestens 3 kerneområder står som fundament for vort
samlede arbejde. Hjemmeplejen,
skolesundhedstjenesten og plejecentret. Hver af disse afdelinger har
en leder, som står til ansvar ikke
bare for gennemførelsen af det daglige arbejde, men også det økonomiske ansvar er uddelegeret til afdelingerne. Dette har medført, at medansvaret for hele Sundhedstjenestens ve og vel er blevet lagt ud på
flere hænder. Medejerskabsfølelsen
er blevet udbygget, hvilket har været
en positiv proces for mange ansatte.
Bevidstheden om, at den enkeltes
indsats og ansvarlighed er med til at
udbygge og stadfæste en sund organisation, er vokset.

v/formand Randi Kuhnt
Denne årsberetning vil i høj grad
komme til at handle om de overordnede emner, vi i forretningsudvalget
har været involveret i og taget stilling
til. Det har været mange, men et af
de emner, som i særlig grad skiller
sig ud, var at finde en kompetent
efterfølger til Stinne Døssing. Det vil
jeg senere komme nærmere ind på.
Jeg må igen i denne årsberetning
konstatere, at arbejdet i forretningsudvalget absolut ikke er blevet mindre med årene. Tingene er blevet
mere komplekse, det overordnede
ansvar mere tyngende, men også
mere meningsfyldt. Alle i forretningsudvalget er klar over den ansvarsopgave, hver især frivilligt har
påtaget sig. Kompetencerne er forskellige, og lige præcis dette faktum
gør, at vi kan trække på hinanden.
Den gensidige tillid er af uvurderlig
betydning for at få et godt og konstruktivt samarbejde op at køre. Det
er min opfattelse, at vi i forretningsudvalget har dette som grundlag for
vort arbejde. Så derfor skal der allerede nu lyde en stor tak til jer alle for
den indsats I hver især yder. Det er
en stor glæde at sidde som forkvinde, med det bagland jeg har.

Til alle jer, der er ansat i organisationen, vil jeg sige en ikke bare meget
stor tak for jeres daglige indsats, nej
I skal have en kæmpe stor tak. Selvfølgelig får I en god løn for det arbejde, der udføres, men i mit møde
med mange af jer, fornemmer jeg en
parathed til lige at give lidt mere end
det nødvendige.
Hvert kerneområde aflægger selv en
skriftlig beretning i dette hæfte. Det
skal dog understreges, at forretningsudvalget bliver informeret både
om det igangværende arbejde og
bliver taget med på råd om muligheden og omsætningen af nye tiltag.
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Derfor vælger jeg ikke at berette om
arbejdet, men kun at understrege, at
kommunikationen omkring arbejdet
er åben og konstruktiv.

ringsfase sammen med Stinne Døssing, så de processer, der var sat i
gang, samt kendskabet til stort og
småt kunne blive mere glidende. De
to gik i gang.
Stinne var igen uvurderlig i den fase.
Tom Petersen fik en indføring i alt,
hvad hver enkelt søjle indbefatter.
Det vigtigste er medarbejderne, men
så er der sparringspartnere, myndigheder og mindretallets organisationer. Alt vigtigt blev gennemgået,
så Tom kunne blive ordentlig klædt
på til det nye job.

I slutningen af 2013 meddelte Stinne
Døssing, at hun ønskede at gå på
pension i løbet af det kommende år.
Hendes store ansvarlighed for organisationens ve og vel kom meget
klart til udtryk i den efterfølgende
proces. Vi skulle have tid nok til at
finde en kompetent efterfølger. Hvis
vi anså det for nødvendigt med længere tid end beregnet, var hun villig
til at blive i Sundhedstjenesten i den
periode. Forretningsudvalget brugte
megen tid på at arbejde med og
formulere en stillingsbeskrivelse til
forretningsførerstillingen. Da denne
endelig var færdig til alles tilfredshed, blev stillingen opslået i maj
måned. Vi var glædeligt overraskede
over, hvor mange kompetente ansøgere, vi denne gang kunne registrere. Processen med at indskrænke
antallet af kandidater, indkalde til
samtaler, atter en gang at indskrænke, er en lang og spændende del af
forløbet. Resultatet af processen og
til sidst valget af efterfølgeren kender de fleste af jer. Vi valgte at pege
på Tom Petersen. Han blev ansat
allerede medio august. Vi anså det
for vigtigt, at han kunne få en indkø-

Igen Stinne, 1000 tak for den sidste
store indsats du påtog dig, inden du
forlod Sundhedstjenesten. Du har
været en fantastisk dygtig leder med
stor ansvarlighed og kompetence.
Det har ikke altid været lige let, som
jeg flere gange har understreget i
mine beretninger. Omstrukturering
og forandringer medfører ikke altid
lige stor glæde. Du har turdet påtage
dig det hverv med de konsekvenser,
det kan have. Det er min klare opfattelse, at efterhånden som forandringerne bar frugt, eller skal jeg sige
gav mening, fik du stor anerkendelse
for dine anstrengelser.
I slutningen af oktober blev det
Toms tur til at styre skuden alene.
Efter vor opfattelse i forretningsud2
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valget er det indtil nu en kompetent
og dygtig efterfølger, vi har peget på.
Vi har stor tillid til, ud fra det vi har
set indtil nu, at Sundhedstjenesten
vil blive ført videre i den af os afstukne retning. Som leder er det
vigtigt at have pondus og personlighed. Denne egenskab gør sig
herligt gældende i Tom Petersen
som person. Jeg tror, de fleste som
har lært Tom at kende, vil kunne
nikke ja til dette udsagn.

har set med ængstelse på stedets
fremtid. I flere møder med bestyrelsen har vi overvejet og drøftet alternative muligheder. Grunden til overvejelse om nedlægning har været, at
fondsstøtten siden krisen startede i
2008, har været stærkt faldende.
Bennetgård er afhængig af fonds- og
legatstøtte for at kunne opretholde
det enestående tilbud for vore ældre
medborgere i mindretallet. Da man i
2012 kunne se, hvor det bar hen,
gjorde man en ihærdig indsats for at
samle penge ind på anden måde.
Der blev oprettet en støtteforening,
der blev indsamlet midler både i de
danske og mindretallets kirker, og
man skrev nødråb til mange samarbejdspartnere. I begyndelsen af
dette år så det ud til, at stedet måtte
dreje nøglen om i løbet af efteråret.
Efter flere krisemøder og atter gennemgang af muligheder og støttetilsagn fra foreninger blev det besluttet
at fortsætte med Bennetgård i en
periode på 3 år. Alle håber på, at
man inden for dette tidsrum vil finde
bæredygtige vilkår for Bennetgårds
fremtid. Inden denne beslutning
havde den daglige meget afholdte
leder af hjemmet Lola Lecius Larsen
sagt op med udgangen af dette år.
Hun havde for længe siden taget
denne beslutning. Hun ville prøve
noget nyt, så hun mente, at nu var
tidspunktet kommet. Egentlig skulle
jeg her sige en stor tak til hende for

Fra ”Farvel Stinne, goddag Tom” –
receptionen, den 8.10.2014

Som jeg nævnte indledningsvis, har
denne forandring brugt en hel del tid
af vort arbejde i en vis periode, men
vi har selvfølgelig været involveret i
den daglige arbejdsgang for et forretningsudvalg.

