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ÅRSBERETNING
Beretning om årets arbejde

Det er for dyrt at lade en uddannet sygepleje-

v/ Randi Kuhnt, formand

lignende ting.

Så er jeg kommet til det tidspunkt på året, hvor
der skal nedfældes en årsberetning fra forretningsudvalgets arbejde i det forgangne år.
Ofte indleder jeg mine beretninger med, at
arbejdet i udvalget har været rundt omkring
mangt og meget, og det samme kan jeg gentage i år.

ske gøre rent i hjemmet, lave mad eller andre

De ansatte i de to afdelinger er også løbende
blevet orienteret om alt det nye, der skal indføres og udføres i forbindelse med den nye lov.
Vores socialrådgiver, afdelingslederne og sygeplejersker har også i løbet af året brugt
mange timer på at gå ud og informere om forandringerne, og hvilke konsekvenser de nye
regler har for de berørte og pårørende.

Når jeg ser på mødeplansoversigten, synes
det overskueligt og ikke af så meget, men når
kalenderen nærlæses, så ser jeg hvad og hvor
meget, vi har beskæftiget os med sidste år.

Vi har i det hel taget prøvet at give så megen
information som muligt. På sundhedsrådets
efterårsmøde i november i 2016 havde vi emnet på dagsorden. Her orienterede Torben

Jeg nævnte i sidste årsberetning, at vi havde

Lindbæk Larsen, tidligere ansvarlig for pleje-

været på strategiseminar i januar 2016 med

området i Aabenraa kommune om udviklingen

ledelsen. På seminaret beskæftigede vi os

i Danmark og om kommunernes ønske om, at

fortrinsvis med de nye tiltag indenfor plejefor-

folk bliver boende længst muligt hjemme, samt

sikringen. Disse skulle omsættes fra 2017. Vi

hvilke foranstaltninger og tiltag, der havde

blev grundigt orienteret om de mange nye

været nødvendige for at kunne imødekomme

tiltag, der skulle iværksættes for at kunne op-

dette ønske. Samtidig blev der draget en

fylde de ønskede ændringer. På daværende

sammenligning med forholdene hernede i det

tidspunkt

henholdsvis

sydslesvigske, og interessen var stor for dette

hjemmeplejen og plejehjemmet selvfølgelig

- for os alle vedkommende emne - og diskus-

ikke orientere om alle detaljer, da også de

sionerne og indlæggene var velovervejede og

manglede informationer. Vi er i året, der er

livlige.

kunne

lederne

fra

gået, løbende blevet informeret om detaljer, og
hvor langt afdelingerne er kommet i udarbejdelsen af de ændrede tiltag.

Her skal der rettes en kæmpestor tak til Bodil
Bjerregaard-Brocks, leder af plejehjemmet og
Kerstin

Reich,

ledende

sygeplejerske for

Fra at have arbejdet med 4 plejetrin er man fra

hjemmeplejen for det enormt store stykke ar-

1. januar 2017 gået over til et nyt system med

bejde og engagement de har lagt i hele pro-

5 plejegrader. Vor opfattelse er, at man skal

cessen. Det har været af uvurderlig betydning

have et større "plejebehov" for at få støtte til

for os i forretningsudvalget.

en plads på et plejehjem, hvorimod den nye
ordning giver flere penge til rådighed til hjælp
til henholdsvis plejeydelser og anden hjælp i
eget hjem.

De har orienteret os meget og hele tiden været
parat til at komme med informationer og uddybninger om arbejdsprocessen. Vi har ud fra
den grundige orientering været i stand til at

Konkret har det betydet, at vi har været nødt til

tage kvalificerede beslutninger og give den

at

nødvendige opbakning.

ansætte

mere

ufaglært

personale.
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ÅRSBERETNING
Jeg er sikker på, at der er mange, der skal

I de seneste måneder har forretningsfører Tom

have en stor tak for den ekstra indsats, de har

Petersen været i kontakt med flere interesse-

ydet, så det gør jeg hermed. Det er ikke en

partnere. Da behovet for seniorboliger er sta-

selvfølge, at man smøger ærmerne op og så

digt stigende, tænkte vi at kunne slå flere fluer

bare går i gang, men det er mit absolutte ind-

med et smæk og mener, at det kunne være en

tryk, at sådan har det været for manges ved-

god mulighed at etablere et kompleks med

kommende. 1000 TAK.

dels seniorboliger, dels dagscenter og som

Den nye udvikling i plejeforsikringen betyder
som sagt også forandring på plejehjemmet. De
nye beboere vil være mere plejekrævende.
Ønsker om korttidspleje efter ophold på syge-

også kan huse hjemmeplejen. Som det ser ud
lige nu, regner vi med at kunne påbegynde
projektet på sundhedscentrets grund i Skovgade.

hus, og som aflastning for familier, der plejer

På efterårsmødet fremviste vi planer for dette

en pårørende, betyder for plejehjemmet flere

projekt, og modtagelsen af disse var meget

korttidsbeboere.

Personalet omstilles, ar-

positiv. Vi vil i den kommende tid selvfølgelig

bejdsområder og strukturer bliver minutiøst

orientere om det videre forløb både på sund-

gennemgået. Selv om der altså også sker

hedsrådsmøder og via pressen.

forandringer her, er det med henblik på, at
beboerne på hjemmet skal have det så godt
som muligt.
Endnu er madordningen et tema, der fortsat
arbejdes med, så maden igen leveres direkte
fra plejehjemmet. Vi håber vi at kunne fortælle
mere herom på et kommende sundhedsrådsVi er bevidste om, at der ikke kun er et behov i

I forbindelse med denne seneste udvikling, tror

Flensborg, men det er klart, at der må være et

jeg at de fleste af os har lagt mærke til, at der

vist antal klienter med behov, for at kunne

er opstået en hel del nye dagcentre rundt om-

gennemføre et projekt af denne art. Vi har

kring i landsdelen. Også vi i forretningsudval-

kontakt med forskellige folk rundt omkring,

get har sammen med ledelsen gjort os mange

bl.a. investorer, men endnu er tiden ikke inde

overvejelser, om det er noget, vi skal gå i gang

til at udmelde om konkrete tiltag.

med for vore brugere. Vi mener, det er absolut
nødvendigt at få omsat et sådant tilbud, da
den nye plejeforsikring lægger op til at støtte
den slags tilbud. Mange kommer til at blive

Som man kan læse af det ovenstående, er der
en rivende udvikling i gang inden for dette
område af vor forening.

længere i eget hjem, men mange har også

Et stort og spændende ansvar er lagt i vore

brug for afveksling og hjælp til madlavning og

hænder. Hvor er vi, hvor langt kan og vil vi gå

andet i dagligdagen. Mange behov kan dæk-

til gavn for vore brugere i mindretallet? Det er

kes i et dagcenter. Omkostningerne kan dæk-

overvejelser, som vi gang på gang gør os, og

kes af de ekstra penge, som er øremærket af

som også er tvingende nødvendige.

plejeforsikringen hertil.
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Beretning om årets gang

møde.

ÅRSBERETNING
I slutningen af 2015 fik vi den glade nyhed, at

engang give udtryk for min taknemlighed over

A.P. Møller fonden havde givet os tilsagn om

for en stor indsats for Kystsanatoriet.

