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FORSLAG 

I de folgende kapitler vil der blive redegjort for udvalge t~ forskellige forslag til af

hjælpning af sygcplcjerskemanglcu og for de undersogclser og overvejelser, der knytter 
sig til de enkelte forslag. 

Udvalget har end videre haft opmærksomheden henledt på mulighederne for at be
grænse antallet af indlæggelser på sygehus og afkorte disses varighed . 

.Med henblik på en begrænsning af sygehusincllæggclserucs antal er det navnlig af 
Letydniug at råde over en effektiv og i nært samarbejde med sygehusen e virkende hjemmc
~ ,gcplcjyer gor det muligt at få patienten plejet og passet i hjemmet i de tilfælde, hvor 
sygehusindlæggelse ikke sko1mcs nodvcndig. Det er tillige af betydning, at der findes det 
b edst mulige samarbejde mellem lægen og sygehuset. Der bor f.eks . i videst mulig ud
s trækning gives de pr;ktiserende- læger adgang til at lade patien ter undersøge ambulant 
på sygehuset og til atf.ft·orctagct laboratorieundersogelscr å syg!:huset , hvor lægens 
egne hjælpemidler ikke s trækker til. 

Spørgsmålet om ned srcttelsc af sygehusindlæggelsernes va righed har i de senere år 
navnlig været diskuteret i forbindelse med almindelige droftclscr af sygehusvæsene ts 
organisa tion. Det er herunder hl. a . gjort gældende, at diagnostisering af lidelser og be
handlinger, der kræver et mere omfatte11de teknisk apparatur m.m., bor foretages på 
,;ærl igt hertil indrettede ,;ygehuse, medens mindre krævende undersogelser og behandlin
ger bor henlægges til andre sygehuse. Ved en organisation al' sygehusene efter disse linier 
antages det, at der vil kunne opnås storre effektivitet i arbejdet og dermed t ill ige en for

kortet liggctid. Oprettelsen ~ rekonvalescentafdelinger og rekonvalescenthjem, der dri
ves i noje tilkny tning til det almindelige sygehusvæsen, vil endvidere i mange tilfælde 
gore det muligt at frem rne tidspunktet for patienternes udskrivning fra sygehuset. Næv
nes skal også betydningen af bjcm for gamle og kronisk syge. Bcskæftigelsesterf!peutiskc 
forans taltninger. eventuelt iværksat af særligt hertil ausattc beskæftige lsesterapeuter, 
vil ligeledes kunne bidrage hertil. Til slut skal peges pt1 det onskeligc i ansættelsen af 
socialrådgivere, der vil kunne yde patienterne forskellig praktisk stotte og vejledning. 

Sporgsmålet om eventuelle ænd ringer i den hcståcndc hjcmrnesygeplejeordni.ng be
handles for tiden i cl audet af indemigsministeriet nedsat ud valg og v il derfor ikke blive 

u ndersogt af nærværende udvalg. H vad angh de ovrigc sporgsmål angående regulering 
af sygehusindlæggelsernes antal og varighed har udvalget under hensyn t il sin sammen
sætning heller ikke ment at burde optage disse t il nærmere droftclse, men man skal hen
st ille, at der nedsættes et udvalg til undcrsogelse heraf. 
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KAPITEL VI 

HATIONALISERINGSUNDERSØGELSEN 

l mlletlning - den anvcntlte fremgangsnu'ule 

De former, hvorunder sygeplej en u<loves såvel på de almindelige sygehuse sont på 
andre institutioner til behan<lling og pleje af' syge og svagelige 111. m., er resultat af en ud
vikling, <ler i hovedsagen satte in<l i ~idste halvdel af fonige .°1rhundrede. Denne udvik
ling, der skyldes lægevidenskabens stadige fremskridt og et voksende behov for sygehus
incllæggclscr , har i tidens lob givet sygeplejerskerne flere og flere opgaver. 

Der har ikke tidligere været fo retaget mere omfattende rationaliscringsundersogelscr 
inden for ho,;pitalssygeplejcn. Ud fra den betragtning al der var grund til al antage, at 
der kunne pr,vises muligheder for tid~hesparcndc forans taltni11ger, har udvalget foretaget 
en undersogelsc af sygeplejen på kirnrgiskc og medicinske afdelinger. Undersogelscn -
for h vilken der skal redegorcs i det folgcnde - har givet sådanne resultater, at udvalget 
har funde t <let af betydning ti llige at undcrsogc sygeplejen på sindssygehospitalerne, der 
er organi~erct i væsentlig and re former end ,;ygcplcjen på de almindelige sygehuse. Ud
valget har de rfor tilskrevet <lirektoratet for statens sindssygeho$pitnlcr herom (bilag 54,) 
og har fra direktoratet modtaget tilsagn om bistand ved en sådan undcrsogelsc (bilag 55) . 
Det er herefter ud valgets hensigt under fo rudsætning af Lcvillingsmyacligheclerncs til
slutni ng a t lade denne undcrsogelsc foretage og i en senere beretning at give oplysn ing · 
om resultate t he raf. 