Bennetgårds videre skæbne har
været et stort arbejdsområde i forretningsudvalget. Der har været
skrevet og drøftet meget, og mange
3
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hendes indsats, men det er ikke
nødvendigt, da hun har valgt alligevel at fortsætte. Denne meddelelse
skabte stor glæde og taknemlighed
blandt mange af stedets brugere.
Derfor siger vi ikke tak for din indsats, men med glæde tak for, at du
fortsætter med at gøre en stor indsats for de glade brugere.

give nogle af vore mindretalsbørn et
tiltrængt pusterum. Takken skal også lyde til Lungeforeningens direktør
Anne Brandt og formand Flemming
Flensted Jensen for det gode og
tillidsfuldhed samarbejde, vi sammen har udviklet.

Takket være en stor støtte fra A.P.
Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond kunne vi i løbet af
2014 gå i gang med en tiltrængt
renovering af Clementhus i Bredsted. Huset er en perle fra 1700tallet, smukt beliggende i byens kerne. Mange logistiske overvejelser er
tilknyttet dette projekt. Beboerne
bliver løbende orienteret om udviklingen. Alt i alt er glæden over, at
huset nu kan holde stand i mange år
større, end de ubehageligheder nogle her og nu går igennem. Vi glæder
os til at kunne indvie stedet dette år.
Vi er dybt taknemlige for, at vi fik
denne støtte, for uden den havde
huset ikke holdt i ret mange år og
ville absolut ikke være tidssvarende.

Udover et tilbud om et rekreativt
ophold i Danmark for vort ældre
mindretal, har vi også et tilbud for de
yngre i mindretallet, nemlig Kystsanatoriet i Hjerting. Igennem flere år
er der tænkt nye tanker om, hvordan
tilbuddet kan og skal se ud anno
2014/15 og videre ud i fremtiden. Vi
mener, at have fundet en god model
i tæt samarbejde mellem skoleforeningens PPR-kontor, Lungeforeningen og skolesundhedstjenesten.
Ud over at finde en fremtidsorienteret model skulle vi også igennem
lange og seje forhandlinger omkring
forlængelse af kontrakten med Lungeforeningen. I december måned
kunne vi afslutte dette forløb med en
forlængelse af kontrakten frem til
udgangen af 2017. I det kommende
forløb vil vi udvikle og løbende evaluere de nye tiltag. Jeg vil her sige
tak først og fremmest til medarbejderne på kystsanatoriet for nye og
kreative overvejelser omkring det
daglige arbejde, som er med til at

Regnskab og budgetter er en tilbagevendende størrelse på vore forretningsudvalgsmøder. De er vort
styringsinstrument for alle beslutninger og tiltag. De er med til at give os
en orientering om, hvad vi kan og vil
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vægte. Det er grundlaget for mange
diskussioner og overvejelser.

man arbejder med. Vi er alligevel
indimellem nødt til at være lydhøre
over for konstruktiv kritik. Den slags
kritik kan være en hjælp til at se på
og evaluere faktiske forhold.

Hver enkelt leder får på møderne
mulighed for at fremlægge økonomien i deres område. Dette gøres med
en meget åben og ansvarsbevidst
holdning, så vi føler os godt udrustede til at tage stilling til de løbende
emner. Der er en gensidig tillid som
lægger grundlaget for det tætte og
frugtbare samarbejde med de forskellige afdelinger. I skal alle igen
have en stor tak for jeres indsats,
som er med til at give Sundhedstjenesten en sund økonomi. Det uddelegerede ansvar opleves som en
positiv udvikling med større fælles
ejerskabsfølelse.

Til sidst vil jeg rette en tak til alle
vore samarbejdspartnere. Det er
godt at mærke den støtte og interesse, der er for vor organisations arbejde. Den økonomiske støtte fra
Danmark er uundværlig. Tak til Sydslesvigudvalget for jeres ægte interesse for vort arbejde. Samarbejdet
med de andre mindretalsorganisationer er ikke blevet mindre med årene, hvilket har medført større indsigt
og respekt for hinandens arbejde. Vi
er glade for denne udvikling og ser
frem til om muligt endnu mere fælles
fodslag.

Som jeg indledte med at sige, er
emnerne mange på forretningsudvalgsmøderne. Af og til er vi nødt til
at tage stilling til negative udmeldinger og klager. Det er ikke bare noget, der bliver skøjtet hen over. Vi er
alle klar over, at det at køre så stor
en organisation ikke kun kan skabe
tilfredshed og glæde. Det daglige
arbejde består først og fremmest i at
imødekomme og servicere den enkeltes behov. Vi er alle mennesker
som prøver at gøre vort bedste. Der
kan og vil ske fejl. Jeg er overbevist
om, at alle har et ønske om at skabe
tilfredshed og glæde blandt dem
5
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Udgiftssiden

Regnskabsberetning
v/forretningsfører Tom Petersen

Sundhedstjenestens udgifter har i
perioden været ca. EUR 154.000
højere end budgetteret, hvilket beløb
udgør en afvigelse på ca. 2,2 procent. Resultatet før renter og afskrivninger ligger på EUR 269.212,
hvilket stort set svarer til det budgetterede. Årets endelige resultat udviser et overskud på EUR 26.792.

Samlet set er resultatet for 2014 i
relation til det vedtagne budget tilfredsstillende. I en organisation som
Dansk Sundhedstjeneste, hvor budgettet, som i offentlige institutioner i
Danmark vedtages næsten to år
forud, vil det altid være en udfordring
at kunne holde et budget på samtlige poster.

De samlede personaleudgifter har
samlet set ligget ca. 1,5 procent over
det budgetterede. Der er totalt set
tale om en stigning i forhold til 2013.

Indtægtssiden
Sundhedstjenesten har i 2014 samlet set haft godt EUR 158.000 højere
indtægter end det budgetterede.
Årets tilskud fra Sundhedsministeriet
har været ca. EUR 136.000 højere
end budgetteret, hvorimod driftsindtægterne har ligget godt EUR 14.000
under budget. De samlede indtægter
har således ligget godt 2 procent
over budget, og driftsindtægterne
ligget ca. 0,5 procent under budget.

Skolesundhedstjenesten har haft en
ubesat sygeplejerskestilling samt en
ubesat stilling som skoletandlæge,
hvilket har medført en besparelse på
ca. 7 procent i afdelingen, medens
administrationens lønudgifter har
ligget på ca. 20 procent under budgettet.
Den egentlige administrations personaleudgifter udgør for året knap
10 procent, hvilket må anses som
værende passende i en organisation
som Sundhedstjenesten.

Sundhedstjenesten har igen i 2014
kunnet glæde sig over at modtage
EUR 20.000 fra Alderdomshjemsudvalget, hvilket beløb bl.a. har været
anvendt til indkøb af inventar.

Hjemmeplejens
personaleudgifter
udviser en budgetafvigelse på ca. 3
procent.
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Dansk Alderdomshjem har haft et
større forbrug på personaleomkostningerne, hvilken afvigelse udgør ca.
12 procent. Dette forhold skyldes
bl.a., at der efter krav fra MDK
(Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen) er foretaget en opnormering med en leder på fuld tid
samt en sygeplejerske. Der er herudover foretaget en opnormering til
3,7 fuldtidsansatte i terapien, og det
skal endelig bemærkes, at en lønstigning på 4 procent ikke var forhandlet inden budgettet for 2014
blev vedtaget.

dagsmad. Strømforbruget på alderdomshjemmet har ligget over det
budgetterede, og der gennemføres i
øjeblikket en analyse af dette forhold.
Transportudgifterne ligger fortsat
under det budgetterede. Besparelserne i forbindelse med overgang til
leasing af Sundhedstjenestens køretøjer er også i 2014 slået igennem.
Posten Hus og Have har udvist en
stigning i forhold til 2013. Sundhedstjenesten har også i 2014 haft stigende udgifter til renovering af pensionistlejemål i forbindelse med fraflytning, hvilke renoveringsarbejder
for størstedelens vedkommende
udføres af pedelteamet. Der er indført betaling af sikkerhedsstillelse
ved nyindflytninger, som på sigt vil
medvirke til at mindske disse udgifter.