9.000.000 kr. til projektudvikling for sydslesvigske børns rekreationsophold. I det forgangne år ansatte vi Thomas Weinschenk
som tovholder på projektet. Karen Fink, ledende skolelæge for skolesundhedstjenesten giver os løbende tilbagemeldinger om forløbet,
ligesom Fonden løbende høres og holdes
orienteret. Det tætte samarbejde mellem Kystsanatoriets personale og vore egne medarbejdere udvikler sig fortsat meget positivt. I beretningen fra afdelingerne kan man læse mere
om denne udvikling. Man kan på nuværende
tidspunkt ikke sige, hvad projektet på sigt vil
betyde, men der er mange positive tilbagemeldinger på, at børn som vil blive tildelt et
ophold, derefter også får tilbudt et opfølgningsforløb.

Usikkerheden om Bennetgårds fremtid har ofte
beskæftiget os. Lige før jul kom der tilsagn fra
Sydslesvigudvalget om støtte til Bennetgaard,
en støtte – foreløbig for 2017 - som bl.a. betyder en reduktion af deltagerbetalingen samt et
bidrag til aktiviteter under opholdene. Dette
har givet arbejdsro for bestyrelsen og andre
involverede til at finde en holdbar løsning.
Stedet er en perle og til stor glæde for mange
af vore ældre medborgere – også for dem med
færre penge i pungen. Vi bestræber os på
aktivt at være med til at udvikle og opretholde
stedet. Der skal lyde en stor tak til Sydslesvigudvalget for denne gode indsprøjtning. Lola
Lecius Larsen, lederen af Bennetgård, er stedets fe, og vi er dybt taknemlige for hendes
engagement sammen med det øvrige personale.

Sydslesvigudvalget har ligeledes givet tilsagn
om penge til nyt tag i Ansgarkomplekset, Slesvig. Komplekset drives af kirken, biblioteket og
Sundhedstjenesten. Det er et fint og frugtbart
Hjerting Kystsanatorium – huset ved Vesterhavet
i Danmark

Vi har haft et par møder i det forløbne år med
ledelsen i Lungeforeningen. Også de glæder
sig over denne fantastiske gave. Johannes
Flensted Jensen fratrådte som formand for
Lungeforeningen sidste sommer. Lungeforeningens nye formand Lone Christiansen bringer megen erfaring med fra sit arbejde i regio-

samarbejde, hvor mange af mindretallets folk
nyder godt af denne sammenhæng. Taget på
hele komplekset har været trængende i en
årrække. Der løber vand ind mange steder og
dette er selvfølgelig ikke befordrende for bygningerne som sådan. Der var stor glæde i de
forskellige foreninger, da tilsagnet om penge til
et nyt tag kom. Atter en gang 1000 tak til hele
udvalget.

nerne, og de første møder omkring Kystsanatoriet i Hjerting har været gode og konstruktive. Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske
Lone Christiansen tillykke med det nye arbejdsområde og takke for den positive tilgang
til samarbejdet omkring Kystsanatoriet i Hjerting. Til Johannes Flensted Jensen vil jeg atter

De mere generelle emner på vore forretningsudvalgsmøder er som altid budgetter, regnskab og administration. Det er ikke kedeligt. Vi
bliver, som jeg har nævnt i tidligere beretninger, grundigt sat ind i sammenhænge og har
altid mulighed for at stille spørgsmål og få
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ÅRSBERETNING
kvalificerede svar. Regnskab og budgetter

glæde at arbejde så tæt sammen med menne-

viser os ofte, hvor vi står, men kan også give

sker med hver jeres kvalifikationer, og som alle

grund til at tænke nye tanker og udvikle nye

er med til at tilføre udvalgets arbejde betragt-

ideer. Vi bestræber os i høj grad på at holde os

ninger set fra forskellige synsvinkler. Det gør

inden for de afstukne rammer, men det er godt

arbejdet spændende og levende. Mit indtryk

at analysere og grave ned i dybden for at kun-

er, at alle der sidder i forretningsudvalget sid-

ne følge med i udviklingen.

der der, fordi vi brænder for det arbejde, der

De forskellige afdelinger er repræsenteret via

gøres i Sundhedstjenesten. Tak til jer alle.

lederne på vore møder. Hver afdeling har an-

Til afdelingslederne og vores forretningsfører

svar for sin del af regnskabet, men alle fire

Tom Pedersen vil jeg også gerne sige en stor

søjler i Sundhedstjenesten arbejder tæt og

tak. Det er jeres arbejde, men I gør det på så

konstruktivt sammen for at få en god balance i

fin en vis, at jeg oplever en stor tryghed ved at

regnskabet som helhed.

have jer ved roret. Også alle de andre ansatte
i Sundhedstjenesten yder en stor indsats som
mærkes rundt omkring. TAK.

Som det sidste i beretningen kan jeg ikke lade
være med at nævne vor tidligere formand Erik
Hansens bortgang i det forgangne år. Han skal

Vore samarbejdspartnere skal nævnes. Uden

her nævnes, fordi han har været en uvurderlig

jeres interesse ville arbejdet være noget mere

støtte for Sundhedstjenesten i en lang årræk-

vanskeligt. Jeg kan nævne hver organisation i

ke. Hans interesse for foreningens ve og vel

mindretallet. Vi har mange fælles berøringsfla-

opretholdt han lige til det sidste. Vi skylder

der. Interessen for at mindretallet skal have de

denne store personlighed så stor en tak for alt

bedst mulige betingelser er et fælles overord-

det, han tilførte Sundhedstjenesten. Ære være

net mål. For at nå dette mål er det nødvendigt

hans minde.

at samarbejde og bruge af hinandens ressourcer. Tak for lydhørhed og opbakning.

dødsfald som berører os meget. Reinhard

A.P. Møllerfonden vil jeg også nævne. Atter

Jacobsen som har siddet i forretningsudvalget

engang 1000 tak for støtten i form af midler,

først i perioden fra 2003-2005 og atter fra

som gør det muligt at udvikle os og omsætte

2015 er gået bort. Han døde meget pludseligt.

nogle af vore visioner til konkrete tiltag.

Også ham skylder vi en stor tak for det arbejde
og engagement han lagde i forretningsudvalget. Vore tanker går til familien. Ære være
hans minde.

Sydslesvigudvalget har været en stor støtte for
os i det forgangne år. Det er opmuntrende og
glædeligt at mærke jeres interesse og støtte
på så mange fronter. Det er vi jer dybt taknemlige for.

Jeg vil bruge de sidste linjer på at takke først
og fremmest mine medkæmpere i forretningsudvalget for al støtte og opbakning samt den
interesse I hver især udviser. Det er en stor
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Beretning om årets gang

I skrivende stund fik jeg melding om atter et

ÅRSBERETNING
Dokumentationen har fået en ny struktureret

Beretning fra afdelingerne

informationsmodel. Plejebehovet bliver vurderet efter et nyt skema, som har udgangspunkt i

DANSK ALDERDOMSHJEM

beboernes ressourcer.

v/Bodil Bjerregaard-Brocks,
Udover lovgivningen har samfundets krav og-

Centerleder

så forandret sig. Folks forventninger til plejesektoren generelt, har ændret sig. Trenden går

Udviklingen i ældreplejen går med raske
skridt.

hen til mere selvbestemmelse, oplysningsar-

Dansk Alderdomshjem er det eneste

bejde og individuelle behov, som kræver ny-

danske plejecenter i landsdelen. Huset har en

tænkning og innovative løsninger af nutidens

lang tradition og danner rammen for et smukt

ansatte.

og dejligt dansk sydslesvigsk plejehjem. Dette
takket være engagerede borgere, som støtter

Generationen som flytter ind på hjemmet har

den daglige drift med deres omsorg, frivilligt

andre forventninger til os og ønsker mere

arbejde eller økonomisk støtte. Mange borge-

medvirken og aktiv selvbestemmelse end før i

re har tilbragt en del af deres lange liv her og

tiden. Pårørende vil gerne inddrages eller

har præget hjemmet gennem årene.

medvirke i beboerens pleje. For os er samarbejdet med pårørende af stor vigtighed, da de

Plejehjemmet skal, også i fremtiden, være

giver dyrebare informationer, en hjælpende

rustet til at opfylde kvalitative krav og beboer-

hånd eller støtte og dermed beboeren mere

nes individuelle behov. Målet skal være, at

tryghed.

skabe et hjem, hvor livet kan leves hele livet.
Januar 2017 træder der to nye love i kraft:
PflegestärkungsGesetz II og III. Lovændringen
er den største reform siden plejeloven startede
i 1996. Forberedelser til de 2 nye plejeforsikringslove har beskæftiget os meget. Alle afdelinger skal omsætte de nye regler, som betyder forandringer på arbejdsområderne, og
beboerne og personalet er blevet henholdsvis
informeret og oplært.