Den un<lersogelsc af sygeplejen på almindelige sygehuse, der er fo retaget, har om
fattet n ogle af udvalget udpegede sygehu:'afdelinger, der rnihte anses som udtryk for 
hyppigt forekommende afdelingstyper. 

Man har ved undcrsogclsen navn lig haft f'olgendc s porgs rnål for ojc : udforer syge
plejerskerne og sygeplejeeleverne- arl,ejdc, so m det c: r muligt at henlægge til andet per
sonale, f.eks. til hjælpere med en kortvarig sygcplcjeudclannelsc (s~rgchjælpcre), og er der 
muligheder og i bekræftende fald hvilke for at nedsæltc an ta lle t af beskæftigede i syge
plejen og aOaste personalet gennem mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, 
tidsbesparende forenk ling af' visse a rhcjtlc r, anvendelse af tekniske hjælpemidler 111. m. 
Samt idig har man haft opmærksomheden henvendt på i stor,;t mulig uds trækning at for
bedre sygeplcjepcr,unalet,; arbejdsvilkår og derved gore sy1;eplcje11 mere tiltrækkende 
som fag betragtet. Som resul tat af undcr;;ogcl,en har man sogt at opstille forskellige ret
ningsli nie r for sygeplejearbejdets tilrettelæggelse og udforclse. 

Som grnndlag for ud valgets nndcrsogclsc blev det overdraget A/S Nordisk Rationa
lisering - i det f'olgcnde betegnet som rationaliscringslirmaet - a t undersnge sygepleje
personalets og husassist entern es a rbcj<lsf'orhold på F rederiksborg amts centralsygehus i 
Hillerod, Aalborg amt s sygehus i Aalborg, Fåborg sygehus og 2 afdelinger på Bispebjerg 
hospital. 
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Rationaliseringsfinnaets undersogclser på sygehusene har fundet sted folgende 
perioder: 

centralsygehuset i Hilierod 3. fcbruar- 19. marts 1947, 
amtssygehuset i Aalborg 8. april- 1. maj 1947, 
Fåborg sygehus 2. maj-4. juni 1947 og 
Bispebjerg liospi tal l0.-16. juni 194, 7. 

Endvidere foretog selskabet eu imlle<lende undersogelse på centralsygehuset i Hille
rod, der s trakte sig over en måned i efteråret 194,6. 

Selskabets undersogelser er fo retaget af 2-3 iugeniorer og af 1 driftsokonom med 
særlig indblik i transport- og orgauisationssporgsmål og formularsystem m.m. En af 
udvalget antaget sygeplejerske har y det rationaliseringsfirmaet bis tand ved sporgsmål, 
der krævede en indsigt i sygeplejen, som firmaet ikke rådede over , og har iov-rigt deltaget 
i uo<lersogelsen. 

I det folgende vil der blive redegjort for den fremga11gsmclde, der har været a11·ve11dt 
ved uodersogelserne, og for udvalgets overvejelser vedrorcnde mulighederne for en mere 
hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udforclse af sygeplejen. 

Symboler 11. Symboler, tidsstudier, totalstudier 

Efter udvalget~ anrnoduing har rationaliseringsfirmaet undersogt det arbejde, der 
udfores p å afdelingerne. Som grundlag for denne undersogelse er de forskellige <trbejds
proccsser i11ddclt i grupper, der bclcg11cs med symbolerne 1-95. Det må imidlertid bemærkes, 
at det ikke alene er egentligt arhcjde, der er medtaget uuder symbolerne, der er tilJige 
taget hensyn f.eks. ta J en tid, der er medgået til samtale med patienterne og den tid , 
hvor personalet har været til rådighed på afdcliugeu, bar ud fort personlige fornodenbeder 
eller har ventet på ordre (symbolerne 15, 80, 81, 90 og 91) . Den tid, der e r medgået til 
arbejdsstudie t, er ligeledes taget i be tragtning (;;ymbol 95). 

En oversigt over symbolerne ses n edenfor i tabel 27. Enkelte tal i talrækken er ikke 
anvendt; dette skyldes, at de har været holdt til rådighed fur en eventuel udvidelse af 
symbolernes antal mHler arbejdets gang. 

Tabel 27 

Syrn• 
bol Umlersrigelse 

I. Forhcrc<lelse til ~tllcgnng og assistance under dcnn\'. 

2. Te,npcratur- og puh\tagning . 
3. Illu<lprovcr, blodtryk, bl11<lsa,11kning, routgcnmåltid, ltjertcfunktio11sprovcr 111. 111., urinprovcr, uffo. 

ringspruvcr, pruve111iiltid, vcjn.iug af patienter. 

IO. 
li. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

J\lcdic i11givni11g. 
lnjectio11. 