Ophold på Kystsanatoriet har medført udgifter på ca. EUR 110.000
over det budgetterede, idet man på
Kystsanatoriet, ikke som forventet,
har haft mulighed for at inddrage
andre brugere i væsentligt omfang.
For de kommende år vil ophold på
Kystsanatoriet i henhold til gennemførte forhandlinger kunne budgetteres med EUR 775.000.

På Dansk Alderdomshjem har man
af hygiejniske årsager indført en ny
beklædningsordning for medarbejderne, hvilket har medført øgede
udgifter.

Udgifterne til ophold på Bennetgaard
har stort set svaret til det budgetterede.

Fremmed pleje relaterer sig til aktiviteter i hjemmeplejen, hvor der har
været et øget indkøb af ydelser fra
kooperationspartnere. Dette skyldes
delvist, at det har været nødvendigt
med vikardækning i forbindelse med
sygdom og dels, at der har været

Forbrug af levnedsmidler på Dansk
Alderdomshjem har ligget over det
budgetterede. Dette forhold skyldes
navnligt, at der for at sikre valgmuligheder for beboerne er indkøbt
ekstra portioner til den varme mid7
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indkøbt rengøringsydelser, som har
kunnet viderefaktureres til klienterne.

Sundhedstjenestens administration:

Afskrivningerne i Sundhedscentret
er lavere end budgetteret, hvilket
skyldes, at mange indkøb bogføres
som arbejdsredskaber og er straksafskrevet. For Dansk Alderdomshjems vedkommende afskrives der
fortsat på anskaffet inventar efter
ombygningen, ligesom anskaffelser
betalt af gave fra Alderdomshjemsudvalget er bogført her. Endelig er
der afskrevet på et særligt nyanskaffet badekar i sansebadet.

Lene/sekretær, Kirstin/økonomi og
Tom/forretningsfører afstemmer regnskabet

Dorthe og Pia, administration/reception, er de
første du møder, når du kontakter/besøger
Sundhedstjenesten. Her under sommerens
personaleudflugt til Danfoss Univers

Nicole, administration
Dansk Alderdomshjem

Anke, administration /hjemmeplejen
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Dansk Alderdomshjem
v/Bodil Bjerregaard – Brocks,
centerleder

30

Er det kun ældre mennesker som
flytter på plejehjem?
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Hvornår er man gammel?

Aldersfordeling

Med 70 år? Nej, for der kan vi være
på arbejdsmarkedet endnu.

51-75

De ”nye” beboere på hjemmet er
individualister, som er vokset op
med
tidens
udvikling
med
Woodstock og Christiania æraen.
Nutidens plejehjem er ikke kun for
ældre. Vi er der for de kronisk syge,
som har behov for medicinsk behandling, rehabilitering og aktivering
i længere tid.

Med 80 år? I dag bor 90% af de 80årige i eget hjem.
Med 90 år? Dagens 90-årige har
oplevet krig, sult, kulde. De har behov for tryghed.
Livsstil og demografi

I årets løb er der sket en nettotilgang
i aflastningsplejen (korttidspleje). En
del af forklaringen er, at sygehusene
udskriver patienter tidligere, og folk
er mere bevidste om, at aflastningspleje eksisterer.

De kommende generationer har et
andet udgangspunkt for at skulle
flytte på plejehjem. Det er ikke en
høj alder, der bestemmer plejebehovet, det gør personens psykiske eller
fysiske tilstand. Demografien kan til
dels være en årsag, en anden er
livsstilsygdomme, som er baggrund
for nutidens kroniske sygdomme.

Opholdsoversigt

+ 4 år
8%
3-4 år
24%

Aldersgennemsnittet på beboerne er
83 år. Selv om befolkningen bliver
ældre, er beboernes gennemsnitsalder stagneret det sidste årti.

2-3 år
8%

9

under
1 år
52%

1-2 år
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Uddannelse og ”varme hænder”

medarbejdere yder flotte præstationer og resultater.
Hjertelig tak for jeres gode indsats.

Rekruttering af personale er en udfordring. Det er i forvejen vanskeligt
at få faguddannet plejepersonale i
Sydslesvig, og vores personale skal
også kunne tale både dansk og tysk.
Dansk Alderdomshjem har 60 medarbejdere ansat i områderne pleje,
terapi, service og administration. Vi
har i gennemsnit 6 sygeplejeelever
under uddannelse og beskæftiger 34 årspraktikanter for at sikre den
fremtidige rekruttering.
Vi overtager løbende flere og flere
medicinske og terapeutiske opgaver
fra sygehusene, idet patienterne
bliver udskrevet tidligere.

Den indførte plejereform pr. 1. januar 2015 styrker personer, som har
behov for kognitiv stimulationstræning. Dette betyder, at vi i november
har kunnet ansætte 2 terapiassistenter mere til aktivering af demente
personer. Dette er et lille skridt i den
rigtige retning. For al personalets
trivsel og arbejdsglæde kunne jeg
ønske flere reformer, som samtidig
bevilliger de nødvendige penge til
plejesektoren til at værdsætte plejearbejdet.
I november udstillede Dansk Sundhedstjeneste velfærdsteknologi i
Sundhedscentret med venlig støtte
af Sønderborg kommune. Udstillingen var velbesøgt.

Vores medarbejdere er velkvalificeret til at løse de voksende specialopgaver.
Alle beboere får ved indflytning tilknyttet en sygeplejefaglig kontaktperson
under
hele
opholdet.
Vi har specialister på områder for
palliativpleje, hygiejne, sårpleje,
demens, fysioterapi, administration,
arbejdssikkerhed og er engagerede i
vejledning af praktikanter og elever.
I år er to medarbejdere blevet uddannet som kinæstetisk instruktører.
Sammen med en ”trainer” skal de
undervise kollegerne i kinæstesi for
at forebygge arbejdsskader ved løft
og mobilisering af beboere. Alle

Plejeområdet er i forandring, og det
er derfor vigtigt, at vi beskæftiger os
med teknologiske hjælpemidler, som
kan aflaste personalet og overtage,
når beboerens ressourcer er svækket. Teknologien vil mere og mere
rykke ind på plejehjemmet, for at
hjælpe beboer til at leve et selvstændigt og aktivt liv til trods for
forskellige udfordringer og begrænsninger.
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ningspunkt for arbejdet i hverdagen.
Udgangspunkt i planen er, at medarbejderne er gået fra en 5,5 arbejdsdage uge til 5 dage med samme ugentlige arbejdstimer. Basis er,
at personalet dermed bedre kan
klare arbejdspresset. Samtidig skal
personalet være trygge ved sygeplejens udvikling og kunne løse kommende opgaver på en attraktiv arbejdsplads.
Samarbejdet mellem driftsrådet og
ledelsen er blevet omstruktureret.
Møderne holdes nu fælles med
sundhedscentrets driftsråd. Dette
betyder, at alle ansatte i Dansk
Sundhedstjeneste er repræsenteret,
og at udarbejdelse af retningslinjer,
nye strukturer mm. sker i fællesskab,
ligesom den efterfølgende implementering sker ens i hele organisationen. De første fællesmøderne er
gået med at udarbejde rygepolitik,
arbejdsmiljø og håndtering af sygefravær.