Beboer, der hygger sig ved bålet

Beboernes selvbestemmelse og personalets

Naturstafet på Dansk Alderdomshjem

trivsel har været fokusområderne i 2016.

Beboerantallet har været meget stabilt. Stuerne har været belagt med over 94%.

Beboer

Som noget nyt ser vi, at flere personer kom-

sammen

mer i aflastningspleje. I år har vi haft 35 per-

med

soner gennemsnitlig 28 dage i aflastningsple-

terapi-

je. Her skal vi være omstillingsparate og kunne

assistent.

tilbyde rehabilitering. Det er dejligt, at flere
ældre derefter kan flytte tilbage i eget hjem
igen.
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ÅRSBERETNING
Nyt projekt for god arbejdstrivsel
en

fortsættelse

af

tilfredsheds-

Da hjemmeplejen også står

undersøgelsen i 2015 blandt alle Dansk

forandringer,

har

Sundhedstjenestes ansatte, har vi i 2016

procedurer

for

igangsat et projekt på Dansk Alderdomshjem.

medarbejdere,

Projektet skal være drivkraften til at forbedre
arbejdstrivslen.

Udgangspunktet

medarbejderne har
samtidig

hermed

moderne

er,

arbejdsplads

personalet
med

en

attraktive

rammebetingelser. Projektet giver personalet
mulighed

for

arbejdsplads.

at

kunne

Plejeteamet,

udvikle

deres

driftsrådet

og

ledelsen har arbejdet med emner, som skal
styrke

arbejdsglæden

og

forbedre

kommunikation på tværs af afdelingerne. Det
drejer sig også om at forebygge stress og
sygdom

blandt

personalet

gennem

nytænkning, omsorg og god dialog. Dette
kræver engagement fra alle 60 medarbejdere i
plejen, terapien, rengøringen, køkkenet, sekretariatet, pedelteamet og ledelsen.
En

sammen

udarbejdet

rekruttering
ansættelse

og

af

nye

fleksible

arbejdstider.

at

nye udfordringer, og
ønsker

vi

foran store

professionel konsulent fra et firma fra

plejesektoren styrer seancen. God stemning
motiverer en god dialog og er dermed et plus

Debatten om den danske sprogbrug har også
fundet sted på plejehjemmet. Af alle 60
ansatte er der 3 som ikke taler dansk. De tre
medarbejdere er ansat pga. deres faglige
kvalifikationer, og vi støtter dem aktivt i at lære
dansk, ligesom

andre

medarbejdere, der

gerne vil forbedre deres danske sprog ved
sprogkurser. Nye kollegaer vil gerne arbejde
hos os bl.a. på grund af vore danske værdier,
og kultur. Vi kan blive endnu dygtigere til at
bruge det danske sprog - det er vi alle klar
over - og mange har taget ansvaret for at
værne om det i dagligdagens kommunikation.
To dygtige og loyale kollegaer er gået på
pension. Vi takker Kaarina Jöns, nattevagt og
Renate Engelbrecht, plejen for en mangeårig
god arbejdsindsats.

for alle. Debatten har været meget positiv, og

En hjertelig tak til medarbejderne for veludført

tovholderne har gjort en god indsats.

arbejde og for det gode samarbejde.

Der arbejdes videre med emnerne, som skal
styrke os til de mange nye forandringer og
udfordringer det kommende år.

En varm hilsen og tusind tak går også til støttekredsens medlemmer og til vore relationer i
Danmark og Sydslesvig for interesse og støtte
til vort arbejde.

Insa Wenker, plejeleder og Bodil BjerregaardBrocks, centerleder Dansk Alderdomshjem ved
Sundhedstjenestens bod på messen Gesund + aktiv
i september 2016.
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Beretning fra afdelingerne

Som

ÅRSBERETNING
Som noget nyt prøvede jeg i 2016 at læse

STØTTEKREDSEN PÅ PLEJEHJEMMET

eventyr højt for beboerne ca. hver 3 måned.

v/Kæthe Kühl, Støttekredsen

Det har været en succes. Beboerne melder

I skrivende stund kan vi i Støttekredsen glæde

hver gang tilbage, hvor glade de er for oplæs-

os over atter at være nået opover de 30 med-

ningen. Vi er desuden begyndt på, at vise

lemmer, idet vi i efteråret har fået flere tilmel-

gamle danske film, f.eks. Morten Korchs film,

dinger. Det er af vital betydning at Støttekred-

som også rummer genkendelse tilbage til

sen hele tiden fornyer sig, når velfortjente

barndommen og samfundet dengang.

medlemmer stopper pga. alder.

Udover ugeprogrammet afvikles der et stort

Vi har eftersøgt flere mandlige medlemmer,

underholdningsprogram. I 2016 blev det til 55

det er dog endnu ikke lykkedes at finde inte-

arrangementer som fremgår af oversigten.

resserede. Jeg mener stadigvæk, at det ville

En stor tak skal lyde til de enkeltpersoner og

være en gevinst for de mandlige beboere, hvis

kor, der vederlagsfrit stiller sig til rådighed år

der kom mænd på hjemmet udefra, der kunne

efter år. Det er af umådelig stor værdi for be-

tale med beboerne, spille kort eller hvad man

boerne, at der kommer friske pust udefra, bå-

ellers kunne finde på.

de i form af underholdning, men også i form af

Arbejdet i Støttekredsen går med en fast rytme

Støttekredsens medlemmers gode måde, at

af ugentlige aktiviteter som sang, kortspil og

tage hånd om beboerne på med smil, latter,

kreativitet i den meget aktive ”kreative grup-

trøst, kram og knus og holden i hånd.

pe”. Her fremstilles nu mere moderne ting til
vore basarer, og der laves smukt bordpynt til

Jeg vil gerne takke alle for indsatsen også

de forskellige fester. Sang og kortspilgruppen

aktørerne der vederlagsfrit stiller sig til rådig-

er også godt i gang.

hed år efter år. Samtidig en tak til ledelse og
personale.

Tirsdagsholdet er åben for gæster udefra, og
det er der flere, der benytter sig af.

