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Årsberetning 2015
Beretning om årets arbejde
v/formand Randi Kuhnt

Arbejdsbyrden i administrationen er
stor. Ca. 130 ansatte kræver et godt
og gedigent administrativt personale.
Vi har i slutningen af året besluttet at
udvide Lene Christensens stilling,
ikke med flere timer, hun er fuldtidsansat, men med nye beføjelser og
ny stillingsbetegnelse. Hun er nu
sekretariatschef. Vi har i de forgangne år oplevet hende som en yderst
kompetent og venlig person med et
meget stort overblik og viden, så det
var uden betænkelighed, at vi valgte
at ansætte hende med disse nye
kompetencer. Hun er Tom Petersens højre hånd og kan som de
øvrige i ledergruppen agere stedfortræder, når han ikke er til stede.
Samarbejdet i alle administrative
afdelinger oplever vi som værende
meget konstruktivt og frugtbart. Dette danner grundlaget for hele arbejdet i Sundhedstjenesten, så derfor
en stor tak til jer. Ofte bliver denne
part "glemt" eller taget for givet, men
vi i forretningsudvalget mærker vigtigheden af arbejdet i denne afdeling, da vi gør stor brug af det forarbejde, der bliver gjort. Ikke mindst
økonomiafdelingen er af stor betydning for mange af vore beslutninger,
så jeg vil gerne rette en speciel tak i
den retning. I en lille sidebemærkning har jeg lyst til at nævne, at kun
ca. 11 procent af vort samlede lønbudget bliver brugt på det administrative personale.

Som altid sidst i februar skal jeg
sætte mig hen og overveje, hvad
skal der berettes om fra forretningsudvalgets arbejde i det forgangne år.
Hmm, hvad har vi egentlig lavet?
Meget tid er blevet brugt på Sundhedstjenesten, men altså hvad gik
den med? Den tykke arbejdsmappe
bliver set igennem og hold da op,
det var alligevel ikke så lidt endda.
I sidste årsberetning blev der brugt
en del ord på lederskiftet. Nu har vi
haft et år med Tom Petersen som
frontfigur og oplevet ham som sådan. Al omstilling betyder, at man
bliver tvunget til at se på ens arbejde
med nye øjne. Jeg vil ikke sige, at
kortene bliver blandet på nyt, men
alligevel tilvænning til ny ledelsesstil,
med
mange
spørgsmål
og
omdisponeringer hører med til et
skift. Denne proces har været givende og udfordrende og har endnu
engang været med til at stramme op
på forskellige områder. Forretningsudvalget er løbende blevet orienteret
og taget med i beslutningsprocessen, hvilket er et uvurderlig grundlag
for vore beslutninger i mange af de
spørgsmål, vi bliver konfronteret
med.
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I begyndelsen af året 2015 tog vi
sammen
med
ledelsen
til
klausurmøde i 24 timer. Tiden blev
brugt til fordybelse af emner, der ofte
kort bliver nævnt, men af mangel på
tid hengemt. Vi beskæftigede os
med mission og vision, analyse af
fremtidige behov og strategi. Der
blev tænkt og arbejdet og talt og
diskuteret. For os i forretningsudvalget gav disse mange timer, dog med
søvn indimellem! - en mulighed for
at tænke mere langsigtet. Hvordan
ser verden ud om få år, vil behovene
ændre sig, i hvilken retning skal vi
gå? Denne øvelse har været med til
at hjælpe os i vore beslutninger omkring konkrete tiltag, da vi ikke kun
tænker her og nu, men også øver os
i at se, ud fra politiske og økonomiske signaler, i hvilken retning vil vi,
at skuden skal styres. Dette arbejde
dannede grundlag for sundhedsrådsmødet i november. Her beskæftigede vi os med fremtidige strategiske overvejelser af sundhedstjenestens arbejde.

de store temaer var, vil vi, skal vi og
tør vi sætte gang i en udvikling af
seniorboliger, dagcenter/fritidscentre. Om disse overvejelser vil vi i den
kommende tid informere meget mere via møder og medier.
Der har selvfølgelig været mange
andre temaer på dagsordenen i forretningsudvalget. Regnskab og budgetter bliver minutiøst behandlet 4
gange om året. Efter hvert kvartal
bliver der lavet en opgørelse om
regnskabet i forhold til det budgetterede. Udover det bliver der via tallene talt om vægtning og behov for
anskaffelser i den ene og anden
sektor både materielt og personaleudviklingsmæssigt. Tallene giver os
to muligheder i vort politiske arbejde,
nemlig struktur og vision og omsætning af disse. Det store forarbejde
leveres af de forskellige afdelinger.
Jeg kan ikke lade være med at give
udtryk for min store tak til jer. Jeg
ved godt, at det hører til jeres arbejde, men jeg har i løbet af de sidste
år oplevet en fantastisk positiv udvikling på det område. Et stort engagement og ansvar overfor de kompetenceområder, der er blevet lagt
ud i de forskellige afdelinger.

Igen i år har vi været på et nyt klausurmøde. På dette møde gik vi i
dybden især med udviklingen inden
for plejesektoren, da der fra 2017 vil
ske store forandringer inden for
denne del af vort arbejde. Mange af
de ting, vi havde beskæftiget os med
i 2015, går meget godt i tråd med de
kommende store forandringer. Et af

Plejecentret har sin egen beretning,
men vi har selvfølgelig også overordnet beskæftiget os med denne
søjle i sundhedstjenesten.
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Især et område nemlig madordningen har fortsat haft vores opmærksomhed. Da kontrakten med vores
cateringfirma udløber medio 2016,
har vi valgt at nedsætte et udvalg
sammensat af personer fra såvel
forretningsudvalget som plejecentret, som mere indgående beskæftiger sig med madlevering. Skal og vil
vi forlænge aftalen? Hvilke alternativer og muligheder findes? Endnu er
der ikke kommet noget endelig alternativt frem, men der arbejdes
med forskellige gode løsninger for
vores beboere.

sourcer til udvikling har længe været
tiltrængt. Vi tog mod til os og sendte
en ansøgning til A.P. Møllerfonden
med anmodning om støtte til projektudvikling for sydslesvigske børns
rekreationsophold. I slutningen af
året fik vi en positiv tilbagemelding
med tilsagn om en støtte på næsten
10.000.000 kroner i løbet af de næste 3 år til denne udvikling. Det var
med julelys tændt i øjnene, at vi
modtog denne cadeau. Det er igen
fantastisk at opleve den støtte og
håndsrækning, vi får til de svagere i
vort mindretal via fonden. Det er
svært at give udtryk for taknemligheden på rette vis, så der er kun at
sige TAK og love, at vi vil gøre vort
bedste for at forvalte denne gave, så
den bliver brugt til gavn for de børn,
som har særlige behov.