Kerstin Reich og Stinne Døssing fremviser
2 af de udstillede teknologier

Ny overenskomst

Fokus på ældreområdet

I januar 2014 har fagforeningen og
et personaleråd i fællesskab med
ledelsen revideret vores overenskomst og forhandlet en lønforhøjelse
på 4%. Efterfølgende har vi sammen
med driftsrådet udarbejdet en ny
tjenesteplan, som trådte i kraft april
2014. Tjenesteplanen er omdrej-

En udfordring er samfundets krav til
os. En kreds sydslesvigere har offentligt fremført deres synspunkter.
Efter konstruktive samtaler med
gruppen, arbejder vi videre med den
”nye” generations behov og interesser. Vi fortæller gerne om vore procedurer
og
fremtidsudsigter.
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Dialog med samfundets borgere er
vigtigt for at høre folks mening samt
hvilken standard de forventer. Sundhedssystemet er et område, som
vedrører os alle.

grænsen, hvor kvalitet og etik er
fælles emner. I organiseringen af
plejehjem er der store forskelle mellem de to lande, især på grund af
lovgivningerne.

Den nye madordning, hvor middagsmaden ikke tilberedes i eget
køkken, har etableret sig og er under
løbende evaluering. Med madordningen kan vi sikre, at middagsmaden syv dage om ugen er sund,
varieret, og vi kan garantere diætrigtig mad til syge og allergikere. Alle
dagens andre måltider tilberedes af
vore dygtige servicemedarbejdere.
Forbruget af levnedsmidlerne vil
nøje blive analyseret i 2015.

I september modtog vi en henvendelse fra TV syd om at deltage i en
reportage om hverdagen i mindretallet. Heri deltog vi med optagelser og
interview på Dansk Alderdomshjem.
Samarbejdet med Dansk Centralbibliotek er udvidet fra, at en bibliotekar servicerer husets beboer, til at
bogbussen nu holder ved plejehjemmet hver 4. uge og udbyder et
større udvalg til såvel hjemmets som
områdets beboere.
Plejehjemmets belægningsprocent
er omkring 96-97%. Større indtægter
forventes, når vi forhandler plejesatsen i 2015. Derudover arbejder vi
fokuseret videre med at opnå balance i regnskabet bl.a. ved at indhente
nye tilbud fra nuværende og nye
samarbejdspartnere. I vores regnskab har vi sikret dansk kultur og
traditioner med midler fra Danmark.

”Agenda 252745” er et internt tværfagligt projekt, som arbejder med
emner
omkring
matriklerne
Nerongsallee 25 og 27 og Skovgade
45. Her udarbejder vi ideer til nye
ydelser, som kan implementeres i
vore nuværende eller kommende
bygninger for hermed at sikre fremdens krav.

Støttekredsen

Gode sparringskontakter har vi især
i Aabenraa og Sønderborg kommuner. Hvert år har vi besøg af flere
grupper af fagfolk fra den danske
plejesektor. Det er informativt at
høre, hvad der rører sig nord for

Ud over medarbejderne er kredsen
af frivillige hjælpere et lyspunkt. Deres støtte og aktiviteter er af stor
værdi for beboere og personale.
12
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En hjælpende hånd, oplæsning af
avisen eller en historie. Vanding af
blomster og få en snak over en kaffe. Medlemmerne af støttekredsen
er kreative med samvær og aktiviteter inden for både musik, kunst og
håndarbejde. Hele året rundt er
medlemmerne nærværende. Året
slutter med en hyggelig juleaften,
hvor præsten, personalet og Svend
P. spreder julestemning. Nytårsaftensdag starter med en fredfuld andagt og herefter traditionel dansk
nytårsfest. Hjertelig tak for jeres
mangeårige utrættelige indsats.

Glimt fra arrangementer..

I november blev der ”jazz`et” på plejehjemmet beboer og gæster havde en dejlig aften

Pensionistboliger Nerongsallee
27A
Der har i årets løb været en større
lejerudskiftning i boligerne, hvilket
har medført en del renovering og
istandsættelse, og dermed krævet
mange pedel-ressourcer. Fremtidige
lejere indbetaler indskud ved indflytning, således at udgifter ved renovering eller fraflytning kan dækkes ind.
I foråret har vi i to dage holdt åbent
hus og vist en lejlighed frem.

Sommerfest i
haven med musik
ved duoen
Moin Moin,
spil og
hyggeligt samvær

Hjertelig tak til alle medarbejdere for
veludført arbejde. Tak til alle som
støtter os i vort arbejde.
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Mindeord
over Elva Thorup Nielsen

bestemte facon styrede Elva møderne, satte dagsordenen, ringede
rundt og traf aftaler for nye arrangementer og aktiviteter.

v/Bodil Bjerregaard-Brocks
Der er blevet stille på Dansk Alderdomshjem, da Elva Thorup Nielsen i
en alder af 90 år døde den
19.10.2014. En dygtig humanist er
gået bort. Elva Thorup Nielsen har i
mange år været delegeret for Husmoderforeningerne i både sundhedsråd og forretningsudvalg hos
Dansk Sundhedstjeneste, ligesom
hun har været næstformand for
Dansk Alderdomshjems udvalg.
Udvalget arbejder videre med Danske Kvinders Slesvigske Foreningens ideologi og engagement; at
støtte pensionister på Dansk Alderdomshjem i Flensborg.

Elvas ideer rakte langt og udleves
fortsat på hjemmet den dag i dag
ved 30 frivillige hjælper.
I næsten 20 år var Elva formand for
støttekredsen. I en høj alder sad hun
flere gange ugentlig ved klaveret og
spillede til beboernes sang. Hendes
venlighed blev belønnet med smilende ansigter. Selv sagde hun, at
det føltes godt for hendes hjerte og
hendes fingre. Tiden kom, hvor hun
var nødt til at give roret over til yngre
kræfter. For hendes store engagement vil Elva gå ind i Dansk Sundhedstjenestes historie.

Da Elva blev pensioneret lærer i
1989, havde hun ideen til en ny livsgerning. Hun var kendt for at have et
hjerte for de svage og de ældre. I
1991 starter 5-6 personer med Elva
som drivkraft Dansk Alderdomshjems støttekreds. Støttekredsen
bringer glæde og afveksling i beboernes hverdag. Efter kun 4 år tæller
støttekredsen 20 personer, takket
være Elvas store netværk og engagement. Kredsen spreder livskvalitet
og samhørighed blandt beboerne
med aktiviteter og omsorg. Personalet drager også nytte af de mange
hjælpers gavmildhed. På sin kærlige

I 2010 kan Elva ikke selv klare hverdagen mere i sit hyggelige hjem,
hvor hun gerne modtog gæster. Hun
flytter ind på Dansk Alderdomshjem.
Kære Elva, du vil blive savnet her på
hjemmet. Vi vil bevare mindet om
dig i respekt og dyb taknemmelighed
for det store frivillige arbejde, du
med stor viden og kærlig drivkraft
har ydet. Vore tanker og dybeste
medfølelse går til familien.
Ære være Elvas minde
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Alderdomshjemmets
Støttekreds

Os, der er med, ved hvor megen
glæde vi bringer ind i hjemmet. Samtalen, smilet, trøsten og opmuntringen er det allervigtigste i vort arbejde.
Beboerne er glade for at se os, og
der bliver talt meget ved bordene.

v/Kæthe Kühl
Støttekredsen kan atter se tilbage på
et aktivt år på dansk Alderdomshjem.
47 arrangementer har kredsens
medlemmer været med til at gennemføre.
Det faste ugeprogram ser ud som
følgende: Hver anden mandag eftermiddag tilbydes sang og musik,
hver tirsdag formiddag tilbydes der
fællessang, hver onsdag er der kreativt gruppearbejde, hvor der laves
mange spændende ting, såsom
bordpynt til årets fester og ting til
basaren.