B cha11dli11g 

Forbi11<li11g, skyluiug, vu;J5kc tilfurscl, s træk, ujcn- og ltårplcjc, omslag, varrne<lunk, luftkrnns, ispose 

og lign. behandlinger. 
Fur- og efternrbcjrlc ved operation, herunder opcrntion~lavcrnent, voksdug og vurmcdunk i seng. 
Assistnnce ved lægebehnndling, herunder for- og eflcrarbcjdc (bortset fru assistance ved lægcbcltnnd

ling under ~luegnugcn, der er anforl tLOder symbol 1 ). 
Pnticutomsorg: »godnat-ru ude«, snmtule 111ed patient, besvare signal fra patient, vogte nnrkosc

pntienlc r. Hjælpe pntient 111cd mndning, ved opkastuing, påklædning, patient i s tol m . m. 

Andagt og underholdning. 
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20. Bors te t render, vaske pnlient , Sl'ngeredning rncd og ude n patienl, ~navsctoj til sky llcrnm. 

21. Scngebnd. 
22. Bade pa tient. 
23. Bækken, nring lns (bortse t fm vaske bæ kken og uringlas, der e r nuforl unde r symbol 61!), w. c .-stol, 

s py tteg las, vaske patient e fle r hækken. 

21k Luvcm..-nt (hortsct frn o pe rationsluveme nt, ckr er anfor t 11ndrr symbol 13). 
25. Vaske seng med pntient , nftor~c sengebord og ordne pn tie11Le 11s private t ing . 

:10. 

31. 

40. 
,11. 

,i2. 
,i3, 

50. 

5 I. 
52. 
53. 
54. 
SS. 

56. 

60. 
61. 
62. 
63. 
M. 
65. 
66 . 

67. 

70. 

7 1. 

72. 

80. 

81. 

90. 
9 1. 

<JS. 

Ovrigo orlwjder med pntic111 

l\" y puticnl og hjcmgucndc puticnl (bortse t fru skriv('nrhcjdc og o prydning. d r r er a n fort hc11ho ldsvis 
nnder symbol 50 og 67). 

O1·dne patien t til transport, transport indenfor nfdelini;cn . 

J11atlgim1i11g 
Mnclg ivning. 
Mellemmåltid for diæ lpntientcr og pa l icntcr, der skal dr ikke m eget. 
H ente snavset service. 

Opvnsk (ogsii ved onellcmmii llide r, me n ikke i forbinde lse med skiftning a f' vand i rlrikkeglns, der er 
nnt'orl unde r symbol 44). 

S kifte vnnd i drikkegins og opvask i forbi11d c lsc h r rrnerl. 

F orsk elligt arbejd" uden palil'l1I 

J o11rnnl- og andet skrivcnrbcjdc, skrivenrbejdc i forbindelse me<l provcr, kurv,,rn,ule og forandre 
på tavler. 

Ius lruktio11, rapport , snrntn le i tj e ncslc11. 

T e le fon. 
S amtnle med bcsogcndc. 

K o ntrol med renl toj , opgorelse og konrp lc ttcri11g uf forråd. 
Pnk11ing til s te rilisering og s te rilisering . 

Ordne rncdir insknbe, forbindingsslllr og s tucgnngsvoi,;n . fre ms tille forl,i11dssugcr. 

Ticngoring på s tuerne (vaske g ulv . kumrncr. v ind11cskarr11!' og radi11 111rrr, polr rr· s pejle). 
A l rengoring i g nngc ug d agligstuer. 
Al rcngoring i bilo kulcr ( tckokk,•11, skyllernm, kontor, w. c . og lign. ). 

Ekstra n ·ngoring. 
Skyller111ns11rbejdC' (vnskc u ringlas, b,ckkt-11 , voksduge rn. 111.), 
Sorte re s uavseLoj. 

I11dsu111lc og onrdcl<' hloms lr r, ordne hlo rnst cr. Modtage l.,lo 11rstr r fru hc,wgcnrl,·. Orndrle pos t. 
Oprydning dtcr udskrevet pn t ient (vaske ~eng ug horcl . lufte cl yn r r rn. 111 " oprNlni11;.: uf ~eng). 

A rb,:jde ud,•11fur af delirrge11 

Tra11spurl n,e,I pn tic11l, hcntr pn ticnt på o pcrntionsslUc. 
Transport ude n pal icn t . 
A ll n rhcjde, der ikke bcrort'r nfdclingcn e lle r rl cnncs pnlicnt <·r . 

Nod1w11dig spildtid 

Vagt (:i: de n tid , hvor personn let ikke udforer hcstr mt(' a rbejder. m en rr til r:'rdighcd pt, a fdelingen). 
Personlige fomoclc11lrt'dcr, kaffcpu11sr. 

U11orfo,,,ufi;:, spilr/ticl 

Vente pu hinande n, vente på ordre, inte l spec·ic lt a rbejde . 

Vent,· på noget udrfru (stuegang, 1nndvogu. purto r). 

A rbcjdsslndie t (:i: den Lid, de r er medgået til samt nlr med rn tion nliscringsfirrnaets i11gc11iurc r). 
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Tidsstudier og t.otolswdier 

U ndersogelscn af ar.hej det på afdelingerne er foretaget ve<l hjælp af tidsstudier. Tids
studiet er en undersogelse af, hvilke arbejdsprocesser (symboler) hver enlwlt p erson er beskæf
tiget med i dognets lob. 