Skolesundhedstjenesten har også
haft mange bolde i luften i året der
gik. Det kan man læse mere om
andre steder i bladet. En af de ting,
vi fra denne søjle har beskæftiget os
særligt med er skoletandplejeordningen. Det ser ud til, at der meget
snart kan underskrives en kontrakt,
så vi igen kan tilbyde vore børn mere forebyggende vejledning om og
kontrol af mundhygiejne.

Situationen omkring Bennetgård, er
stadig ikke afklaret. I sidste beretning nævnte jeg, at vi havde indgået
en aftale om at fortsætte med tilbuddet for vore ældre i mindretallet, som
nyder stor glæde af muligheden for
en tiltrængt opmuntring i form af
"forkælelse" på Bennetgård. Aftalen
skulle gælde 3 år. I det forgangne år
har Bennetgårds bestyrelse brugt
megen tid på at tænke nye muligheder for at sikre den økonomiske drift.
Vi har haft personer fra sydslesvigudvalget samt SSF involveret, så der

En anden del af skolesundhedstjenestens arbejde har været udviklingen omkring brugen af Hjerting.
Længden af opholdene er blevet
ændret, det berettede vi om sidste
år, men behovet for at understøtte
de positive tiltag og skridt, som børnene har taget under opholdene, er
stigende. Tid til fordybelse og res-
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arbejdes intenst på mange fronter.
Vi håber på en afklaring inden 2017.

Til alle I ansatte i organisationen lige
meget hvor I lægger jeres indsats,
tak. Skuden er afhængig af, at hvert
lille led er godt smurt og fungerer
efter henseende. Ind imellem skal
der justeres og rettes ind. Der skal
overvejes på ny, og der skal stilles
kritiske spørgsmål. Også det, skal
der være plads til, fordi det er med til
at holde skuden i gang.

I begyndelsen af år 2016 kunne vi
mødes på Clementshus til en glædelig begivenhed. Såvel Lars Reuter
fra A.P. Møllerfonden, Clementshus
udvalget, indbudte gæster fra mindretallets foreninger fra Bredsted
som andet godtfolk, havde taget
imod invitationen til indvielse af det
smukt renoverede Clementshus. Det
blev en festlig dag med flaghejsning
og sang fra skolens elever. Efterfølgende blev der trakteret med fine
snitter og kransekage, lavet af nogle
af mindretallets kvinder. Taler og
musik afsluttede den dejlige dag.

Til sidst vil jeg gentage min tak fra
sidste år til alle vore samarbejdspartnere. Vi mærker ofte jeres støtte
og interesse for vort arbejde. Den
økonomiske støtte fra Danmark er
uundværlig.
Sydslesvigudvalget viser ægte interesse for arbejdet i vor organisation,
det er til stor opmuntring for os.
Samarbejdet med de andre mindretalsorganisationer vokser på kryds
og tværs. Det skaber større forståelse og respekt for hinandens arbejde.

Mange er emnerne i sundhedstjenestens regi. Forretningsudvalget bliver løbende informeret om overvejelser og omsætning i den ene og
anden søjle. Vi føler os godt klædt
på, når vi sidder med de store overvejelser, som skal føre til en beslutning. Ansvaret i forretningsudvalget
er stort. Det er vi klar over, derfor vil
jeg gerne sige endnu engang tak til
jer alle for hver især jeres indsats.
Samarbejdet, tilliden og respekten
for hinanden er mærkbar positiv. Det
er guld værd for ikke bare os selv,
men for hele arbejdet i Sundhedstjenesten.

Alt i alt kan jeg sige, at det er så
spændende at opleve denne positive
udvikling, og vi ser frem til, hvad det
kommende år vil bringe.

Forretningsudvalget
2015
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Regnskabsberetning
v/forretningsfører Tom Petersen

Indtægtssiden
Hovedindtægterne for Sundhedstjenesten udgøres primært af henholdsvis tilskud fra Sundheds- og
Ældreministeriet og af beløb fra pleje- og sygeforsikringer samt klienters
egenbetaling.

Generelt om regnskabsopstillingen
Årsregnskabet er opstillet efter
samme systematik, som er bekendt
fra tidligere år. De i regnskabet opførte budgettal er de ved den ordinære generalforsamling i april 2015
vedtagne. Der er ikke foretaget justeringer af budgettallene i 2015,
idet der hidtil ikke har været hjemmel
hertil i Sundhedstjenestens vedtægter. Ved vedtagelsen af vedtægtsændring på ekstraordinær generalforsamling den 11. november 2015,
er der givet mulighed for at foretage
en justering af budgettet på en generalforsamling i selve regnskabsåret,
såfremt dette måtte være påkrævet.

Tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet var godt EUR 43.000
over det budgetterede, ligesom de
realiserede ordinære driftsindtægter
lå ca. EUR 3.000 over budgettet.
Herudover er der i 2015 indtægtsført
en tilbagebetaling af for meget betalt
bidrag til Kystsanatoriet, Hjerting i
2014 på ca. EUR 97.000.
Udgiftssiden
Sundhedstjenestens samlede realiserede udgifter har i året været ca.
EUR 107.000 lavere end budgetteret.

Administrationen har ved udarbejdelse af kvartalsregnskaber indført
udarbejdelse af forecast-tal, som har
været en stor hjælp til løbende budgetstyring.

De samlede lønudgifter ekskl. socialforsikringsbidrag for hele organisationen har ligget ca. EUR 50.000 under budgettet, svarende til ca. 1,2
procent. Samlet set er lønudgifterne
i sammenligning med 2014 steget
med godt 4 procent.

Årets samlede resultat for hele organisationen anses i relation til det
vedtagne budget at være tilfredsstillende. Det samlede resultat før renter og afskrivninger ligger på EUR
355.360 svarende til et endeligt resultat for året på EUR 158.168.

I en serviceorganisation som Sundhedstjenesten, hvis ydelser stort set
består af personlig pleje og andre
tjenesteydelser ydet direkte af den
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enkelte medarbejder, er det en selvfølge, at personaleudgifterne udgør
ca. 70 procent af det samlede udgiftsbudget.

10.5 procent af det samlede lønbudget i organisationen.