Som hvert år kommer der hele tiden
nye beboere til. En del er der på
korttidsophold, så vi hele tiden må
omstille os på nye beboere.
Som altid må vi også tage afsked
med mange. Vi plejer ikke at nævne
navne, men i år vil jeg dog nævne
Elva Thorup Nielsen, der i sine sidste år var beboer på hjemmet, som
stod hendes hjerte nær. Elva blev
som formand i Det humanitære Udvalg initiativtager til at Støttekredsen
blev oprettet i 1993. Hun blev formand og gjorde et stort arbejde i
kredsen i ca. 15 år. Med kendskab til
mange mennesker i Sydslesvig formåede Elva at få kredsen op på ca.
30 medlemmer.

Kreativgruppen aktiverer beboerne
med håndarbejdsmæssige ting, der
er tilpasset det, man magter. Torsdag er der spilleeftermiddag, og her
vil vi fortsat gerne have flere hjælpere.
I kredsen er der besøgsvenner og
medlemmer, der tilbyder at sidde
ved døende, der ingen pårørende
har.

Hun var en energisk og dygtig leder,
altid optaget af beboernes ve og vel.
Vi vil derfor mindes Elva med stor
respekt og glæde, og lade kredsen
køre videre i hendes ånd.

Udover alt det faste, hjælper medlemmerne af kredsen til med alt muligt forefaldende. Kredsen er således
særdeles aktiv og levende, men vi vil
fortsat opfordre flere til at være med.

Tak Elva.
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Aktiviteter 2014.

Tak skal der også siges til alle jer, vi
samarbejder med på hjemmet og
derude. Vederlagsfrit kan vi trække
på kor og enkeltpersoner, og uden
jer, ville vi slet ikke kunne køre vort
store program.

Jan. Sang med Viggo
Feb. Erik Johannsen – Rejser i Kina,
støttekredsmøde
Mar. Fastelavn med Lotto, Frøslevkoret,
Klaverkoncert v. Peter Geilich
Forårsbasar, amatørteater i Harreslev
Apr. Sang med Viggo, forårsfest på
hjemmet,
Forårsfest på Flensborghus hos
Gamle Værn, Dronningens fødselsdag
Maj Slesvig Folkekor, tur til Varde, sang
med Viggo, årsmødekoncert, støttekredsmøde
Jun. Spørgetime med Bodil, udflugt,
Friedheimkoret
Jul. Sommerfest, fortælling ved Wilma
Nissen, udflugt
Aug. Udflugter, støttekredsmøde
Sep. Ole Rinneberg, klaverkoncert v.
Peter Geilich
Okt. Støttekredskomsammen, efterårsfest på hjemmet, Efterårsfest på
Flensborghus, sang med Viggo,
Syng dansk Dag med Åse Pejtersen
Nov. Jazzaften, ”Jakobsvejen” ved Karen Scheew,
støttekredsmøde, adventsbasar
Dec. Politikoret, gåtur på Holmen, sang
med Viggo, Adventsmøde med Sct.
Jørgenkoret og Kæthe Kühl, Adventsfest på Flensborghus, Luciapiger, Seniorkoret fra Mørvig,
gåtur på Holmen, nytår med Lotto

Tak til det samarbejdende personale. I er altid flinke og hjælpsomme,
og vi mærker jeres store omsorg for
beboerne.
Min personlige tak for godt samarbejde skal gælde Støttekredsens
medlemmer. Hver især står I med
interesse og omsorg på jeres plads.
Tak til jer alle, tak for året der gik.
Kæthe Kühl

Påskebasar på Plejehjemmet
Ellen Steen og Erna Geldmacher fra støttekredsen arrangerer de flotte ting i udstillingen
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Hjemmeplejen

team Syd. Den anden mellemleder
er ansvarlig for team Nord.

v/ledende sygeplejerske
Kerstin Reich

Team Syd; er placeret i regionen
Slesvig, Rendsborg, Eckernførde
med opland. Her er der ansat 5 fagkræfter og 1 medhjælper. Kontoret
ligger i Slesvig i Ansgarbygningen.
Hertil flyttede vi for lidt over et år
siden.

I år vil jeg skrive lidt om vores struktur i hjemmeplejen. Vi har i hjemmeplejen den opgave at sørge for at
opretholde og fremme sundhedstilstanden inden for det danske mindretal.
Vores øverste ledelse er sundhedsrådet. Af rådets medlemmer udpeges der 8 medlemmer til forretningsudvalget. Forretningsudvalget har til
opgave at ansætte forretningsføreren og lederne for de forskellige
områder. Denne ledergruppe ansætter sammen med forretningsføreren
mellemlederne. Områdelederen er
ansvarlig for at finde personale til
afdelingen.
I hjemmeplejeafdelingen er vi en
leder og to mellemledere, hvor af
den ene leder er stedfortræder og
samtidig ansvarlig for team Vest og

Team Vest; omfatter hele vestkysten
fra grænsen ned til Ejdersted og
mod øst til og med Skovlund. Dette
team har i alt 10 medarbejdere,
hvoraf der er 9 fagkræfter og 1 medhjælper. Teamet har kontorer i Husum og Læk. I Læk har vi til huse i
vores egen bygning i Steensen stiftelsen. I Husum har vi adresse
sammen med SSF i Nystaden.
Team Nord; dækker Flensborg og
omegn inkl. regionen ned til Tarp.
Dette er vores største team med 17
ansatte. Heraf er der 13 fagkræfter

Ledende
sygeplejerske
Kerstin Reich

Administrativ
medarbejder

Stedfortræder

Kvalitetsansvarlig sygeplejerske
og teamleder
Jenny Wietz

Socialrådgiv
er

Fodplejere
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Plejepersonale

Stedfortr. ledende
sygeplejerske
og teamleder
Elsbeth Ketelsen

Årsberetning 2014
og 4 medhjælpere. Kontoret er i
Sundhedscentret i Flensborg.

opgaver fra administrationens og
serviceteamets medarbejdere.

De sidste år har vi videreuddannet
medarbejdere i; palliativ pleje, gerontopsykiatri, hygiejne, uddannelse
af plejepersoner, førstehjælpsinstruktør, praktikvejledere, og vi forventer andre og flere opgaver fremover. Hygiejnesygeplejersken varetager hygiejnekoordineringen for
hele vores organisation.

Til hjemmeplejen er der tilknyttet en
socialrådgiver, der rådgiver klienter
bl.a. ved økonomiske problemstillinger i forhold til det offentlige system
– herunder indsigelser over for plejeforsikringen. Stikord er ”fattigdom i
alderen”, hvor der hjælpes med kontakt til socialhjælpens "Grundsicherung". Ligeledes tilbydes individuel
socialrådgivning bl.a. for alkoholiker
- hvad kan jeg gøre? Information om
boligstøtte og hjælp til at søge
Schwerbehindertenausweis
samt
rådgivning om pensioner, hvor emnet "Mütterrente" blev aktuelt i 2014.
Fortsat gives rådgivning omkring
”Patientenverfügung og
Vorsorgevollmacht”.

Til vores afdeling er der tilknyttet en
administrativ medarbejder, der som
hovedopgave varetager afdelingens
afregning med sygesikringen og
plejekassen samt udarbejder kontrakter til klienterne. Herudover varetages alt andet forefaldende administrativt arbejde, der er forbundet
med etablering af klienter i vores
dokumentations-og
afregningssystem. En anden opgave er arkivering
og administration af bilparken.