Tidsstudierne er sa111111e11.arbejdet i totalstudier henholdsvis over dagarbejdet (Id. 5-19) 
og over aflen- og natarbejdet (kl. 19- 5). Totalstudierne over dagarbejdet viser som gennem
snit foi: en 3-dages perio,le, hvilke symboler der er blevet udført på afdelingen af dag
personalet og af nat- og aftenpersonalet i tiden efter kl. 5 og inden kl. 19. Endvidere 
viser s tudierne, hvor lang t id der er medgået til symbolerne indenfor nærmere afgrænsede 
perioder af dagen (perioder på 2 limer), og hvor lang tid der ialt er anvendt daglig til 
hvert enkelt symbol og til alle symbolerne sammenlagt (totaltiden) . Det ses, hvor stor en 
procen t af totalt iden det enkelte syu1bol repræsenterer, og hvor lang tid der er medgået 
til de enkelte symboler beregnet pr. patient. Endelig viser s tudierne, i h,;lkcn udstræk
ning de forskellige personalcgntpper har deltaget i udforclscn af h vert af symbolerue. 

Totalstudierne over natarbejdet bygger på studier, der kun er foretaget en enkelt 
nat på de undersogte afdelinger , men er iovrigt udarbejdet på samme måde som studierne 

over dagarbejdet. 
I det følgende vil fremstillingen, hvor andet ikke er anfort, ved omtale1~ af totalstu

dierne vcdrore dagstudicme. 
Tidsstu<lierne såvel over dagarbejdet som over natarbejde t er foretaget på en kirur

gisk mands- og en kirurgisk kvindeafdeling og på ti lsvarende medicinske afdelinger på 
centralsygehuset i Hi llerod, på en k irurgisk mandsafdeling og på en medicinsk mands
og en medicinsk kvindeafdeling på amtssygehuset i Aalborg, på e t afsnit af en kirnrgisk 
mands- og en med icinsk kvindeafdeling på Bispebjerg hospital og på 3 medicirn;k-kirnr
giske afdelinger (mænd og kvinder) på sygehuset i Fåborg. 

Un<lersogelsen er således foretaget på ial t 12 afdelin ger (afsnit). Antallet af patien
t er har på bvcr af de u ndersogte afdelinger (afsnit) ligget omkring 25-30. P å amtssyge
huset i Aalborg v ar patientantallet dog noget storrc. 

Totals tudierne over dagarbejdet er aftrykt i bilag 12-23. Totalstudierne over aften

og nat arbejdet ses i bilag 24. 

b. Sygeplejearbejdets fordeling efter kvalifilwtio11sgrad, gen11e111s11itsst11dier, perso11alest11dier 

Sygeplejearbejdets fordeling efler kvalifikationsgrad 

Udvalget har undersogt , hvilke sygeplejearbejder (symboler) der m å b etegnes som 
kvalificeret arbejde, hv orved er forstået a rbejde, der efter sin art bor udfores af syge
plejerskepersonalet (sygeplejersker og sygeplejeelever)1), og hvilke der er af mellem- eller 
ukvalificeret art, og derfor vil kunne foretages henholdsvis af personer med en passende 
kortere uddannelse i elemen tær sygepleje (sygehjælpere) eller af personer uden sådan 
uddannelse (husassistenter). 

I bilag 25 er v ist, hvorledes symbolerne fordeler sig efter kv,tlifikationsgrad. Det v il 
ses, a t flere af symbolerne omfatter arbejder under forskellige af d isse kategorier . D isse 
blan dede symboler er hovedsagelig al' kva li fi ceret- mcllemkvalificerct art; dog findes der 
også enkelte blandet rnellcmkvalificerel- ukvalifieere<le. I tilfælde, hvor et symbol henhorer 
under forsk ellige kategorier, er det sogt fastslået, hvor stor en procent af symbolet , cler 

1) Sporgsmulct om sygcplcjcclcvcrncs dcltogclse i orbcjdct pu ordeliugcrnc vil i det folgcndc kun blive bcrort 
pcrifort, og udvalget skul i en senere bcllcokniug vende tilbage hertil. 
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horer under de forskellige kategorier, og for de symboler , der omfatter en række arbejder, 
så vidt muligt til lige under hvilke kategorier sy mbolets forskellige arbejde r horer. Enkelte 
symboler vil efter udvalge ts formening kunne udfores centra lt. Disse symboler e r særligt 
afmærket i bilag 25. Iovrigt henvises herom til fremstilljngen senere . 

For n ogle få symbolers vedx:ommende har det ikke været nrnligt at foretage en for
de]jng af symbolet i kvalifikationsgrupperne. 

Gen11emsnitsswdier 

Totalstudierne g iver som om talt cu rc<lcgorelse for arbejdet p å de undersogte kirur
giske og medicinske afdelinger. Ved udvalgets v idere und1:rsogelse vil det imidlertid være 
hensig tsmæssigt al arbejde 111e<l kun een kirurgisk og een medicinsk afdeling. Man har 
derfor udarbejde t et »totalswdie« (ge1111c111s11itsstwlie) for e11 ty pisl,· hrurgisk og for en ty pisl, 
111edici11sl,: afdeling. 