Indtægtssiden i Hjemmeplejen har
udvist en positiv budgetafvigelse på
ca. 4 procent, hvorimod udgiftssiden
stort set balancerer. En let stigende
aktivitet i afdeling har medført stigende driftsindtægter, som ikke er
modsvaret af en tilsvarende stigning
i lønudgiften.

Lene, Kirstin og Tom arbejder med regnskabet

På Dansk Alderdomshjem har de
ordinære driftsindtægter stort set
svaret til det budgetterede, hvorimod
de samlede personaleomkostninger
har ligget ca. 6,8 procent over budget. Dette kan navnlig henføres til
store krav til personalenormeringen
fra tilsynsmyndighederne, samt til at
en planlagt tilpasning først vil få
virkning fra 2016.

Skolesundhedstjenesten har haft lidt
færre indtægter end budgetteret
svarende til ca. 16 procent, medens
udgiftssiden udviser en positiv afvigelse på ca. 11 procent, svarende til
ca. EUR 148.000. Denne afvigelse
skyldes til dels, at Sundhedstjenesten modtog ca. EUR 97.000 retur i
for meget betalt tilskud for året 2014
til Hjerting Kystsanatorium. Herudover har der bl.a. været tale om reducerede lønudgifter, idet to sygeplejersker med høj anciennitet er
fratrådt og to nye med lavere anciennitet har overtaget stillingerne.
Endelig har en socialrådgiverstilling
været vakant i nogle måneder af
året.
I Sundhedstjenestens administration
har lønudgifterne været 19 procent
lavere end budgetteret. Den samlede personaleudgift for administrationen udgør med ca. EUR 516.000 ca.

Udgifter til varme måltider og råvarer
på alderdomshjemmet har ligget ca.
6 procent over det budgetterede,
men grundet en bedre indkøbspolitik
ca. 7 procent under det realiserede i
2014. Det er endvidere lykkedes at
sænke strømforbruget med 17 procent sammenlignet med 2014.
Det har fortsat i 2015 været forholdsvis store udgifter til renovering
af Sundhedstjenestens lejemål i
forbindelse med fraflytninger, ligesom vedligeholds- og renoveringsarbejder af særligt Dansk Alderdomshjem også har medført øgede
udgifter hertil.
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Plejecentret
v/Bodil Bjerregaard-Brocks.

For at rekrutteringen fungerer, har vi
cirka fem elever under uddannelse.
Eleven får en af vore ansatte som
vejleder gennem hele uddannelsen.
I elevens treårige uddannelse er der
også seks ugers praktik hhv. i
hjemmeplejen og på sygehuset.

I denne årsberetning lægger jeg
fokus på den del af arbejdet som
udgør personalepolitikken, kurser og
rekruttering.
I Dansk Sundhedstjeneste har vi
etableret arbejdsgrupper, som skal
styrke ansættelsen af nyansatte i
organisationen. Emnerne vi arbejder
med
er;
ansættelsesprocedure,
rekrutteringspolitik, arbejdssikkerhed
og fleksible arbejdstider. Kernen er
at ansætte faglig kvalificeret personale, god indarbejdning og tilbyde en
attraktiv arbejdsplads.
Rekruttering
Dansk Alderdomshjem har 60 medarbejdere, hvoraf 40 personer er
ansat i pleje/terapiteamet.

BFD/FSJ

For at kunne genbesætte ledige
stillinger med kvalificeret, dansktalende medarbejdere, uddanner vi
sygeplejefagligt personale. I over 20
år har Dansk Alderdomshjem stået
for den praktiske uddannelse af sygeplejeelever. Det første skridt indenfor plejearbejdsmarkedet er for
mange unge et praktik år på hjemmet. Flere af hjemmets mangeårige
medarbejdere har taget uddannelsen hos os i samarbejde med byens
sygeplejeskole OEBIZ.

Antal

Timeantal
seminar

Timeantal
praktisk
arbejde

2

120

1.800

BundesFreiwilligenDienst/FreiesSozialesJahr

Jaqueline, en af
plejehjemmets
elever
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Efter- og videreuddannelse er vigtig
for at kunne udføre de nye voksende
opgaver, som den nye generation
har behov for. Se skema.

Personalet yder god faglig pleje.
Dette har ”Medizinischer Dienst der
Krankenkassen” (MDK) bekræftet
ved deres årlige kontrol, hvor Dansk
Alderdomshjem i 2015 fik topkarakter 1,0 for pleje, hygiejne, kost og
rehabilitering/terapi.

Kurser Dansk Alderdomshjem 2015
Kursusnavn
antal
Heldagskurser
Arbejdssikkerhed
Ledermanagement
Profylaktisk mund- og tandpleje
Førstehjælp
Sikkerhedsteknik 2. del
Trivsel på arbejdspladsen
Etik - sorg og krise
Forflytningsteknik
Bevægelse og fysioterapi
Palliative Care smertelindring
Kinestetic
Nationale retningslinier mobilisation
Basale stimulation sanser
Terapiassistent § 87b SGB XI
Strukturel infosamling (SIS)
Kommunikation
Sårsygepleje
Kost og servering
Halvdagskurser
KIWA - fremtidens boliger
Kinestetic
Korte lektioner
Urologisygepleje
Sårpleje
Medicinhåndtering
Hygiejnebelæring
Arbejdssikkerhed
Eksterne faglig møder
Kvalitetssikring i plejen
Management
Palliative Care smertelindring
Hygiejne
Driftsrådskurser
Lovgivning driftsråd 1. del
Lovgivning driftsråd 2. del
Symposium for driftsrådet

Deltagere
256
1
1
3
26
1
3
2
1
2
1
2
32
1
1
4
1
2
3
0
2
34
0
25
13
13
38
38
0
0
0
0
0
0
1
3
2

Statistik og økonomi
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Belægningen i 2015 er 95 %. Vi har
haft 68 beboere i aflastningspleje.
Beboernes gennemsnitsalder er for
kvinderne 85 år, for mændene 82 år.
Den yngste beboer er 55 år gammel,
den ældste er 99 år gammel. Gennemsnitsalderen er lavere end år
tilbage. 14 % er under 75 år. I gennemsnit bor beboerne på hjemmet
1,9 år, hvoraf to beboere har boet på
hjemmet over 15 år.
I juli 2015 har plejesatskommissionen beregnet nye døgnpengesatser
med en forhøjelse på gennemsnitlig
4 %. Beboerne i aflastningspleje har
siden januar 2015 fået lidt mere i
tilskud til deres ophold.
Økonomisk er vi presset. Personaleomkostningerne stiger mere end,
hvad det offentlige tilskud dækker.
Især lovreformen omkring personale
i terapibeskæftigelsen betyder merudgifter ift. budgetteret. En ressourcetilpasning vil løbende være i fokus
i alle afdelinger og ske ved naturlig
afgang.
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Kort fortalt

erne betyder det øget nærvær, mere
struktur og faglig medicinsk pleje.