Sundhedstjenestens tre fodplejersker hører under hjemmeplejen og
er aktive i følgende områder:
En fodplejerske i Slesvig, der også
holder konsultation i Læk ca. hver
14. dag.
En fodplejerske er tilknyttet Sundhedscentret.
En podolog, der har praksis med
adresse på plejehjemmet.

For Sundhedscentret er der to sikkerhedsrepræsentanter. Den ene er
pedel og varetager de tekniske sikkerhedsopgaver, den anden er en
medarbejdere fra hjemmeplejen.
Sikkerhedsrepræsentanterne referer
til forretningsføreren og tager sig af
opgaver med husets brandsikkerhed
og førstehjælp.
Derudover får vi på lige fod med de
øvrige afdelinger hjælp til andre
18
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Hjemmeplejen er den afdeling i
Dansk Sundhedstjeneste, der kører
mest. Sommetider har vi lange veje
for at tilse vores klienter. Nedenfor
en oversigt, der viser den tid vi bruger på landevejen for at kunne nå
rundt i hele Sydslesvig.

Aldersgruppe
Under 40
40 – 49

Køretider fra klient til klient varierer
mellem 0 til 77minutter.

Mænd
9
2

Kvinder
4
3

I alt

50 – 59
60 – 69

0
6

4
12

4
18

70 – 79
80 – 89

19
23

39
44

58
67

Over 90

7

13

20

13
5

Aldersstruktur klienter i hjemmeplejen
køretid
under 10 min.

antal
klienter
56

10-15 min.

44

15-20 min.

28

20-30 min

22

+ 30 min.

5

Mænd

Kvinder

80
60
40
20
0

2/3 af vore klienter nås på under 15
minutter.

Sundhedstjenesten og Flensborg
menighedspleje støtter driften økonomisk, men opgaven skulle gerne
fordeles ud på flere, for at det kan
blive et vedvarende tilbud.

Bennetgård
En god nyhed er, at Bennetgård
fortsætter. Takket være pengegaver,
støtte fra fonde og den etablerede
støtteforening er der fundet penge til
at kunne fortsætte. Vi her i Sydslesvig kunne godt støtte mere op om
aktiviteten. Bestyrelsen for Bennetgård består af ildsjæle, og uden
deres indsats var det slet ikke muligt
at drive stedet og tilbyde ferieophold
til pensionister.

Jeg vil hermed opfordre alle til at
blive medlem af støtteforeningen.
Medlemskab koster om året minimum 20 € - men man må gerne give
mere.
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Med medlemskabet støtter man
dette dejlige sted, som tilbyder ophold i skønne omgivelser med mulighed for at tage et pusterum og
være i selskab med ligesindede.
Sundhedstjenestens reception tager
imod pladsreservering og ordner alle
de administrative opgaver i forbindelse med bookingen.

Bennetgaard
2015 er der stadig ledige pladser på ophold
i maj, juni, juli, august og september.

Årets julekort-motiver blev tegnet af
gæster under ophold på Bennetgaard

Carin i en af de nye leasede biler, Seat Mii

Det behøver ikke være kedeligt at holde
teammøde. Her er det pigerne fra team
Nord, der hygger sig inden selve mødet.
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Skolesundhedstjenesten

børn. Vakancen skyldes Dansk
Sundhedstjenestes manglende økonomiske mulighed for at kunne udføre funktionen på tidssvarende vis.
Der arbejdes uændret på at finde
finansiering til genetablering af funktionen i form af både offentlige tilskud og afregning via sygesikringen,
”Krankenkassen”. I denne periode
er flertalsbefolkningens tyske skoletandlæger opfordret til at varetage
serviceringen også af de danske
børn.

v/Karen Fink, ledende læge
Skolesundhedstjenestens hovedarbejdsområder kan opdeles i 6 kategorier, som blev præsenteret af afdelingens medarbejdere til efterårets
Sundhedsrådsmøde den 11.11.2014
1. Sundhedspleje efter dansk forbillede
2. Forebyggende sundhedsarbejde
jævnfør
”Landesverordnung über
schulärztliche Aufgaben”, herunder skolelægens rækkeundersøgelser og tandplejen.

Inden for det tyske sundheds- og
skolevæsen foregår der aktuelt en
udvikling af koncepter for sundhedsfaglige medarbejdere på skoler. I
Hessen og Brandenburg er der etableret forsøgsordninger med skolesygeplejersker.
Skolesundhedstjenesten har i den
forbindelse været inviteret som oplægsholdere ved kurser og konferencer og har præsenteret vores
sydslesvigske skolesygeplejerske,
en spændende og udviklende opgave.

3. Socialrådgivning
4. Hygiejne
5. Førstehjælpsundervisning
6. Rekreationsophold i Danmark for
børn – Hjerting Kystsanatorium
Den danske sundhedspleje, specielt
skolesundhedsplejen og de tyske
forebyggende skolelægelige tiltag er
indholdsmæssigt overlappende og
varetages af Skolesundhedstjenestens sygeplejersker, læger og
tandplejere. I 2014 har stillingen som
skoletandlæge ved Dansk Sundhedstjeneste været vakant, og der er
derfor ikke tilbudt rækkeundersøgelser af børnehave- og grundskole-

Samtidig har afdelingen i 2014 udarbejdet funktionsbeskrivelser for skolesygeplejerskerne, og alle sygeplejersker har deltaget i relevante danske og tyske efteruddannelsestilbud.
Med Danmarks Lungeforening er der
indgået en ny aftale om brug af
21
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Undersøgelse

Kystsanatoriet i Hjerting gældende
frem til 2017.

Børnehaveindgangsundersøgelser

Alle afdelingens aktiviteter tilstræbes
at foregå godt koordineret mellem
vores forskellige faggrupper. God
dokumentation af vores aktiviteter er
en selvfølge for vores fagpersonale
– både af hensyn til det enkelte
barns forløb hos os - men også ad
hensyn til myndigheders mere formelle krav. Også andet skrivearbejde som materialebestilling og planlægning af tiltag, for eksempel invitationer til undersøgelsesrækker, og
plejen af EDB-programmer varetages af vores fagpersoner. Nogle af
disse opgaver kunne dog formentlig
med fordel varetages af en sekretærfunktion.

Antal
2014
65

Lægeerklæringer ved ansøgning
om støttepædagogiske tiltag i
børnehaven (kun FL)

36

Indskolingsundersøgelser

560

6. klasses sundhedssamtaler

432

8. klasse – udskolingsundersøgelser. Høre- og synstest ved skolesygeplejerske, herudover tilbud
om lægeundersøgelse.

162

Lægeundersøgelse i 2., 4. og 6.
hjælpeskoleklasser

50

Idrætselever (skolelægeundersøgelse og vurdering ved en speciallæge i kardiologi) forud for deltagelse i gymnasiets sportsprofil.

61

Træffetid på gymnasier gennemføres på
A. P. Møller-Skolen i samarbejde med
PPR, Pædagogiskpsykologisk rådgivning
ved Dansk Skoleforening.

Skolelæger og skolesygeplejersker-undersøgelser
Skolesygeplejersker
gennemfører
efter dansk forbillede sundhedssamtaler for alle 6. og 8. klasses elever.
De skolelægelige undersøgelser og
lægeerklæringer udføres i overensstemmelse med tysk praksis og lovgivning. Lægeerklæringer dog kun i
Flensborg by.

Sundhedsplejen for svangre og
små børn
Hjemmebesøg til de nybagte familier
efter den danske sundhedsplejes
forbillede. Ugentligt mødregruppetræf i Flensborg.
Foredragsvirksomhed og
onsbesøg ved vuggestuer.
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”Kom godt i gang” i samarbejde med
Dansk Centralbibliotek, et tilbud til
de 0-3-årige hver måned.
Tilbud

Antal
2014

Børn, som følges af sygeplejerske frem til 1 ½ års
alderen.