Disse to genne m~nitsstudier er udarbejdet som genne msnit af totalstudie rne hen
holdsvis for de kirurgiske og for de mediciuske afdelinger, idet man har forudsat , at den 
tid, der anvendes til de enkelte symboler b eregnet pr. patient, v il svare til ge11nemsnittcl 
for disse afdelinger. Beregningen af den Lid, der anvendes til symholerue inden for tids
inter valle rne på 2 timer , er på samme måde foretaget som gennemsnit af totalstudierne. 
Gennemsnitsstu<licrne, der e r udarbejdet for afdelinge1· m ed 2(> patienter, ses i bilag 26 
og 27. I genu emsnitsstudierne er sy mbolerne som vist i biJageue grupperet efter kval ifi
kationsgrad. 

Tilrettelæggcl;;en af arbejdet på blandet. medicinsk -kirurg iske afdelinger varierer 
erfaringsm æssigt stærkt unde r hensyn til afdelingernes storrclsc og i11dretni11g, de r er 
<11:rfor ikke opstillet et gepnem snitsstudie for denne afdelingst ype. 

I det folgende s kal der gores nogle be mærkninger om gennemsnitsstudiernes værdi 

som udtryk for for holdene på t ypiske kirurgiske og m edicinsk e afdelinger. 
P å forhånd m åtte man vente, at tidsstudier pt1 to fo rskelligartede sygehuse i provin

sen og et sygehus i Kobenhavn ville vise betydelige variatione r i den tid, rier medgår til 
udforeisen a f <lf' fo rs ke llige sygeplejearbejde r, s.'tlede;; at gennemsnit s~tudierue ville b live 
præget af usikkerhed. De tte viser sig imidlertid ikke at være tilfældet i nævneværdig grad. 

I hilug :rn er g ivet e n oversig t onr, li vor lnng ti<l der be regnet pr. pal ir-nl n mcd~nc t t il dngarhejdet 
(k l. 5-19) pli de undersog te ardclin~cr i Hille rod og , \ulborg og pi\ Uispebjerg. Over;igten vise r lienholds\'is 
for ki ru rgi;ke ug na•,licinske nfdclingcr, hvor lang Lie! der er nnvcndt på de c 11kcltc sy111bolPr oµ; den gcnnem

a11itlig ,111v1·111ltc tid pr. gy,nl,ol (rnid<lcltall!'t ). Det vil ses. ni sy111bolcrnc.• 1idsvnri~hcd kun nfv iger l>rok<lclc 
ar elle r nogle rå minuller fra midd,·llnllet. l de få tilfreld.-, hvor clcr forekomme r s turrc afvigelser, e r <let s11 111 
n·gd mulig t nt påvise, 111 iler linr gjort sig særlige forhold gældende. 

Ser nrnn så ledes pi\ de nrbcjdcr, <ler vc rlrore r p::nienterues toilc ll.c, srn~cred ning og snnvsetoj til 
skylle rum (symbol 20), se~ de t, 111 middcllullct for medicinske nfclclingcr er 12,9 min. Ved 11f<lcli11g Il I i 
Aalborg linr tiden imidlcrticl k11n v1crct 7,9 min. D e tte sky ldes, nl pntic11tc rnc på <lcn11c afdeling på g rund nf 
særlige forhold i s tor 11ds1rrekning se lv sorgcdc for dcrc;; toilette og sl"ngcrcr.lningcn. 

P,\ n1111ulsnfdc lingcr udleveres nringlns t.il pnticntcmc. Arhcjdl't med bække11i-:iv11ing er r.lcrfor storsl 
på kvindrnfdelinger. Dette forklarer, nt symbol 23, ,le r blnndt nndct ornfollcr h1ekkc11givning, såvel p ii de 
kirurgiske som p å de rnrdicinskc nfclelini;er bar lngl'l lccngsl tid p,\ nfr.lclingcrnc for kvinder. 

Tide rne, der e r nnfort for forskellige a rbejder i forbinde lse 11wd modtn~cl,c og udskrivnini; af pntie 11 tcr 
(:lO) og oprydning efte r udskre\'nc pnl.icn ter (67). e r på virket ur, hvo r mange pnticntcr <le r lrnr været morltngct 
henholdsvis udskrevet de dage, s tudiet har s t~c t på, og 0111 der li11dcs en cc111raloptngrlscsnfdcl ing ved syge

huse t. Dissc: ti <l r r giver derfor ikke e t egne t snrnrncnligningsi.run,llng. Det sknl senere bcrei::nes, hvor lnng 
tir.l der 011venclcs på de forskellige ar<lclingcr t il disse arbejder. 
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Pi\ l3ispehjcrg hospitnl blev 11ftcnsmnclc11 smurt p /1 afdelingen nf sygeplejerskerne, medens dette 
nrbejde pil d <' undre sygehuse vur hcnlngL til cenlrnlkokkc11ct. J\lndgivning (40) hnr der for kricvct længst 
Lid på Bi. pebjcrg ho.pitnl. P /1 den kirurgi•ke afcll' ling er der således anvendt 17.8 min. (middelt aUet er 
15,9 min.) og pa\ den medicinske 20,5 111in. (middeltallet er 16,4 min.). Afdeling A 3 i Aalborg har den laveste 
tid 13,0 min., idet transportvejene p i\ afclclingen var særlig korte. 