Januar

Støttekredsmøde, harmonikaspil v. Renate Szkudlarek, Kæthe læser eventyr

Februar

Fastelavn med lotto, Harreslev-koret, sangmaraton, Frøslevkoret

Marts

Forårsbasar, klaverkoncert ved Peter Geilich, støttekredsmøde

April

Forårsfest på hjemmet, forårsfest Flensborghus, Dronningens fødselsdag, Kæthe læser eventyr

Maj

Lirekassemand Ernst Schreiber, Slesvig-koret

Juni

4 små udflugter, årsmødekoncert, naturstafetten, Friedheim-koret, sang med
Viggo Jacobsen, støttekredsmøde

Juli

3 små udflugter, sommerfest på hjemmet

August

5 små udflugter, sang med Viggo Jacobsen

September

Sang med Hans Jacob Jessen, Kæthe læser eventyr, støttekredsmøde

Oktober

Efterårsfest på Flensborghus, sang med Viggo, koncert ved Peter Geilich, film

November

Syng dansk dag, efterårsfest på hjemmet, støttekreds-middag, grønlandsfilm ved Karl Kring,
2 x film, sang med Ea Dal og Åse Pejtersen, basar, Kæthe læser eventyr

December

2 gange gåture på Holmen, adventsmøde med Sct. Jørgen-koret, Wilma Nissen
læser op, Christina Frøkjær og julelotteri, adventsfest på Flensborghus, nytårslotto
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ÅRSBERETNING
Personalemæssigt er der sket en del i det

HJEMMEPLEJEN

forgangne år. I team Nord har Anke Hallberg

v/Kerstin Reich,

efter 26 år valgt at fratræde for at nyde sit oti-

Ledende sygeplejerske

um. Her blev Angela Mangelsen og Ulrike Anderle ansat. I team Syd er Daniela Neelssen

Så er der igen gået et år. Et år med mange

kommet til som forstærkning til teamet. I team

opgaver og udfordringer. Et år, hvor den nye

Vest er henholdsvis Kye Ketelsen blevet ansat

dokumentation blev implementeret og fortsat

og tager sig overvejende af ”Betreuungsleis-

er i udvikling. Endvidere har vi arbejdet en del

tungen” og Sandra Fischer er blevet uddannet

med kvalitetshåndbogen og udarbejdet afde-

til SAPV sygeplejerske (Spezielle Ambulante

lingens overordnede koncept, herunder et

Palliativ Versorgung). Marion Jacobsen er

”Hauswirtschaftskonzept”.

blevet visitationssygeplejerske og tager sig af

”Pflegestärkungsgesetz“ (PSG II) har været
det store emne i hjemmeplejen i 2016. Politisk
har man besluttet, at man fremover vil give

(”Pflegevisiten”). Vi har i løbet af året haft faglige praktikanter, flest i team Nord, hvor vi har
to uddannede praktikvejledere til at følge dem.

mulighed for at borgere med plejebehov kan

I team Vest fik vi uventet brug for et nyt kontor

blive længst muligt i eget hjem, og der er ble-

i Hattstedt, og i maj 2016 flyttede teamet til

vet stillet flere penge til rådighed til at kunne

dejlige

blive plejet i eget hjem. Dette har medført, at vi

Ved Steensens Stiftelsen i Læk er parkerings-

har fået en del flere forespørgsler fra de enkel-

pladsen til tjenestebiler blevet udvidet.

lokaler

i

Lehmkuhlenweg

9.

te klienter om at få flere ydelser.
Vi har derfor i det forgangne år udvidet vores
medarbejderstab, idet

efterspørgslen

efter

”Hauswirtschaftsleistungen” og ”Betreuungsleistungen” er stigende. Der er en del pårøning, så de har lidt tid til sig selv og samtidig er
Team-Vest´s nye mødelokale i

sikre på, at deres plejekrævende familiemed-

Lehmkuhlenweg i Hattsted

lem bliver passet og er i gode hænder. Vi er
lige nu i gang med at indkøbe spil, lydbånd,
mm. og vi vil gerne takke for at være blevet
tilgodeset af både Christen Larsen og hustrus
mindelegat og Slesvigsk Kreditforening for køb
af midler til formålet. Dansk Centralbibliotek er
ligeledes involveret og har tilbudt at komme
med bøger og blade, som løbende fornyes.
Vi har i året holdt foredrag flere steder i Sydslesvig med emnet ”PSG II”. Vi besøger og
rådgiver de klienter, der har ytret behov for
mere information om de forestående ændringer, der er vedtaget.

Checkoverrækkelse med Andree Paulien, direktør
for Slesvigsk Kreditforening, Kerstin Reich (ledende
sygeplejerske) og Elsbeth Ketelsen (stedfortr.
ledende sygeplejerske), samt
Hans Uwe Harck, formand for tilsynsrådet.
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Beretning fra afdelingerne

rende, der gerne vil have en form for aflast-

ÅRSBERETNING
Statistik for 2016:

I fodplejen har vi haft et travlt år. Medarbejderne har været på faglige kurser for at bibeholde

Tilgang 133 klienter

og udvide deres ekspertise.

Afgang 110 klienter

Fodplejen prøver endvidere kræfter med et nyt
dokumentations- og afregningssystem. Systemet giver derfor lettere brugerproblemer,
som hovedsaligt skyldes systemoptimering fra
udbyderen.

•

26 raske

•

26 flyttet på plejehjem

•

41 dødsfald

•

18 andre årsager - herunder
familien har overtaget eller flyttet

Aldersstruktur / aktive klienter efter køn:

Teknikken driller …
Barbara Müller / fodplejen,

Socialrådgiveren har været rundt i Sydsle-

Alder:

Mænd

Kvinder

I alt

i%

Ukendt

1

7

8

3,36 %

Under 40

7

7

14

5,88 %

40 til 49

0

4

4

1,68 %

50 til 59

7

5

12

5,04 %

60 til 69

6

12

18

7,56 %

79 til 79

35

41

76

31,93 %

80 til 89

31

52

83

34,87 %

Over 90

8

15

23

9,66 %

I alt

95

143

238

100,00 %

Vi ser en udfordring i et aftagende offentligt

svig og rådgivet individuelt inden for forskellige

sundhedsudbud til borgere uden for byerne.

områder. Der er fortsat et stort behov for per-

Flere lægepraksis’er i de landlige områder vil

sonlig rådgivning og hjælp bl.a. for emnet livs-

blive nedlagt de næste år, og det vil blive

testamente. Sidst på året har der også været

svært at besætte dem med nye læger. Dette

en øget efterspørgsel efter personlig rådgiv-

vil for borgerne betyde en længere vej og en

ning om de nye regler i PGS II.

længere ventetid.
Teknologien rummer allerede i dag mulighed

MDK har i november været her på deres årlige

for måling af blandt andet blodtryk, puls, EKG,

eftersyn. Det var første gang de skulle vurdere

blodsukkerværdier i eget hjem. Disse værdier

os med vores ny indførte dokumentationssy-

kunne løbende formidles til nærmeste læge-

stem (INSA). Desværre viser et skuffende

praksis bl.a. via en smartphone. Skal dette

kontrolresultat, at dokumentationsmåden sta-

være en fremtidig løsning, vil det kræve et

dig er ny og under udvikling – ikke kun for os,

bedre og udvidet mobilnet i store dele af

men også hos MDK. En efterfølgende indsi-

landsdelen. Hvilke forandringer en udvidet

gelse over resultatet af kontrolbesøget, har til

brug af telekommunikation vil bringe for hjem-

dels givet os medhold og medført en forbedret

meplejen, kan vi ikke gisne om på nuværende

karakter.

tidspunkt, men det vil blive en øget udfordring,
som vi holder øje med fremover.
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ÅRSBERETNING
v/Karen Fink, Ledende læge
Skolesundhedstjenesten er afdelingen for børn
og unge samt deres omgivelser. Afdelingens
tilbud er tværfagligt mellem sygeplejersker,

et forsøg til at udvikle metoder og emner til en
rækkeundersøgelse af elever i 3. klasser. Deltagelsen i projektet har givet megen ny viden
om undersøgelsesmetoder og åbnet øjnene
for mulige helbredsudfordringer blandt de yngre elever.

læger, socialrådgivere, tandplejere, tandlæge

Genetablering

og pædagog.

efter en periode med vakance startede i slut-

Målgrupperne er.

af

skoletandlægefunktionen

ningen af 2016. Det har betydet ansættelse af
en ny deltids tandlægekollega samt oplæring

•

Mindretallets ca. 500-550 børn pr. årgang.

af nuværende tandpleje og skolesygeplejerske

•

Ca. 10.000 0-18 årige

i undersøgelsesmetode, planlægning og do-

•

Deres familier

kumentation.