I fjor forhandlede vi en ny overenskomst med medarbejdernes kommission under fagforeningens regi.
Resultatet er et beløb på 150€ og
1,5 % lønforhøjelse. Desuden er der
en aftale om mere fleksible arbejdstider for at fremme medarbejdernes
ansættelsesvilkår og trivsel.

To dygtige og loyale kollegaer er
gået på pension, Bente Voss og Kaj
Christiansen takker vi for mangeårig
god arbejdsindsats.
I henhold til arrangementer i årets
løb, viser støttekredsens aktivitetsliste nedenfor, at aktiviteterne i deres
forskelligartethed byder noget for
enhver smag. Støttedamer og herrer under ledelse af Kæthe Kühl,
har deres regelmæssige gang på
hjemmet. De sørger for afveksling i
hverdagen og drager omsorg for
beboerne. De frivilliges arbejde er
uundværlig for beboerne. Jeg takker
støttekredsen for deres store indsats, som er altafgørende for mindretallets borgere, så at de føler sig
trygge og ikke glemt i deres alderdom. Mange af beboerne har været
aktive inden for mindretallet og bliver
værdsat af andre yngre frivillige.

Blandt alle medarbejdere i Dansk
Sundhedstjeneste, har vi foretaget
en måling af tilfredsheden i afdelingerne. Der vil blive fulgt op afdelingsvis på de indkomne svar.
Den 30. juni besøgte Sydslesvigudvalget plejehjemmet. Det er dejligt,
at politikerne interesserer sig for vort
arbejde og tager det i eget øjesyn,
ved at aflægge besøg.
På forbundsplan er der udviklet et
nyt dokumentationssystem, som
betyder en afbureaukratisering af
skrivearbejdet. Dette kommer beboerne til gode, idet medarbejderne
dagligt bruger mindre tid ved pc’en.
SIS
(Strukturierte
Informationssammlung) er basis for det faglige
arbejde og for myndighedernes årlige kontrol. Det daglige arbejde ses
fra et andet perspektiv. Alle medarbejdere er aktive i processen, får
nye impulser og reflekterer i højere
grad over deres opgaver. For bebo-

Tysk lovgivning skal passe sammen
med dansk ideologi. Nu til dags vil
borgerne gerne informeres mere
udførligt. I dagligdagen mærker vi, at
pårørende også gerne vil have flere
oplysninger. De individuelle informationer kræver tid, der ikke er medregnet i lovgivningens personalenormering. Forespørgslerne bliver
implementeret i vores hverdag.
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Medlemmer af forretningsudvalget
og ledelsen arbejder med en analyse af vores køkkenordning. Udvalget
har drøftet forskellige modeller. Mere
om dette emne i den kommende tid.

Tak til medlemmerne af vore udvalg
og støttekreds for jeres store indsats
til gavn for beboerne og personalet.
Afslutningsvis vil jeg gerne sende en
varm hilsen til medarbejderne med
hjertelig tak for det dejlige og spændende samarbejde.

Vi har haft kontakt til bl.a. Skoleforeningen og drøftet visionen om et
”Sydslesvigkøkken” for mindretallets
institutioner.

Glimt fra plejehjemmet…

Pensionistboligerne
Nerongsallee
27A: Der er fortsat stor interesse for
vore pensionistboliger.
I organisationen har vi fastlagt fokuspunkter, som vi vil arbejde videre
med i det nye år. Hertil hører blandt
andre nye pensionistboliger og dagog natplejetilbud. Som I kan læse,
har vi mange bolde i luften.
På vegne af Alderdomshjemmets
team vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til alle, som
er interesseret og understøtter os i
vort arbejde økonomisk med gavmilde pengegaver.
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Alderdomshjemmets Støttekreds
v/Kæthe Kühl

lave let håndarbejde eller hvad som
helst.

Årene ruller! Støttekredsen har nu
eksisteret i 23 år. Det har den kun,
fordi der har været engagerede
mennesker, der har fundet det vigtigt, at være noget for de ældre, der
bebor Dansk Alderdomshjem og
Plejehjem.

Hvad gik året 2015 så med? Støttekredsen deltog i 50 underholdende
arrangementer.
Det være sig: Hjemmets fester, korbesøg, diaforedrag, oplæsning, fortælling, lottospil, basarer, Spil Dansk
Dag osv.

Støttekredsen består af mennesker,
der har lagt arbejdsalderen bag sig,
men som har lyst og energi til at
være med i et stykke frivilligt arbejde.

Hver uge har sit faste program med
2 dage sang, kreativgruppe og kortspil. Her er der faste deltagere fra
Støttekredsen. Til det store underholdningsprogram melder man sig
under planlægningsmøderne, der
holdes hvert kvartal. Her varierer så
deltagelsen, alt efter, hvem der kan.

Alt er frivilligt i Støttekredsen, hvor
man deltager i akkurat lige det, man
selv vil og magter.
Med årene er nogle holdt op på
grund af alder, sygdom og dødsfald.
Nye er kommet til, men ikke så
mange. P.t. har vi et mandligt medlem. Vi kunne godt bruge flere.

Der udøves et stort stykke arbejde
som jeg gerne vil takke medlemmerne i Støttekredsen for.
Det er af stor vigtighed, at vi kan
bringe livet udenfor hjemmet ind til
beboerne. Det er vigtigt, at vi lægger
øre til, hvad beboerne fortæller.
Det er vigtigt at holde hånd, give et
knus, trøste, men også at have det
sjovt sammen, at grine og le. Alt det,
man under et kan kalde for ”nærhed”.

Når man igennem årene har fulgt
hjemmet, kan man nu registrere
mange flere mænd end før.
Krigsenkernes tid er ved at være
ovre. Det ville derfor være rart for de
mandlige beboere, om vi fik nogle
flere mænd i Støttekredsen til at tale
med mændene eller foretage sig
noget sammen - f.eks. spille kort,

Nærheden er det allervigtigste. Det
at et andet menneske mærker, at
der er nogen, der interesserer sig for
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Aktiviteter 2015

mig. Min fornemmelse er, at beboerne sætter stor pris på vores nærhed,
og at de sætter pris på det underholdningsprogram, vi lægger til rette
for dem.