47

Antal dokumenterede konsultationer ved sygeplejerske

172

ne ved mistanke om vold og mistrivsel.
I sammenhæng med præsentationen af socialrådgivernes arbejdsfelt
ved efterårets Sundhedsrådsmøde,
havde vi spurgt flere professionelle
om, hvad det er de bruger socialrådgiverne til. Et af svarene var: ”Jeg
synes, at socialrådgiverne er en
vigtig ressource, når vi skal samarbejde omkring børn med bl.a. manglende trivsel i - og udenfor skolen.
For mig ville det være oplagt at informere om socialrådgiverne til forældre, som trænger til hjælp omkring
struktur, pubertetsproblemer, hjemlige problemer mm i hverdagen, når
problemerne ikke længere kan løses
i eget regi. Elever, med personlige
eller problemer på hjemmefronten,
ville jeg ligeledes anbefale at ringe,
så de får en hjælpende kontaktperson, når vores samtaler ikke slår til eller det overskrider mine kompetencer. Omkring elevens/familiens
specielle økonomiske vilkår kunne
man ligeledes søge hjælp hos socialrådgiverne.
”Vi kunne ikke undvære jer, da I er
med til at skabe gode rammer for det
enkelte barn, når der virkelig er brug
for det.”

Socialrådgivningen på
børne/ungeområdet
Rådgivningen af unge er steget betydeligt i år 2014. Det skyldes måske
især elever i den gymnasiale overbygning, som lider af stress og udbrændthed. Dette område vil derfor i
den kommende tid være et centralt
satsningsområde for socialrådgivernes arbejde.
Ligeledes har arbejdet i 2014 været
præget af rådgivning af andre professionelle i henhold til loven om
beskyttelse af børn (Kinderschutzgesetz). Da denne form for rådgivning er steget markant, vil socialrådgiverne i indeværende år 2015 videreuddanne sig til såkaldte ”insoweit
erfahrene Fachkraft”. Dermed vil
Sundhedstjenesten være endnu
bedre gearet til at rådgive de professionelle omkring handlemuligheder-

Der er holdt 369 dokumenterede
rådgivninger i 2014.
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Årsberetning 2014
Skoletandplejen

Hjerting Kystsanatorium

Som nævnt indledningsvis har der i
2014 ikke været tilbud vedr. skoletandlægen.

Fra 2014 skelnes mellem 5 ugers
ophold i skoletiden og 2-3 ugers
ophold i skoleferierne. Konceptet er
udarbejdet i fællesskab mellem Skolesundhedstjenesten og de pædagogiske medarbejdere på Kystsanatoriet. De enkelte hold er blandede
aldersmæssigt, dog har man søgt at
samle alle teenagere på ét hold i
januar og alle førskolebørn i ét hold i
november. Skolegangen er revideret
i samarbejde med PPR, Dansk Skoleforening og foregår fra efteråret
2014 som ”Lilleskolen Hjerting” i
Kystsanatoriets egen skolebygning.

Alle skoler og børnehaver får årligt
et besøg af en tandplejer, hvor der
gives teoretisk og praktisk undervisning om sunde tænder. Skoler med
særlig høj risiko for karies tilses hver
6. uge, og børnene får tænderne
børstet med særligt fluorpræparat.
Tandplejer har deltaget i efteruddannelse om undervisning af børn
under 3 år og et tilbud for vuggestuebørn udarbejdes. Der tilbydes
projekter, forældrecaféer og forældresamtaler.
Tilbud skoleåret

2013-2014
Antal

Børnehaver

1981 børn til
teori og praksis

Skoler

3219 børn til
teori og praksis

Fluorbørstning

4141 børstninger i alt på 587
skoler

Dukketeater

Ansøgere samles af skolesygeplejersker, med hjælp fra skolernes
rejselærere, og Dansk Sundhedstjenestes administration står for en del
af arbejdet med forældrebreve og
anden korrespondance.
140 børn
i alt

96 deltagere

Herudover deltages i forældrearbejde og
fælles projekter med skolesygeplejersker

24

5 ugers ophold på
Hjerting Kystsanatorium

56 børn

Påskehold

21 børn

Sommerhold

42 børn

Efterårshold

21 børn

Årsberetning 2014
Hygiejne

Førstehjælpskurser og - vagter

Alle, som i deres arbejde har berøring med levnedsmidler skal ifølge §
43 IfSG have deltaget i en såkaldt
hygiejnebelæring, som Skolesundhedstjenesten tilbyder i amterne
Flensborg, Slesvig-Flensborg og
Nordfrisland.

Førstehjælpsvagter har været planlagt og gennemført for friluftsmøder i
årsmødeweekenden og Hærvejsløbet samt SDU´s Landsstævne i fodbold for børn i august.

Tilbud

Antal
2014

Hygiejnebelæringer for
ansatte ved det danske
mindretals organisationer

71 deltagere

Hygiejnebelæringer for
skoleelever forud for praktikophold

284 deltagere

Der udbydes 2-dages grundkurser
og 1-dags genopfriskningskurser i
førstehjælp.
Tilbud

Antal 2014

2-dages grundkurser

9 kurser
med i alt
100 deltagere

1-dags genopfriskningskurser

11 kurser
med i alt
131 deltagere

Glimt fra Skolesundhedstjenestens præsentation
ved efterårets Sundhedsrådsmøde:
Der blev bl.a. orienteret om undervisningen
i 1.-hjælp og hygiejnebelæring
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Årsberetning 2014
Clementshusudvalgets

I 2014 fik vi den glædelige meddelelse, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal atter ville imødekomme vores ansøgning om en
grundlæggende renovering af den
næsten 300 år gamle bygning, efter
at fonden allerede i 1987 stod for
financieringen af den første renovering.

årsberetning 2014
Clementshus er navnet på de danske ældreboliger i Bredsted og én af
de ældste verdslige bygninger i
Bredsted, bygget i 1720. I huset er
der indrettet 6 pensionistboliger til
medlemmer af det danske mindretal.
I bygningen er der tillige en fællesstue med et lille tekøkken.

Clementshus er bygget på en gammel mosegrund, hvilket giver store
udfordringer med hensyn til fugtproblemer. I sommers startede håndværkerne med at tage sig af bygningens sokkel, ved at indarbejde en
fugtspærre i ydermurene. Samtidig
blev niveauet sænket og udenoms
arealerne fornyet, ved at en ny sti
med granitsten blev anlagt og en flot
terrasse ved gavlen bygget.