•

Ca. 50 skoler

I slutningen af 2015 modtog Dansk Sundheds-

•

Ca. 60 børnehaver/vuggestuer

tjeneste et positivt og gavmildt ja fra A.P. Møl-

•

Fritidshjem

ler Fonden på ansøgningen om projektmidler

•

Mindretallets ansatte fra børne- og ungeområdet

Undersøgelsestilbuddet ved skolesygeplejersken omfatter nu også alle 3. klasser, hvor der
tilbydes en høre- og synstest, tjek af vaccinationskort samt mulighed for samtale.

til udvikling af afdelingens arbejde med rekreationsophold som del af familierådgivningstilbuddet. Også på dette sted en stor tak til Fonden for den gavmilde gave. Projektet går ud
på at udvikle afdelingens personalestruktur og
planlægningen af arbejdet med de familier,
som hvert år har børn på rekreationsophold i

I Danmark er tilbagevendende samtaler og

vores tilknyttede døgninstitution, Hjerting Kyst-

undersøgelser ved skolesundhedsplejersken

sanatorium. Der er ansat en projektleder hertil,

del af hverdagen på skolerne og Skolesund-

og projektet foregår i tre faser: en analysefase,

hedstjenestens tilbud er del af afdelingens

hvor afdelingens hidtidige målgruppe og tiltag

bestræbelser på netop at udføre skolesund-

bliver set på, en næste fase, hvor der søges

hedspleje efter dansk forbillede. Udover 3.

ideer og grundlag for at udvikle nye metoder

klasser tilbydes også 6. klasser en sundheds-

samt en slutfase, hvor et nyt koncept kan af-

samtale ved skolesygeplejersken.

prøves. Projektet varer fra 2016 til 2018.

Skolelægernes fokus er jævnførende tysk
skolelov på undersøgelsesrækker for indskolingsbørn, 8. klasser, elever med idrætsprofil i
gymnasiet samt en række behovsundersøgelser.
I årene 2014-16 har Skolesundhedstjenesten
desuden deltaget i modelprojektet ”Grund Gesund” hvor universitetet i Osnabrück i samarbejde med Flensborg By, Skolesundhedstjenesten og Dansk Skoleforening er i gang med

Stress-håndtering ved Werner Nielsen-Tatzel,
Dörte Lambers (socialrådgivere) og
Irmgard Griemert (tandpleje og instruktør for
afspændingsøvelser)
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Beretning fra afdelingerne

SKOLESUNDHEDSTJENESTEN

ÅRSBERETNING
•

Socialrådgiverne ved Skolesundhedstjenesten
har gennemført en videreuddannelse ”InsoFa”,

Ca. 40 lægeerklæringer vedrørende støttepædagog om året

”Eine insoweit erfahren Fachkraft im Kinder-

•

schutz”. Dette giver afdelingen en solid faglig

Ca. 2000 børnehavebørn og 2800 skolebørn ses af tandplejen

baggrund for rådgivning ikke kun af kolleger,

•

men også andre professionelle samt pårøren-

Ca. 4000 fluorbørstninger af 550 børn om
året

de, i de tilfælde hvor der opstår tvivl om et

•

barns tarv. Efterfølgende er der indgået et nyt

Skoletandlæge

formelt samarbejde med Sydslesvigsk danske

Socialrådgivning

Ungdomsforeninger, om at Skolesundhedstje-

•

Ca. 190 klienter

nestens socialrådgivere har overtaget den

•

Stresshåndtering i gymnasiet 280 elever

•

InsoFa for SdU´s ansatte

rådgivende funktion for deres ansatte.
Antallet af gennemførte undersøgelser og

Hygiejnebelæringer

rådgivninger har gennem de senere år ligget
meget stabilt fra år til år, dette gælder også for
2016. Dokumentationen foregår elektronisk.
Dette IT-program er i 2016 blevet omstillet til

•

Ca. 470 skoleelever

•

Ca. 60 voksne deltagere

Førstehjælpsundervisning

en ny version, således at alle faggrupper nu

Ca. 20 kurser om året, 9 lektioner

kan dokumentere i samme program. Sådan en
omstilling har selvfølgelig været turbulent og

Organisation af førstehjælpsvagter og vagt-

sørget for en del forvirring, herfra endnu en

dækning ved 8 arrangementer

gang tak til alle for den ekstra indsats!

Rekreationsophold i Danmark for børn –
Hjerting Kystsanatorium

Sundhedspleje

•

Aflastningsophold af 5 ugers varighed

•

Op til 35-40 nye familier om året

•

Ophold af 3 ugers varighed påske-efterår-

•

Ca. 300 hjemmebesøg og konsultationer

sommer

om året ved sygeplejerske

•

I alt 140 børn og unge

•

Ca. 500 sundhedssamtaler i 6.klasse

•

Projekt Rekreationsophold

•

Ca. 500 høre- og synstests i 3. klasse

•

Smitsom sygdom i institutioner
Førstehjælpsvagt på
årsmødepladsen i

Forebyggende sundhedsarbejde –

Slesvig

”Landes-verordnung über schulärztliche
Aufgaben”
•

Ca. 580 indskolingsundersøgelser

•

Ca. 450 undersøgelser 8. klasse

•

Ca. 100 undersøgelser ved børnehave-

Hanne Bjerringgaard
(syge- og
sundhedsplejerske)

start
•

Ca. 70 idrætsundersøgelser

•

Ca. 70 undersøgelser i hjælpeskolen
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ÅRSBERETNING
SEKRETARIAT
v/Lene Christensen, Sekretariatsleder
I 2016 fortsatte vi optimeringen af de administrative opgaver. En prioritering af hvilke opgaver, der varetages af administrationen for
dermed at kunne aflaste de faglige kolleger og
ledelsen, blev fastlagt.
Prioriteringen betyder, at mindre opgaver klarer kollegaerne selv, ligesom hjælp til brugen
af IT-systemer i højere grad vendes til at være
hjælp til fremtidig selvhjælp – f.eks. opdatering
af hjemmeplejens dokumentationssystem på
mobiltelefonerne. På denne måde kan de mere administrativt tunge opgaver fra afdelingerne tages ind og dermed frigøre ressourcer hos
fagkræfterne.

systemer

ligesom

nuværende

It-kendskab

udvides, med henblik på at gøre tingene lettere og optimere arbejdsgangene.
Samarbejdet og teamspillet blandt medarbejderne er højt. Vores nye kollega i sekretariatet
Anika Meyer faldt hurtig til. Anika er fast tilknyttet Plejehjemmet, men er også nogle timer på
Sundhedscentret på fortrinsvis projektopgaver
og for at deltage i de tværgående opgaver i
teamet.
Ejendomsadministration blev i året lagt i ny
struktur. Med Ebbe Paulsens flytning fra
Nerongsallee til Skovgade overtog han det
koordinerende arbejde med vedligeholdelse af
ejendomme samt lejeradministrationen. Økonomi og afregning for plejehjemmet varetager
Ebbe både på Nerongsallee og fra Skovgade.