Til pakniug til s terilisering og sleriliscring (55) er der på a fdeling B 3 i llillerod anvendt 3,0 min" 
medens middeltuUet for dette symbol både på kirurgiske og medicinske nfdclingcr ligger på ca. 1,0 min. 
Forklaringen er, nt cler på afdelingen i Hillcrocl fandtes en undcrsogcl-esslue fæUcs fo r alle ~ygehu•eL5 medi
cinske nfdelingcr, hvor der i tilslutning Li] un,lcrsogcl~cruc blev foretngel forskeUige under symbol 55 horende 
nrbejder. 

Den gc11nerns11itligc tid for gulvrengoring og nogle nudre rengoring-arbejder på stuerne (60) og for 
opvnsk (43) er pu de kirurgiske nfdelinger lwnholdsvis 8,0 og 9,3 min. og pa\ de rncdieiuskc nfdcliuger 7,9 og 
9,·~ min. Udover disse tider er der imidlertid på den kirurgiske afdeling pi\ Uispebjcrg hospital brugt 6 1ni11. 
til de nrcvnte rcngoringsnrbcjdcr og 5 min. til opvask. P å den medicinske ufdeling for kvinder i Aulborg er 
der anvendt henholdsvis ,j. og 3 min. udover gcnnem~nitstiderne. Det ma\ her bemærkes, nt clcr på de under• 
sogte nfdclingcr hnr været omtrent summe mængde ser vice i brug pr. patient. De stærke svingninger i 
tiden, dC'r er anvcudt til d isse arbejder, sk yldes ifolgc rntionnliscringsfirmncls s tn<l ier vnriutioncr i orbcj ds
tcmpo og effektivitet. For r engoringe11s vedkommende kommer lw rtil, al der som det senere sknl omtnlcs 
gor sig betydelige for~kellighedcr gældende 111ed hensyn t il rcngoringcns hyppighed. 

Til pulicnltransport (70) er der på den kirurgiske ufdeling i Anlborg nnvendt 4-,0 min., medens middel• 
tnUct for kirurgiske afdelinger kun er 1,7 min. Dette skyldes, at nfdeling~~ygeplejcrsken på denne afdeliug 
sa\ vel overværede operntionernc som lcdsngcdc patienten under Lrnnsportl'n fra opernLionssLuen. 

S)•mbol 72. arbejder, der ikke direkte 1,crorer ufdeling~n og dcnuc& palienlcr. omfulter hoveclsngelig 
rcnguringsnrbcjdc. Middeltoilet for dette sy111bol er 0,8 min. på de kirurgi~ke og 3,3 min. pu de medicinske 
nfdelinger. P u dcu mediciuske u(dcling Il 3 i llillerud ligger tiden imidlertid pa\ 4,8 min., hvilket Hkyldcs, ul 
denne nfdeling som tidligere omtalt hnvde en undcr,ogelses~tue fælle~ for •ygehu•cl~ medicinske afdelinger. 
Husossist cnternc pli clc medicinske nfrlclingcr Bl og Il 2 i Aalborg tog sig nf rengoringeu nf alle persouulc
værelser og Lr11pper i den medicinske bygning. Der v11 r derfor her cu tid pa\ henhold.vi~ 5,9 og 4,1i min. 

De afvigelser, der således f'orekummcr i symbolernes tidsvarighed fra sygehus til 
sygeh us, er gennemgående af underordnet betyduing. Man har derfor ikke sagt at bort
e liminere disse ved udarhcjdelscu af gcnucrusni tsst u<licrne. 

E n nærmere undersogelsc af den tid , der ifolge totalst udierne er medgået til syge· 
plejearbejdet (symbolernes total t id) inden for de fo rskel.lige tidsintervaller på 2 timer, 
vil vise, a t fordelingen af arLejdct i t idsintervallerne er præget a f en betydelig ensartethed. 
E n undersogclse af de enfw lte symbolers fo rdeling i tids intervallerne viser vel ikke en fuld t 
så stor ensartet lied . Dette sky ldes imidlertid de særlige forho ld ved de enkelte sygehuse 
og er af underordnet betydning i denne forbindelse. 