Clementshus bestyres af Clementshusudvalget, der er sammensat af 6
repræsentanter fra de lokale danske
institutioner og foreninger i Bredsted.
Formanden for udvalget er pensioneret overlærer Lis Andersen fra
Trælstorp. Udvalget ser sin opgave i
samarbejde med sundhedstjenesten
i bevarelse af Clementshus som
dansk pensionistbolig og engagerer
sig vederlagsfrit i den daglige drift og
vedligeholdelse af bygningen samt i
de ældres liv og hverdag i huset.
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Årsberetning 2014
Efter aftale med beboerne gennemføres "en rullende renovering". Når
en lejlighed skal renoveres, flytter
lejeren midlertidigt ind i en tom lejlighed i samme bygning. Så snart
lejerens lejlighed er færdig, flytter
vedkommende tilbage, mens den
næste overtager den tomme lejlighed. Lejlighederne får nyt gulv, nye
køkkener og et udluftningsanlæg,
der skal forhindre fugt. I december
kom tagtækkerne og tog sig af tagkonstruktionen.
I 1987 fik Clementshus installeret
kviste, som nu bliver fjernet, da de
oprindelige tegninger viste, at bygningen aldrig havde haft kviste. Da
vores mangeårige sygeplejerske
Inga Waldow blev pensioneret og
flyttede fra Clemensthus, fik vi en
samtale med foreningerne, om taglejligheden kunne bruges til andet
formål. Det viste sig, at bl.a. Aktive
Kvinder Bredsted trængte til lokaler,
hvor de kunne mødes og gennemføre deres arrangementer. Så taglejligheden bliver omdannet til mødelokale med skabsplads, tekøkken og
toiletter.

vet ned og vil blive erstattet af en
bøgehæk. Her i januar 2015 er tagtækkerne endnu i gang med at arbejde, og vi regner med, at alle lejlighederne vil være klar til efteråret
2015.
Clementshus er en markant bygning
i Bredsteds bybillede, og der har
været stor interesse fra tysk side
med hensyn til det omfattende arbejde. Det har ført til en del spændende samtaler, møder og flotte
artikler bl.a. i Husumer Nachrichten.
Udvalget siger tak til det professionelle og harmoniske samarbejde
med sundhedstjenestens forhenværende forretningsfører Stinne Døssing. Vi glæder os over at samarbejde med hendes efterfølger Tom
Petersen og ser frem til de fremtidige udfordringer.

Glædeligt har også samarbejdet
været med Dansk Skoleforeningen,
da Clementshus grænser op til skolens grund. Den gamle faldefærdige
stenmur blev allerede i sommer re-

På udvalgets vegne
Lis Andersen og Henry Bohm
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Fakta
Info om støttemuligheder fra Dansk Sundhedstjeneste
Dansk Sundhedstjenestes Helselegat
Med afkastet af Helse-Legatet kan der ydes hjælp til syge blandt den danske
folkedels medlemmer i Sydslesvig, der er ramt af tidens sygdomme – kræft,
gigt, sklerose o. l. – og derved få et tiltrængt rekreationsophold eller hjælp til
nødvendige behandlinger eller hjælperekvisitter, der ikke betales af sygekassen.
Legatet administreres af den overordnede ledergruppe.
Legat til uddannelse for unge under 23 år
Følgende forudsætninger skal overholdes: Med dette legat skal unge og unge
voksne op til 23 års alderen - ved behov - kunne støttes økonomisk i forbindelse med deres uddannelse.
Legatet administreres af den overordnede ledergruppe.
Akuthjælp til familier i nød
Det er meningen, at familier, der bliver rådgivet af Dansk Sundhedstjenestes
socialrådgivere, hurtigt og ukompliceret kan hjælpes i nødstilfælde.
Legatet administreres af den overordnede ledergruppe.
Legat for trængende Flensborgere
Formålsparagraf lyder:
”Legatets formål er, at yde hjælp til danske sydslesvigere, bosat i Flensborg,
som uden egen skyld er kommet i nød”.
Ansøgere kan tage kontakt til Dansk Sundhedstjenestes socialrådgivere, som
søger legatet via den overordnede ledergruppe
Pengegaver / Testamenter / Arv
Dansk Sundhedstjeneste har i løbet af årene modtaget ”arv og gaver ” som
ikke var øremærket til bestemte formål. Pengene samles på en særskilt konto
og kan bruges i forbindelse med ekstraordinære anskaffelser og til nødvendige bygningsmæssige forandringer o. l.
Dansk Sundhedstjeneste takker hjerteligt for alle gaver - store som små - der
løbende modtages til støtte for diverse formål i organisationen.
TAK!
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Fakta
Sundhedsrådets medlemmer pr. 1.4.2015
Efternavn
Bumann
Gildberg
Kuhnt
Nickelsen
Petersen
Dr. Schaefer
Jørgensen
Wendler
Ubesat
Petersen
Mahmens
Mannes
Schultz
Schultz
Petersen
Becker
Doll
Scheew
Erichsen
Michaelis
Huy
Ørsted
Nissen
Wind Skadhauge
Otten
Petersen
Skrydstrup
Bradtke
Hansen

Fornavn
Michaela
Per
Randi
Jytte
Lars
Anneliese
Åse
Helle

Repræsenterer:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.Skoleforeningen
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg amt
Sydslesvigsk Forening e.V. Gottorp amt

Inge
Tatjana
Margret
Maren
Joachim
Erk
Karin
Inger
Karen
Annemarie
Bärbel
Marianne
Jacob
Uwe
Helle
Anja
Heiko
Linda
Wolfgang
Hans Erik

Sydslesvigsk Forening e.V. Sydtønder amt
Sydslesvigsk Forening e.V. Husum/Ejdersted
Sydslesvigsk Forening e.V. Rendsborg/Egernførde
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by
Friisk Foriining
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
Den slesvigske Kvindeforening
Den slesvigske Kvindeforening
Den slesvigske Kvindeforening
Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.
Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.
Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Plaetner-Stiftelsen

Forretningsudvalg
Efternavn
Kuhnt
Ørsted
Schultz
Erichsen
Hansen
Petersen
Petersen
Scheew

Fornavn
Randi
Jacob
Maren
Annemarie
Hans Erik
Erk
Heiko
Karen

Repræsenterer:
Skoleforeningen

Formand
1. næstformand
2. næstformand

DKS
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by
Den slesvigske Kvindeforening
Plaetner-Stiftelsen
Friisk Foriining
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
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Fakta
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e. V.
Waldstraße 45, 24939 Flensburg
Telefon: +49 461 570 580
Mail: info@dksund.de
www.dksund.de
Sundhedstjenestens telefontider:
Hver mandag-torsdag, kl. 8.00-16.00, fredag, kl. 8.00-12.00.
I skoleferieperioder kl. 09.00-15.00, kl. 09.00-1200
Telefonnummer på vagthavende hjemmesygeplejerske oplyses
på telefon 0461 570 580. (Uden for åbningstiderne via telefonsvarer)
Plejecentret Dansk Alderdomshjem, Flensborg
Nerongsallee 27, 24939 Flensborg
Telefon: +49 461 840 200 0
Mail:
dansk.alderdomshjem@dksund.de
www.dksund.de

Formand
Randi Kuhnt
Telefon: 04621-222 26
Mail : formand@dksund.de

Forretningsfører
Tom Petersen
Telefon: 0461-570 58 - 103
Mail : tom.petersen@dksund.de

Plejecentret
Centerleder
Bodil Bjerregaard-Brocks
Telefon: 0461-570 58 - 105
Mail: b.brocks@dksund.de
Hjemmeplejen
Ledende Sygeplejerske
Kerstin Reich
Telefon: 0461-570 58 - 104
Mail : kerstin.reich@dksund.de

Skolesundhedstjenesten
Ledende Læge
Karen Fink
Telefon: 0461-570 58 - 106
Mail : karen.fink@dksund.de

30

Glimt..

Maren og Annemarie fra forretningsudvalget og Bodil
fra plejehjemmet holder en lille pause
Elsbeth og Sabine fra hjemmeplejen
i tæt balance samarbejde
Billeder fra sommerens udflugt til Danfoss Univers

Segway – Sundhedstjenestens fremtidige
miljøvenlige tjenestebiler?
Medarbejderne prøvekører…..

Igen i år deltog medarbejdere fra Sundhedstjenesten
i aktionen ”Vi cykler til arbejde”. Her ses
Susanne, Tom og Hanne (der dog ikke delte cykel)
og t.h. Karen, Wiebke og Carin
- alle fra Sundhedscentret

www.dksund.de

»Sydslesvig - vi gør Danmark lidt større«