De administrative opgaver i forbindelse med
den ændrede plejelov har også medført en
stor opgave i omlægning af både systemerne,
kontraktudarbejdelse samt ikke mindst tilpasning til de økonomiske systemer. Dette er gået
efter planen, således at både hjemmeplejen
og plejehjemmet er klar til at arbejde efter de
starten af 2017 kan sekretariatet mærke den

I sommers blev et gammelt ønske opfyldt, da

øgede interesse for de nye ydelser i plejelo-

afdelingens 7 kolleger tog på en halvdags

ven, og de dermed mange nye henvendelser

besigtigelsestur til Sundhedstjenestens for-

pr. telefon og personligt til de to afdelinger.

skellige kontorer i Sydslesvig. Inden turen

Opgaverne i afdelingen er mange og varieret,
og dermed interessante. Arbejdet med ud-

tilbage til arbejdet i Flensborg, var der tid til en
pause.

formning af en ny Imagebrochure har givet
gode ideer og et nyt overordnet design, og
hermed er grunden lagt for at gå videre i 2017
med modernisering af vores hjemmeside. De
tekniske systemer slides og skal fornyes, og
dermed skal brugerne oplæres i brugen af nye

Sundhedstjenestens nye brochure med
indstik til de forskellige afdelinger
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nye regler. Allerede i slutningen af året og her i

ÅRSBERETNING
EJENDOMME – PENSIONISTBOLIGER
v/Tom Petersen Forretningsfører
Med henblik på at dække de aktuelle omkostninger blev der i 2016 indført en huslejestigning på 10%. Der ikke var sket regulering af
huslejen siden 2011.

STEENSEN STIFTELSEN, LÆK
I Læk er der i 2016 blevet omlagt parkeringspladser, således at der nu er plads til både
Også i denne årsberetning skal der lyde en

beboernes og til Sundhedstjenestens biler.

særdeles stor tak til A.P. Møllerfondens pro-

Som noget helt usædvanligt har der i løbet af

jektrådgiver Lars Reuter, som med stor entusi-

2016 i en længere periode end normalt været

asme har fulgt hele processen.

et tomt lejemål. Men nu er alle lejligheder mål
igen udlejet.

NERONGSALLEE 27A
I Flensborg blev omlægning af parkeringspladsen ved pensionistboligerne og plejehjemmet gennemført, og anlægget er nu færdigt med flere pladser på stabil grund samt
nye lamper.

Indvielsen startede med flaghejsning og flagsang. Derefter var der rundvisning i Clementshus, hvor bl.a. Bredsteds borgmester Knut

CLEMENTSHUS

Jessen overrakte byens gave; et kobberstik af

v/Lise Andersen & Henry Bohm,

Peter Fröse. Efterfølgende reception med taler

Clementshusudvalget

samt sang og musik ved skolens elever.

”Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et
hus så smukt”
Således

”Aktive Kvinder” administrerer fælleslokalerne,

startede

Sundhedstjenestens

for-

som ikke kun husets beboere, men også min-

mand Randi Kuhnt sit indlæg ved ind -

dretallets foreninger må gøre brug af.

vielsesfesten af det ny renoverede Clements-

Pasning af udendørsområderne varetages

hus i Bredsted. I løbet af de sidste to år har

efter behov af lokal arbejdskraft, og nu glæder

det smukke og næsten 300 år gamle hus gennemgået

en

omfattende

renovering

vi os alle til, at den nyplantede bøgehæk mod

ikke

skolen springer ud med flotte lysegrønne bla-

mindst takket været stor velvilje og økonomisk

de.

støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

- 14 -

ÅRSBERETNING
STØTTEMULIGHEDER
FRA DANSK SUNDHEDSTJENESTE
Dansk Sundhedstjenestes Helselegat

Akuthjælp til familier i nød

Med afkastet af Helse-Legatet kan der ydes

Det er meningen, at familier, der bliver rådgivet

hjælp til syge blandt den danske folkedels

af Dansk Sundhedstjenestes socialrådgivere,

medlemmer i Sydslesvig, der er ramt af tidens

hurtigt og ukompliceret kan hjælpes i nødstil-

sygdomme – kræft, gigt, sklerose o. l. – og

fælde.

derved få et tiltrængt rekreationsophold eller

Legatet administreres af den overordnede

hjælp til nødvendige behandlinger eller hjæl-

ledergruppe.

perekvisitter, der ikke betales af sygekassen.
Legatet administreres af den overordnede
ledergruppe.

Legat til uddannelse for unge under 23 år

Legat for trængende Flensborgere
Formålsparagraf lyder:
”Legatets formål er, at yde hjælp til danske
sydslesvigere, bosat i Flensborg, som uden

Følgende forudsætninger skal overholdes:

egen

Med dette legat skal unge og unge voksne op

Ansøgere kan tage kontakt til Dansk Sund-

til 23 års alderen - ved behov - kunne støttes

hedstjenestes socialrådgivere, som stiler an-

økonomisk i forbindelse med deres uddannel-

søgningen til den overordnede ledergruppe.

skyld

er

kommet

i

nød”.

se.
Legatet administreres af den overordnede
ledergruppe.

Beretning fra afdelingerne

GAVER TIL
DANSK SUNDHEDSTJENESTE
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 og
lignende.
Dansk Sundhedstjeneste takker hjerteligt for
alle gaver - store som små - der løbende modtages til støtte for diverse formål i organisationen.
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ÅRSREGNSKAB
nesten ændret afskrivningsprincipper, således

Regnskabsberetning

at såvel mur- og nagelfast inventar som løsøre

v/Tom Petersen, Forretningsfører

nu afskrives over den forventede levetid i
overensstemmelse med de beløbsgrænser,

GENERELT OM REGNSKABSOPSTILLINGEN

som også i henhold til tyske regler anvendes

Årsregnskabet for året 2016 fremstår let ændret i forhold til tidligere år, idet der er udarbejdet et samlet regnskab for hele foreningen.
Tidligere år har der været udarbejdet separate
regnskabsopstillinger for henholdsvis Sundhedscentret, Dansk Alderdomshjem samt for
foreningens ejendomme. Den selvstændige
regnskabsopstilling for Dansk Alderdomshjem

ved skattemæssige afskrivninger, uagtet at
Sundhedstjenesten som almennyttig organisation udelukkende kan foretage regnskabsmæssige, men ikke skattemæssige afskrivninger. Det er ledelsens opfattelse, at de nye
afskrivningsprincipper giver et mere retvisende
billede af de økonomiske forhold i organisationen.

relaterer sig historisk til, at alderdomshjemmet

Det opnåede resultat for året anses sammen-

tidligere var en selvstændig juridisk og øko-

holdt med det vedtagne budget af være til-

nomisk enhed.

fredsstillende. Årets samlede resultat før ren-

Ændringen til et samlet regnskab til godkendelse

af

foreningens

højeste

myndighed

Sundhedsrådet har været drøftet såvel med
foreningens revision som med Ældre- og
Sundhedsministeriet, som er det resortministerium, der varetager bevillingen til Sundhedstjenesten. Den nye opstilling svarer til den
måde, som man i andre større virksomheder
og organisationer anvender i rapporteringen til
generalforsamlingsgodkendelse. Det bemær-

ter og afskrivninger udgør EUR 317.164 svarende til et endeligt resultat på EUR 42.056.