Jan. Rebbøl Spillemænd
Feb. Harreslevkoret, sang med Viggo,
fastelavn med lotto.
Mar. Frøslev Mandskor, støttekredsmøde,
forårsfest
på
hjemmet,
forårsbasar, klaverkoncert med P.
Geilich.

Bagud skuende kan jeg i denne
beretning atter se tilbage på et aktivt
og meget levende år i Støttekredsen.

Apr. Sang med Viggo, Dronningens fødselsdag, besøg fra Haus Ilse,
besøg fra Vardeklubben, forårsfest
på Flensborghus.

Der har været initiativ og gåpåmod
og gode planlægningsmøder med
mange ordmeldinger. Tak til jer alle.

Maj. Besøg fra DK, Slesvig Folkekor,
sang med Viggo, Harreslev Amatørteater

En stor tak skal også lyde til alle
dem, der har stillet sig til rådighed
med underholdning. Uden jer ville vi
slet ikke kunne byde på så stort et
underholdningsprogram.

Jun. 3 små udflugter, årsmødekoncert,
støttekredsmøde, Friedheimkoret.
Jul. Sommerfest, besøg fra Haus Ilse,
3 små udflugter.

Tak til hjemmets ledelse og personale. Her møder vi hjælpsomhed, venlighed og glæde over det arbejde
Støttekredsens medlemmer hver
især udøver.

Aug. 4 små udflugter,
Schäferhaus.

flyvetur

fra

Sep. Udflugt til Aabenraa plejehjem,
Wilma Nissen læser op, efterårsfest, støttekredsmøde.

Husk at gøre reklame for os. Vi vil
gerne være flere.

Okt. Sang med Viggo, efterårsfest på
Flensborghus, Spil Dansk Dag, basar på rådhuset, klaverkoncert med
P. Geilich, basar.

Kæthe Kühl

Dec. 2 gåture på Holmen, Wilma Nissen
læser op, Sct. Jørgenskoret,
adventsfest
på
Flensborghus,
adventsmøde med M. Mortensen
August 2015:
Flyvetur fra
Schäferhaus:
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Hjemmeplejen
v/led. sygeplejerske Kerstin Reich

Denne viden kan styrke vores plejeindsats hos de demente klienter.

Personale

Desuden har vi undervist medarbejderne i følgende emner: Sårbehandling, nye insulinprodukter, iltmasker,
Portversorgung, Tracheostomiversorgung, kørselssikkerhedstræning,
nye
hjælpemidler
(kædedyner,
Doff`n donner), anti-koagulationsmidler, hygiejnebelæring, mundhygiejne og etik.

I team vest har der været følgende
forandring i personalestab: To medarbejdere søgte andre udfordringer,
hvilket udløste, at vi måtte ansætte
to nye medarbejdere, nemlig Nicole
Andresen og Torsten Wulff.
I team Nord blev der ligeledes en
ledig stilling, som vi genbesatte med
Ulrike Anderle. Ulrike har taget sin
uddannelse på vores plejehjem.
Team Nord blev i det forgangne
år udvidet med en aftenrunde. Her
ansatte vi Katrin Hansen. Den omtalte runde er en aftenrunde, der varetages af medhjælpere. Det har vist
sig, at behovet for besøg om aftenen
er steget, så den omtalte vagt har
været booket op fra start.

De store emner for alle i hjemmeplejen har været et kursus om konflikthåndtering samt indførelsen af en ny
dokumentationsform. Her har vi tilpasset vores dokumentation til den,
der er udviklet på forbundsplan, dog
med små forandringer, sådan at det
passer lige netop til os. En medarbejder fra hvert team har været med
i processen lige fra begyndelsen.
Hvad har vi nået

I løbet af året har vi i hjemmeplejen
haft tre elever fra plejehjemmet i
praktik.

Vi er rigtig godt i gang med det nye
dokumentationssystem. Udfordringen for os alle er, at der skal dokumenteres/formuleres frit med udgangspunkt i klientens ressourcer.
Der er betydeligt færre formularer og
kontrolskemaer, der skal udfyldes.

Uddannelse og kurser
Petra Kötter fra team syd er blevet
færdig med sin tillægsuddannelse
som palliativ sygeplejerske. Vi er
glade for nu at have en medarbejder
i hvert team med denne uddannelse.

Kort efter indførelse af det nye dokumentationssystem kom MDK på
det årlige besøg. Vi fik denne gang
topkarakteren 1,0.

Bettina Berntien har taget tillægsuddannelse
som
Betreuungskraft.
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Vi tilbyder undervisning af pårørende
til plejekrævende klienter, for hermed at hjælpe dem med at gøre
hverdagen lidt nemmere.

Efterspørgslen
for
Betreuungsleistungen er stærkt stigende. Her
har vi svært ved at dække efterspørgsel med den nuværende personalestab og må på sigt ansætte
flere medarbejdere. Det store team
Nord har p.t. 18 medarbejdere.

Vi tilbyder fortsat forebyggende
hjemmebesøg. Forespørgsel til disse tilbud er lidt svingende.

Statistik:
Team vest flyttede sidste sommer til
nye lokaler i Hattsted, men desværre
er lejemålet opsagt, da lejeren selv
har brug for lokalerne. Teamet har
været glad for at bo i Hattsted, så nu
søger vi nye lokaler, gerne i byen.
Vore udfordringer
Vore udfordringer i hverdagen ligger
blandt andet i de lange køreture og
de store afstande, der er fra klient til
klient. Dette vanskeliggør ofte vores
ønske om at indfri klienternes besøgstider. Vi henter indimellem
hjælp fra vore kooperationspartnere
og med lidt god vilje, er klienterne
villige til at rokere lidt på besøgstiderne.



Der er kommet 141 nye klienter



Vi har afsluttet 104 klienter,
der enten er blevet raske, er
kommet på plejehjem eller er afgået ved døden



Vi har dermed en stigning på
36 klienter



Vi har udført 82.094 ydelser



Aldersstrukturen er som følger:
33 % i alderen 70-79
34 % i alderen 80-89

Fordeling i plejetrin:

Det bliver efterhånden en udfordring
at finde fagpersonale. Det har udløst, at ikke alle vore medarbejdere
er så fortrolige med det danske
sprog, at de kan tale det flydende. Vi
muliggør deres ansøgning om Bildungsurlaub, for at de bruger denne
mulighed til at lære det danske
sprog bedre.