Af det an fortc fremgnr, at genncrnsnitsstudicrnc stort se t kan antages at give e t så 
pålide ligt billede af den tid, der medgår til de en kelte symboler p:\ t ypiske kirurgiske og 
medicinske afdelinger og af symbolernes fordel ing inden for tidsintervalle rne på to timer, 
at man kan lægge disse til gruud vecl den videre undersogclse. · 

Som om talt v iser totals tud ierne tillige i hvilken u dst rrckning, de forskellige perso
J1alegrupper deltog i ud foreisen af h vert af symholernc. En ti lsvarende beregning er ikke 
foretaget fo r gennernsnitsstudiernes veclko111meude. Dette sky ldes, a t der på dette pu nkt 
gor sig en del forskelligheder gældende mellem de fo r"kellige Lotalstudicr, hovedsagelig 
som folgc af, at manglen på sygeplejersker på nogle af de undersagte afdeliuger var sogt 
opvejet ved beskæftigcl,-e af sygehj ælpere. Disse forskelligheder udelukker dog ikke, ut 
totals tudierne lægges til grund vetl en illus tration af forskellige fo rhold vedroreocle per
sonalets arbejde på de ty piske a fdel inger. I bilag 26 a og 27 a er det således vist , hv ilke 
arbejds tider sygep lejepersona let og husassisten terne har, og i personales tudierne, der om
tales nedenfor, er der redeg jort for det arbejde, disse pcrsonalegrnpper normalt udforer 
på kintrgiske og medicinske afdelinger. 
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Perso11alest udir r 

Som gennemsnit af totals tudierne har udvalget udarbejde t p erso11ales111difff, 1frr viser, 
hvillce arbejder ,,11 afdeli.ngssygeplejrr.~k·e, 1'11 sygeplejerslw, <·n sygeplejeelev, en sygehjælper 
og en husassistent 11ormall udforer indenfor en 8timcrs a rbejdsdag på henholdsvis en kirur
g isk , en m edicinsk og ca blandet m edicinsk-kirurgisk afdeling, og i hvilken udstrækning 
de fo rskeUige personalegrupper deltage r i udforcl~cn af kvalificeret, mcllcrnkvalifiecrct 

og ukvalificeret arbejde . 
P ersonalestudierne ses i bilag 29-33 . 

r. RcdegrJrelse for sygep/1jl'arbejdets tilr,-.uelæggelsc p li den 
ty piske hirurgislw og den l)'JJislw 111 Nlici11slH· afdeling - Forslag vedror,•nd,, 

sygepfrj,•11rbejdets tilrellelæggclse og udfiirdse 

I afsnit 1 v il der blive redegjort for, hvorledes a rbejdet ifolgc de foretagne undcr
sogelser er tilrettelagt på den typiske kirurgiske og ,Jen typi~kc mcdicinsh afdeling 

(genncmsn itssl 11d icrnc). 
1 afsnit 2 v il der blive g ive t forslag ti l almindelige retningslinier for sygeplejearbejdets 

tilrettelægge lse. I afdeli11gsstudicrne (bilag 31t og 35) soges det derefter v is l. hvorlctlcs det 
arbejde, der forcko111111cr p å den typiske kirurgi~kc og medicinske afdeling, tilrettelægges 
mest hcnsig tsm æ;;;;igL i dagens loh, og hvorledes de t fo rcleleti rn r. lle m afdelingssygeplejer
s ken, det ovrige sygeplejer;;kepersonale (sygeplejersker og sygeplejeelever), sygehjælpere 
og husassis tenter. E n ovenigt over personalet s arbejdstider er yderligere vist i bilag 

34 a og 35 a. 
Ved udarbejdelsen af afdeli ngsst~dierne har man forudsat, at k va lificere t arbejde 

bor udfo res at' sygeplejers kepersonalet, me lle mkvalificeret arbejde a f f'-ygc hjælpe re og 

ukvalificeret arbejde af husassistenter. 
Ved arbejdets tilrettelæggelse har man iovrigt vides t muligt fulgt de foran omtalte 

r e tningsl inier, ligesom man navnlig har haft for oje, at arhcjclet bor fordeles således over 
dagen; at det storst mulige antal personer kan o pnå »samlet« arht' jds ticl fremfor de n 
sædvanligt forckommc11<le a rbejdstid m ed »mellemliggende(< friti m er, og at fritimer , hvor 
disse ikke vil kunne undgås, placeres i rftermiddagsti mcrnc i t ils lutni ng til m iddagspau
sen. Endelig er der lagt vægt på, a l patientvækningen bor ske til det senest mulige tids

punkt. 
I ajile/i.11gss11ulieml' r.r der afsat den samme tid til 11dji>relse11 af i7" 1•11/.-elte symboler som 

a11forL i ge1111e111s11itss/111lin11e, idet man i dc uue forbindelse har scl bort fra m 11lighcdcn 
f'or at opnå tid,;besparclscr ved forenkling af arbejde t , a nvendelse af tekniske hjælpemid 
ler m.m. D ette ;;;ky ldcs, at det ikke har været n111ligl at fasts li1 i hvor stor udstrækning, 

der ad de nne vej vil kunne opnås le ttelser i arbejdet. 
Endelig fremsættes der i afsnit 2 nog le bemærkninger o m aften- og natarbejdet. 
I afsnit 3 v il der bli ve fore taget en særskilt undcrsogelse af' folgcnde sporgsmål: 

fre mgangsm åden ved forskellige symboler s udforelsc, rundemæssig udfore Ise af sygepleje
arbejder og centralisering . Ved e n om tale af ,:;ygchnscncs skrivearbejde v il der hl.a. blive 
frc msa t forslag t il en forenkling af noteringsarbejdet ved ind- og udskrivning af patienter. 
E ndvidere v il der hliw gjort nogle bemærknin ger om normeringssporgsmålet og om be
lysningen i lokalerne . I afsnittet, f'rc kvcnsstudicrnc og transpo r tvcjsk cmaernc v il der 
e ndelig blive g jort rede for fors k_elligc sporgsmål vcdrnrcnde af'dclingerncs bygningsmæs 