SÆRLIGE FORHOLD PÅ
INDTÆGTSSIDEN
Sundhedstjenestens indtægter udgøres hovedsageligt af henholdsvis tilskud fra Ældreog Sundhedsministeriet, af betalinger fra sygeog plejeforsikringer samt af klienters egenbetaling.

kes, at der ved udarbejdelse af interne regn-

Tilskuddet fra Ældre- og Sundhedsministeriet

skaber

for 2016 udviste en stigning på 0,7 %. I mod-

udarbejdes

kvartalsregnskaber

for

samtlige funktionsenheder.

sætning til de fleste andre organisationer mod-

Budget for 2016, som blev godkendt af Sundhedsrådet

ved

ordinær

generalforsamling

2015 blev ikke ændret på den seneste ordinære generalforsamling i 2016.

tager Sundhedstjenesten ikke sin bevilling via
Ministeriet for Børn-, Undervisning og Ligestilling, hvor der blev vedtaget et omprioriteringsbidrag på 2 %, hvilket medførte, at stort set
alle bevillinger med undtagelse af sydslesvig-

Udarbejdelse af kvartalsmæssige forecasts for

bevillingen reduceredes med de nævnte 2 %.

det løbende år i forbindelse med aflæggelse af

Ældre- og Sundhedsministeriet valgte at følge

kvartalsregnskaberne er blevet udviklet videre

samme praksis, hvilket har medført oven-

og dette værktøj har været et effektivt redskab

nævnte stigning på 0,7 % i bevillingen. Dette

til at understøtte budgetstyringen i løbet af

forhold understreger, at der fra Sydslesvigud-

året.

valget og Folketinget fortsat ses med meget

Som det fremgår af bemærkningerne under

positive øjne på mindretallets aktiviteter i Syd-

anvendt regnskabspraksis har Sundhedstje-

slesvig.
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ÅRSREGNSKAB
Ordinære driftsindtægter har stort set ligget på

manding i administrationen grundet en organi-

niveau med det budgetterede. De samlede

sationsændring samt imødegåelse af øget

realiserede indtægter har udvist en positiv

personalebehov på alderdomshjemmet grun-

afvigelse i forhold til det budgetterede på EUR

det et forholdsvist højt sygefravær. I Skole-

273.383 svarende til 3,7 %. Dette forhold skyl-

sundhedstjenersten lå lønudgifterne under det

des særligt, at Sundhedstjenesten fra A.P.

budgetterede, idet en nyansat tandlæge kun

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

var ansat en del af året og i færre timer end

Fond til almene Formaal har modtaget drifts-

budgetteret ligesom der i den forbindelse ikke

og udviklingsstøtte til projekt rekreationsop-

endnu er blevet ansat en klinikassistent.

hold for børn og unge på EUR 218.000, ligesom bevillingen fra Ældre- og Sundhedsministeriet har udgjort EUR 35.000 mere end budgetteret.

På Dansk Alderdomshjem har udgifterne til
levnedsmidler, som omfatter såvel de varme
måltider som de fødevarer, som anvendes til
tilberedning af kold mad, ligget ca. 17 % over

I Hjemmeplejen har indtægterne ligget ca. 6,3

det budgetterede, Dette forhold skyldes såvel,

% over det budgetterede, hvilket viser et øget

at prisstigninger ikke i fornøden grad har været

behov for afdelingens ydelser. Dette har sær-

budgetterede samt, at indkøbsfunktionen i 1.

ligt gjort sig gældende i den sidste del af året

kvartal ikke fungerede optimalt.

og efterspørgslen er fortsat kraftigt stigende.

I forhold til de samlede personaleudgifter for

Dansk Alderdomshjem har på indtægtssiden

2015 udviser 2016 en stigning på ca. 4,5 %

ligget ca. 1 % under det budgetterede, idet

hvoraf lønstigningen udgjorde budgetteret ca.

belægningen i året har ligget på ca. 93 %.

1,5 procentpoint. Lønandelen til medarbejdere

Skolesundhedstjenestens samlede ordinære
indtægter har ligget en anelse under det budgetterede med en afvigelse på ca. 4 %.

SÆRLIGE FORHOLD PÅ
UDGIFTSSIDEN

i administrationen har udgjort knapt 11 % af
det samlede lønbudget, hvilket er under normen for tilsvarende organisationer. De samlede lønomkostninger for året har udgjort ca.
73,5 % af Sundhedstjenestens samlede udgiftsbudget.

De samlede realiserede udgifter for hele

Sundhedstjenestens ejendomme med ældre-

Sundhedstjenesten har for året ligget på EUR

boliger har udvist et mindre overskud på ca.

175.000 over det budgetterede svarende til ca.

EUR 45.000. Dette kan bl.a. henregnes til, at

2,4 %.

lejerfluktuationen og dermed udgifter til reno-

Lønudgifterne inklusive socialbidrag, som udgør den absolut største samlede post i

vering ved fraflytning ikke har været så høj
som i 2015.

Sundhedstjenestens udgiftsbudget, har udvist

Regnskab

en negativ afvigelse i forhold til budget på
EUR 132.000 svarende til 2,4 %.
Dette forhold relaterer til et merforbrug i
Hjemmeplejen grundet øget bemanding til
imødekommelse af øget efterspørgsel efter
ikrafttræden af PSG II, en forøgelse af be-
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ÅRSREGNSKAB
Resultatopgørelse
1. JANUAR 2016 - 31. DECEMBER 2016
2016
€
INDTÆGTER
Driftsindtægter
Andre indtægter
Lejeindtægter
Gaver
Tilskud Sundhedsministeriet
Andre Tilskud
Indtægter i alt

2015
€

Budget 2016
€

3.110.778,78
138.117,27
187.706,46
11.750,63
3.873.989,28
383.867,39
7.706.209,81

3.042.997
134.709
173.281
8.730
3.841.007
161.955
7.362.679

3.111.000
159.500
196.400

-5.383.290,27
-232.443,00
-57.145,07
-169.817,26
-91.366,99
-193.973,14
-158.210,26
-300.619,92
-23.000,00
-775.000,51
-4.178,79
-7.389.045,21

-5.194.759
-212.593
-57.216
-176.783
-103.537
-196.513
-136.002
-224.429
-23.000
-678.430
-4.054
-7.007.318

-5.283.702
-200.000
-91.700
-177.500
-102.000
-191.500
-151.000
-218.500
-23.000
-775.000

Resultat før renter og afskrivninger

317.164,60

355.361

218.924

Renter m.v.