10%

30%

trin 1
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Fodplejen

Fremtidige udfordringer

Vores podolog og de to fodplejersker
har i alt udført 3226 behandlinger.
Alle tre medarbejdere har været på
kurser for at videreuddanne sig. Det
overordnede emne ved disse kurser
har været diabetisk hensyntagen
ved fodbehandling. Desuden har de
deltaget i konflikthåndteringskurset.

2016 og specielt 2017 vil give store
strukturelle udfordringer for hjemmeplejen. Det nye dokumentationssystem og den nye plejelov PSG II
(Pflegestärkungsgesetz) indebærer
blandt andet:


Kvalitetshåndbogen skal tilpasses

Socialrådgiver



NBA - Neues Begutachtungsassessment MDK. Information til
alle medarbejdere.



Klienter skal have rådgivning
omkring forandringer i plejeydelser, herunder om nuværende
plejetrin er relevant.



Klienterne skal have nye tilbud,
idet de alle kan få flere ydelser
for de samme penge



Omstilling i vores afregningssystem - fra 1.1.2017 bliver 5 plejegrader



Foredrag og rådgivning om PSG
II fra sensommeren 2016



Informationer på hjemmesiden



Evt. ansættelse af flere medarbejdere.

Socialrådgiver Jan Bahr har holdt
foredrag omkring personlig fuldmagt
og livstestamente som også i 2014
var et aktuelt emne. Socialrådgivning er blevet modtaget af 251 klienter med i alt 508 personlige kontakter / rådgivninger. Rådgivningsindhold var almen socialrådgivning 58%
(personlig fuldmagt, økonomi, livskriser, m.fl), rådgivning omkring socialhjælp 17% (hovedsagligt økonomi ”Grundsicherung” og ”Harz 4”),
rådgivning omkring plejeforsikring i
tæt samarbejde med hjemmesygeplejen 16%, rådgivning omkring sygeforsikring 4% og pensionsforsikring 2% og information 3% (foredrag). Fattigdom i alderen har været
et stort emne indenfor almen socialrådgivning og rådgivning omkring
socialhjælp.
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Skolesundhedstjenesten
v/Karen Fink, ledende læge

forbereder til arbejdet i begge lande.
En dansk sygeplejerske er således
ikke fortrolig med tyske regler for
smitsomme sygdomme hos børn. En
tysk uddannet sygeplejerske kender
ikke til den danske sundhedspleje.
Ingen er uddannet til øjeblikkeligt at
varetage den specielle sundhedsfaglige og sociale rådgivning i vores
dansk-tyske verden.

Skolesundhedstjenestens hovedarbejdsområder kan opdeles i 6 kategorier:
1. Sundhedspleje efter dansk forbillede
2. Forebyggende sundhedsarbejde
jævnførende ”Landesverordnung
über schulärztliche Aufgaben”
herunder skolelægens rækkeundersøgelser og tandplejen

På denne baggrund har vi i 2015 og
årene før haft fokus på efter- og
videreuddannelse af hele teamet,
både nuværende kolleger men også
med tanke på indarbejdelse af nye
kolleger. I 2015 viste dette arbejde
sig yderlige vigtigt i forbindelse med
ansættelse af nye kolleger.

3. Socialrådgivning
4. Hygiejne
5. Førstehjælpsundervisning
6. Rekreationsophold i Danmark
for børn – Hjerting Kystsanatorium

Som team har vi søgt tværfaglig
efteruddannelse indenfor international kommunikation, mødet med
mennesker med anden etnisk baggrund. Desuden et 2-dages forløb
omkring håndtering af mistanke om
seksuelle overgreb mod børn og en
skoling i udviklingsdiagnostik og
vurdering af børn under 6 år.

Tabellerne nedenfor giver et overblik
over vores aktiviteter i 2015, som vi
med glæde kan se er præget af en
stor stabilitet fra år til år. I 2015 er
som nyt tiltag udviklet og gennemført
et undersøgelsestilbud for 3. klasses
elever.
I vores tværfaglige team er vi 7 sygeplejersker, 3 læger, 2 socialrådgivere og 2 tandplejere.

Sygeplejersker er specielt efteruddannet indenfor høre- synstestning
af børn efter tyske standarder, sagsbehandling, for eksempel i form af
systemisk case-management og
emner som barnets udvikling og
vaccinationsrådgivning.

Vores undersøgelsesrækker og tiltag
indeholder elementer tilsvarende
tilbud i både Danmark og Tyskland.
Dette er en særlig udfordring til vores team, idet uddannelserne jo ikke

19

Årsberetning 2015
Lægerne er omfattet af regler for
obligatorisk efteruddannelse fastlagt
af Ärztekammer Schleswig-Holstein,
som hovedsagligt opfyldes individuelt. Som gruppe har man deltaget
samlet i kurser med emnerne rationel farmakoterapi for børn og udviklingsdiagnostik for mindre børn.

det daglige sundhedspædagogiske
arbejde.
Skolelæger og skolesygeplejersker - undersøgelser
Skolesygeplejersker
gennemfører
efter dansk forbillede sundhedssamtaler for alle 6. og 8. klasses elever.
De skolelægelige undersøgelser
udføres i overensstemmelse med
”Landesverordnung
schulärztliche
Aufgaben”.
Lægeerklæringer dog
kun i Flensborg by.

Socialrådgivningen deltager fortløbende i ekstern supervision og forskelige faglige arbejdsgrupper. Af
efteruddannelse nævnes her samtaleteknikker med unge.

I 2015 deltagelse i projekt fra universitetet i Osnabrück om særligt skolelægetilbud til 3. klasser i Flensborg
By kaldet ”Grund Gesund”.

Derudover er der i 2015 gennemført
en længerevarende videreuddannelse indenfor rådgivning og lovgivning
omkring spørgsmål om barnets tarv.
Denne er afsluttet med en kvalifikation som ”Insofern erfahrene Fachkraft in Kinderschutzfragen”.

Undersøgelser

Tandplejen deltager fortløbende i
efteruddannelse indenfor formidlingsformer til mindre børn.
Slutteligt skal nævnes, at to sygeplejersker fra teamet har gennemført
videreuddannelse til førstehjælpsinstruktører ved Beredskabsstyrelsen i
Danmark. Dette indeholder både en
viden om førstehjælp, voksenpædagogik og undervisning af grupper.
Uddannelsen kvalificerer til at undervise på vores førstehjælpskurser
og er ligeledes særdels værdifuld i
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Antal
2015

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

70 børn

Indskolingsundersøgelser

595
børn

41
børn

3. klasse
FL, ”Grund Gesund”

85
elever

3. klasse, høre- synstest
ved sygeplejerske

310
elever

6. klasses sundhedssamtaler

459
elever

Årsberetning 2015
8. klasse – udskolingsundersøgelser. Høre- og
synstest, herudover tilbud
om lægeundersøgelse

316
elever

Lægeundersøgelse i 2.,
4. og 6. hjælpeskoleklasser

29
elever

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

66
elever

Socialrådgivningen på børneungeområdet
Tilbud

47
børn

Antal
dokumenterede
rådgivninger

353

Tilbud
skoleåret 2014-15
Børnehaver:
børn til teori
børn til praksis

Hjemmebesøg til de nybagte familier
efter den danske sundhedsplejes
forbillede. Ugentlig mødregruppe i
Flensborg. Foredragsvirksomhed og
institutionsbesøg ved vuggestuer.

Børn, som følges af sygeplejerske frem til 1 ½
års alderen.
Antal
dokumenterede
konsultationer ved sygeplejerske

134

Alle skoler og børnehaver får årligt et
besøg, 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.

Sundhedsplejen for svangre og
små børn

Antal
2015

Antal klienter 2015

Skoletandplejen

Træffetid på gymnasier gennemføres
på A. P. Møller-Skolen i samarbejde
mellem skolesygeplejerske og socialrådgiver.

Tilbud

Antal

Skoler:
børn til teori
børn til praksis
Fluorbørstning:
børstninger i alt
børstninger på elever

214
kontakter
Irmgard og ”Kroko“
besøger en børnehave
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Antal

1698
1698
3019
3696
3810
534
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Hygiejne

Rekreationsophold for børn i
Danmark, Hjerting Kystsanatorium

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

I 2015 uændrede tilbud om 5- eller 3ugers ophold. I slutningen af året
modtagelse af generøs bevilling fra
A.P. Møller Fonden til videre udvikling af Dansk Sundhedstjenestes
tilbud om rekreationsophold.

Tilbud
Hygiejnebelæringer
for
ansatte ved det danske
mindretals organisationer

58
deltagere

Hygiejnebelæringer
skoleelever
forud
praktikophold

297
deltagere

for
for

Førstehjælpskurser og - vagter
I starten af 2015 blev der tilbudt 2dages grundkurser og 1-dags genopfriskningskurser i førstehjælp.
Fra sommeren 2015 udelukkende 1dags universelle kurser på 9 lektioner.
4 x 2-dages
grundkurser:

41 deltagere

18 x 1-dags genopfriskningskurser: 225 deltagere
Førstehjælpsvagter har været planlagt og gennemført for friluftsmøder i
årsmødeweekenden og for SdU´s
Landsstævne i august.
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5-ugers ophold

56 børn

Påskehold
Sommerhold
Efterårshold

21 børn
42 børn
21 børn

Årsberetning 2015
Sekretariat & administration

I 2015 mente vi igen at have ressourcer dvs. tid til også at tage ansvar for at uddanne en kontorelev.
Pr. 1.8.2015 ansatte vi således Daniela som elev i en 3-årigkontoruddannelse – med 3 arbejdsdage og
2 skoledage - om ugen. Vi er allerede efter de nu 8 måneder meget
glade for denne beslutning og Danielas indsats.

v/Lene Christensen, Sekretariatsleder

Som stabsfunktion varetager sekretariatet,
økonomi/finansafdelingen
og servicefunktionerne opgaver for
alle afdelinger i Sundhedstjenesten.
Derudover koordineres mange fælles opgaver på tværs af afdelingerne
ligesom vi er tovholder for generelle
tiltag i hele Sundhedstjenesten.
Administrationen samt pedelteamet
blev kort præsenteret i tidligere års
beretninger – her følger et funktionsdiagram
over
sekretariat/administration.

Sundhedscentrets
nye kontorelev,
Daniela

Nogle af opgaverne, der har været
arbejdet med over en længere periode, er det lykkedes at få gennemført i 2015.
Et af projekterne var, at vi i 2015
udsendte og gennemførte en Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
(MTU). Undersøgelsen blev gennemført elektronisk og pga. de høje
krav til persondatasikkerhed var der
særlige udfordringer og dermed
forsinkelser i udsendelsen. I juni
2015 var der endelig tilstrækkelige
respons til at målingen kunne give et
vejledende resultat, og det var med
glæde, at det kunne konstateres, at
kollegerne overordnet set er henholdsvis tilfredse og meget tilfredse
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med Sundhedstjenesten som arbejdsplads.

bl.a. kursus for MS-office pakkens
Excelprogram, som er et værktøj,
der benyttes i de mange dataoversigter samt i forbindelse med udarbejdelse af analyser og statistikker
og naturligvis i regnskabs- og budgetudarbejdelse.

Der er dog – heldigvis – altid plads til
forbedringer. Et af resultaterne viste,
at bl.a. konflikter var et emne, der
optog mange, og der blev således
etableret en kursusrække i generel
konfliktforståelse for alle. De enkelte
afdelinger vil herefter kunne arbejde
videre og behandle konkrete emner.
Andre emner fra målingen vil i samarbejde med driftsrådene blive vurderet og taget op i de enkelte afdelinger.

En vigtig opgave i afdelingen er, at
alle opgaver løses – specielt også
under fravær – såvel ved ferie som
ved sygdom. Der er dog ikke flere
hænder til rådighed – så det kræver
en skarp prioritering, hvilket igen får
betydning for vore ”interne” kunder
(kolleger/afdelingerne), som delvis i
en periode må klare nogle opgaver
selv eller vente til vores eksterne
kunder - klienter/beboere - er blevet
serviceret.

Videreuddannelse og ajourføring af
faglighed er et af beretningens hovedtemaer i år. Alt efter nye regler
og love sørger vi for at såvel økonomi-, løn- og afregningsfunktionerne ajourføres via seminarer og kurser.

En række personalepolitikker er i
løbet af året enten blevet ajourført
eller nyetableret i arbejdsudvalg med
deltagere fra driftsråd og ledelse.
Det drejer sig om såvel lokalaftaler til
overenskomsterne som fælles aftaler for rygning, misbrug og gaver. På
et vigtigt område sygefraværs- og
trivselspolitik er der i året ligeledes
etableret en ny politik, hvor der løbende følges op med nye tiltag og
ideer for at kunne forbedre arbejdsmiljøet for alle medarbejdergrupper i
Sundhedstjenesten.