-70.846,69

-76.043

-83.800

Resultat før afskrivninger

246.317,91

279.319

135.124

Afskrivninger

-204.261,54

-121.151

-133.000

Udgifter i alt

-7.664.153,44

-7.204.512

-7.430.702

42.056,37

158.168

2.124

UDGIFTER
Personaleomkostninger
Måltider og råvarer
Plejematerialer og arbejdsredskaber
Energiudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Administrationsudgifter
Rejse- og transportudgifter
Driftsudgifter
Ophold Bennetgård
Lungeforeningen
Rekreationsophold
Sum udgifter

Over- / underskud
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3.838.926
127.000
7.432.826

-7.213.902

ÅRSREGNSKAB
Balance
PR. 31.12.2016
31.12.2015

31.12.2016
AKTIVER
€

PASSIVER
€

AKTIVER
€

PASSIVER
€

ANLÆGSAKTIVER
I. Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Udeanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlægsaktiver under opførelse

210.052,06
10.293.193,01
19.552,96
391.868,32
0,00

210.052
10.023.837
75.290
446.823
401.996

47.490,00
85.044,94
139.997,00

47.535
83.987
146.664

5.307,59

3.517

146.988,79
223.303,44
9.015,86

122.276
8.055
14.289

412.012,38

364.902

II. Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos Lungeforeningen
OMSÆTNINGSAKTIVER
I. Varebeholdninger
Råvarer og hjælpemateriale
II. Tilgodehavender
Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
III.Indestående i bank og kassebeholdning
EGENKAPITAL

8.830.029,24

8.837.469

57.200,00

116.400

363.499,06

319.581

2.337.418,87
69.535,00

2.435.747
69.535

148.630,37
14.391,03
163.122,78

70.104
34.770

HENSÆTTELSER
Hensættelser til pensioner og
lignende forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser

Kreditinstitutter i øvrigt
Gæld Byggestøttefonden
KORTFRISTEDE
GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Anden gæld

11.983.826,35
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11.983.826,35

65.619
11.949.224

11.949.224

Regnskab

LANGFRISTEDE
GÆLDSFORPLIGTELSER

ÅRSREGNSKAB
Anvendt regnskabspraksis
Ændring i anvendte afskrivningsprincipper

sygekasserne og socialforvaltningen. Indtægterne indtægtsføres i resultatopgørelsen for det
regnskabsår, som de vedrører.

Foreningen har fra 1. januar 2016 ændret af-

I det omfang der modtages gaver, der skal an-

skrivningsprincipper, hvorefter anskaffelser stør-

vendes til bestemte formål, indregnes disse i

re end 400,00€ ekskl. moms aktiveres og afskri-

resultatopgørelsen som indtægt, når formålet

ves over den forventede levetid, i forhold til åre-

bliver gennemført og udgiftsført.

ne 2013 til 2015, hvor samtlige omkostninger til
køb af inventar og driftsmateriel blev udgiftsført i

Omkostninger

resultatopgørelsen med undtagelse af anskaf-

Omkostninger omfatter omkostninger til drift af

felser af fast indbygget inventar.

Dansk Alderdomshjem, Hjemmepleje, Skolesundhedspleje, fodpleje til ældre, gennemførel-

De ovenstående ændringer af afskrivningsprin-

se af rekreationsophold til børn, derudover om-

cipper medfører ingen korrektion i egenkapital

kostninger i forbindelse med ejendomsdrift og

primo. Sammenligningstallene er ikke tilpasset

administration.

ændringen, da de er ubetydelige i forhold til
regnskabsårene 2013 til 2015.

Omkostninger henføres til det regnskabsår, de
vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis
uændret i forhold til sidste år.

Personaleomkostninger omfatter løn inklusive
pensioner samt andre omkostninger til social

Generelt om indregning og måling
I resultatopgøresen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes.

sikring mv. til foreningens medarbejdere.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-

materielle anlægsaktiver undtagen afskrivninger

synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå

på bygninger.

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

I 2016 er forventet levetid på en del inventar og
udeanlæg nedsat pga. øget slidtage, hvilket

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

medfører en korrektion af restværdien og der-

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

med en ekstraordinær afskrivning.

fragå foreningen og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Foreningens indtægter består hovedsageligt af
tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i
Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland og

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, kontogebyrer samt realiserede
kursavancer og - tab vedrørende finansielle
aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og
omkostninger indregnes i resultatopgøresen
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig.

plejeindtægter fra brugere, plejeforsikringen,
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ÅRSREGNSKAB
BALANCEN

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes og måles til kostpris,

AKTIVER

uanset om dagsværdien måtte være højere eller

Ejendomme

lavere.

Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de pr. statusdagen afholdte
anlægsomkostninger.
Der foretages med virkning af 1. januar 2011
lineære afskrivninger på bygninger på basis af
en levetid på 50 år. Afskrivninger modregnes
direkte i egenkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der svarer til
nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles med kostpris ifølge
optælling den 31.12. i regnskabsåret.

Modtagne anlægstilskud (gaver) til erhvervelse,

Periodeafgrænsningsposter

opførelse eller ombygning af ejendomme ind-

Periodeafgrænsningsposter,

regnes med virkning af 1. januar 2011 direkte på

aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

egenkapitalen.

rende efterfølgende regnskabsår, og indregnet

I tilfælde af at der er tilknyttet særlige forpligtelser til tilskuddet, passiveres tilskuddet og afvikles i takt med at forpligtelsen opfyldes.
Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens
ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de

indregnet

under

under passiver, modtagne indtægter vedrørende
det efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og
målt til nominel værdi.

til salget hørende omkostninger og indregnes

Inventar og driftsmidler
Inventar og driftsmidler indregnes i anskaffelsesåret til kostpris. Herefter måles med fradrag
af lineære afskrivninger over den vurderede

PASSIVER
Hensættelser
Udgifter til vedligeholdelse planlagt til 2016 men
først påbegyndt i første kvartal 2017 tilgodeses
med hensættelser på 28.145,00 euro.

økonomiske levetid.

Gældsforpligtelser

Anskaffelser med en kostpris på mindre end

Gæld er indregnet og målt til nominel værdi.

410,01€ (ekskl. moms) anses for småaktiver,
der omkostningsføres i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret og dermed straksafskrives.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen,
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug.

Midler der forvaltes, indregnes under lang- eller
kortfristet gæld afhængig af forvaltningsperioden.
Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme
optages under langfristet gæld. For lån, ydet af
den danske stat (Byggestøttefonden) er der
ingen forældelsesfrister. Foreningen indtægtsfører først tilskuddet på det tidspunkt, hvor pantet
aflyses.
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direkte på egenkapitalen.

ÅRSREGNSKAB
Det er vores opfattelse, at beretningerne giver

Ledelsespåtegning

en retvisende redegørelse for udviklingen i
foreningens aktiviteter og finansielle stilling,

Forretningsudvalget og forretningsføreren har

samt beskriver væsentlige risici og usikkerhe-

dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten

der, som kan påvirke foreningen.

for 2016.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet be-

Årsregnskabet for Dansk Sundhedstjeneste for

tydningsfulde hændelser, som vurderes at

Sydslesvig e.V. er aflagt efter god regnskabs-

have væsentlig indflydelse på bedømmelse af

skik og under hensyntagen til forskrifterne i

årsrapporten.

gældende lovgivning og "Pflegebuchführungsverordnung".

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
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ÅRSREGNSKAB
Revisionspåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2016 for Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.

DEN UDFØRTE REVISION:
Vi har udført revisionen med henblik på at

Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige
økonomiske hensyn med institutionernes drift
og med foreningens midler. Det er herudover
vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at
det er et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

ENDELIG SKAL VI ERKLÆRE:
•

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af
væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget

at vi under vor revision har modtaget alle
de oplysninger, vi har anmodet om.

•

at vi anser regnskabet for aflagt efter lov-

og dokumentation for de i årsregnskabet an-

givningens og vedtægternes krav til regn-

førte beløb og øvrige oplysninger.

skabsaflæggelsen.

Vi har endvidere vurderet, om regnskabets

•

at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, tilskudsgrund-

informationer som helhed er fyldestgørende.

laget er opgjort i overensstemmelse med

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

de gældende regler.

Regnskab

hold.
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