Nye IT-systemer både i afdelingerne
– f.eks. plejedokumentation via mobiltelefon i hjemmeplejen samt nye/
opdaterede fælles systemer f.eks.
mailsystemet - betyder, at sekretariatets medarbejdere løbende må
sætte sig ind i de nye systemer og
udarbejde vejledninger for at kunne
bakke op om og assistere kollegerne. Vidensdeling på tværs af afdelingerne er på dette område vigtigt.
Også i 2016 vil der være fokus på
ajourføring af IT-brugerkendskabet –
24

Årsberetning 2015
En anden og en mere fornøjelig
opgave var nedsættelse af og deltagelse i et tværgående festudvalg,
som stod for Sensommerfesten d.
26.09.2015. Datoen var valgt således, at det samtidig blev en uhøjtidlig fejring af sundhedstjenestens
70 års fødselsdag.

En dejlig eftermiddag, som billederne her viser, hvor medarbejdere
med familie og de inviterede pensionister havde en festlig og hyggelig
udendørs aktivitetsdag i Skovgade.
Datoen den 26. september er således fastsat til fremover at være den
dag, hvor det årlige personalearrangement afholdes.
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Årsberetning 2015
Clementshusudvalget

Siden
Dansk
Sundhedstjeneste
overtog Clementshus, er det i flere
omgange blevet nænsomt renoveret.
To gange har en omfattende sanering været en absolut nødvendighed
for at kunne bevare den gamle bygning, så det var med stor glæde og
taknemlighed, da vi i nov. 2013 atter
modtog et positivt svar fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal”
med tilsagn om støtte til den gennemgribende renovering, eftersom
Fonden også i 1987 stod for financieringen af den første større renovering.

Clementshus er navnet på de danske ældreboliger i Bredsted, og den
nu næsten 300 år gamle bygning er
et af de ældst bevarede bygninger i
byen. Omkring 1970 solgte Bredstedt by det historiske hus til Sydslesvigsk Forening, som agtede at indrette forsamlingssal, kirkesal og
lokaler til ungdomsforeningen. Det
lykkedes dog ikke Sydslesvigsk Forening at rejse kapital til istandsættelse og ombygning. Heldigvis havde
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig i 1976 mulighed for at købe
bygningen, som man helt i Anton
Clements ånd ville benytte som ældreboliger.

Ligesom det forrige år har 2015 været præget af det omfattende renoveringsarbejde.
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Årsberetning 2015
I skrivende stund er renoveringen
gennemført, så takket være A.P.
Møller Fonden kunne vi den 12.
januar 2016 holde indvielse af et
toprenoveret Clementshus. Det blev
en dejlig og mindeværdig dag.

interesse fra tysk side med hensyn
til det omfattende renoveringsarbejde. Som beskrevet i Dansk Sundhedstjenestes invitation er „Det gamle Hus“ blevet en perle, som vi og
byen kan være rigtig stolte af.
Clementshusudvalget vil også her i
årsberetningen sige tak til alle, der
har været medvirkende til Clementshus´ fortsatte virke som ældrebolig
for de danske i Bredsted.
En særlig stor tak til såvel projektrådgiver Lars Reuter fra A. P. Møller
- Fonden og Dansk Sundhedstjeneste for et positivt, godt og problemfrit
samarbejde.
Under ansvar overfor Sundhedstjenestens forretningsudvalg ser
Clementshusudvalget
det
også
fremover som sin fornemste opgave
at gøre en indsats for at bevare
Clementshus som boliger for dansksindede sydslesvigere, at drøfte
vedligeholdelse, at hjælpe til med
fordeling af boligerne og i det daglige at administrere taglejligheden og
fælleslokalets udnyttelse.

Bygningen er nu ført tilbage til den
oprindelige bygningsstand. Clementshus har fået nyt tag, og da de
oprindelige tegninger viste, at huset
ikke er født med kviste, er disse
blevet fjernet. Fugtproblemerne er
blevet løst, en ny sti med granitsten
er anlagt, og beboerne har fået en
ny terrasse ved gavlen. Den faldefærdige stenmur mod skolen er erstattet af en bøgehæk. Huset rummer nu foruden de 6 komplet renoverede ældreboliger ligeledes 2 fælleslokaler, som også de danske
foreninger fremover må benytte.

Vi glæder os til at varetage de fremtidige udfordringer i samarbejde med
Sundhedstjenesten.
På udvalgets vegne

Da Clementshus er en særdeles
markant bygning i Bredsteds bybillede, har der også i 2015 været stor

Henry Bohm og Lis Andersen
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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.
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Fakta
Sundhedsrådet pr. 24. marts 2016
Efternavn
Bumann
Jørgensen
Gildberg
Kuhnt
Nickelsen
Petersen
Dr. Schaefer
Mannes
Petersen
Schlickert
Schultz
Schultz
Wendler
Ubesat
Bahnsen
Becker
Doll
Scheew
Erichsen
Michaelis
Huy
Nissen
Ørsted
Wind Skadhauge
Bradtke
Jacobsen
Greffrath
Wolhardt
Baasch

Fornavn
Michaela
Åse
Per
Randi
Jytte
Lars
Anneliese
Margret
Inge
Kirsten
Maren
Joachim
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. Rendsborg/Egernførde
Sydslesvigsk Forening e.V. Sydtønder amt
Sydslesvigsk Forening e.V. Husum/Ejdersted
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by
Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg amt
Sydslesvigsk Forening e.V. Gottorp amt

Susanne
Karin
Inger
Karen
Annemarie
Bärbel
Marianne
Uwe
Jacob
Helle
Wolfgang
Reinhard
Lars
Michael
Frank

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 pr. 24. marts 2016
Efternavn
Kuhnt
Ørsted
Schultz
Erichsen
Jacobsen
Scheew
Bahnsen

Fornavn
Randi
Jacob
Maren
Annemarie
Reinhard
Karen
Susanne

Formand
1. næstformand
2. næstformand
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Repræsenterer:
Skoleforeningen
Kirken
SSF
Den slesvigske Kvindeforening
SdU
Aktive Kvinder i Sydslesvig
Friisk Foriining

Flere glimt fra sommerfesten 2015…

TAK til festudvalget for en dejlig dag

www.dksund.de

»Sydslesvig - vi gør Danmark lidt større«