s ige udformning. 
-I 
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1. Redegorelse for syge11lejearhejdets tilrettelæggelse på den typiske kirurgiske og den 
typiske medicinske afdeling 

a . Nogle hovedarbejder i sygeplejen, arbejds- og p erso11alclconce11lrationen 

Nogle hovedarbejder i sygeplejen 

Det a rbej de, der forek ommer p å den typisk e kinu·giske og den t ypiske medicinsk e 
afdeling, vises i gennemsnitsstudierne (bilag 26 og 27) . Det vil ses, at n oget over halvdelen 
af dagens arbejde såvel på den kirurgiske som p å den medicinske afdeling best år af de 
samme 8-9 symboler. Det arbejde, der er t ale om, er forberedelse til stuegang (symbol 1), 
forbinding, skylning, v ædsketillo1·sel og andre b ehandlinger (12), »godn at-runde«, sam
tale med patient, besvare signal fra patient, hjælpe patient med madning m. m. (15), 
sengeredning og pat ienttoilette m.m. (20), madgivning (40), op vask (43), forskelligt 
skrivearbejde (50), instruktion og rapport m.m. (51) samt gulvrengoriug og den ovrige 
daglige rengoring på stuerne (60). I oversigt en nedenfor er vist disse arbejders t idsva rig
hed beregnet i p rocent af t otaltiden og i minutter . 

T abel 28. Oversigt over Jorslcelligc symbolers tidsvarighed -
angivet i procent af den samlede arbejdstid og 1: minutter - p å 

den typ iske kirurgiske og den typiske m edicinshe af deling 

l Kirurgisk ofdcliag Mcdiciruik nfdcliug 
Symbol 

I i pct. i m..i.n. i pct. i ruin. 

1. .... . .. .. 4,7 173,0 5,3 211,4 
12 1

) ........ 5,4 196,3 - -
15 .. .. .. . . . . 5.1 188,2 4,5 176,5 

20 ..... . . ... 11,3 4,12,9 8,1 320,0 

40 .. .. .. .. . . 11,3 412,3 10,7 1t22,1 

43 .......... 6,6 241,5 6,3 248,0 

50 ..... . ... . 6,5· 239,5 9,5 371t,7 

51 ... . . . ... . 4,0 14,7,0 ,i,o 158,4 

60 . . ........ 5,7 207,7 5,5 216,0 

!nit . . .. . ... 60.6 2.218,4 53,9 2.127,l 

1) Tiden Lil delle syinhol er pi\ den medicinske afdeling relativ kort.. og er derfor ikke mcdtnget i tabellen. 

Ved tih-ettelæggelscn af sygeplejearb ejdet må opmærksomheden i særlig grad ret tes 
mod disse arbejder. 

A rbejds- og p erso11aleko11cc11tratione11 

I gennemsnitsstudierne (bilag 26 og bilag 27) er tiden fra kl. 5- 19 inddelt i intervaller 
på 2 t imer, og de t er v ist , hvor meget a rbejde dagpersonalet bar u<lfort i11deu for h vert 
tidsinterval. Den del af nat- og aftenpersonalets arbejde, der udfores efter kl. 5 og inden 
k l. 19, e r ligeledes medtaget i studierne. 

Det vil ses, at morgengern ingen såvel på kirurgisk som på medicinsk afdel ing på
begyndes kl. 5. I tiden kl. 7-9 finder der en bety delig koncentration af arbejdet sted. P å 
begge afdelingerne udfores således 23 pct. af <lagens arbejde i dette tidsrum. Procenten 
falder derefter på begge afdelinger og er minds t i tiden kl. 13-15, hvor den på kirurgisk 
afdeling er 9 og på medicinsk afd eling 8. Der folger derefter en stigning i arbejdet , der 
kulminerer Id. 17-19 med 15 pct. p å kirurgisk og 16 pct. p å medicinsk afdeling. 
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D en hulgeuevægebc, der præger arbejde t på afdelingerne, h ænger sammen m ed, al 

c l stort antal a rbejde r udfores inden morgenstuegangen påb egyndes, hvorimod der op• 
st år en :;tagnation i arbejdet under patienternes hvile tid og besogstideu mid t på dagen. 
Aftengerningen (senger edning, patienttoilette, madgivnin gen m.m.) lievirker den der

efter følgende s tigning i arbej det. 
Det er indlysende, at den ujævne fordeling a f dagarbejdet gor det vanskelig t at give 

sygeplejepersonalet samlet effektiv arbejdstid i storre udstrækniug. I b ilag 26 a og 27 .i 
er det v ist, hvorledes personalet s arbejdstid er t ilrettelagt på den typiske kirurgiske og 
den typiske med icinske afdeling. Ser man bort fra aftenvagten og nattevagten , har på 
kirurg isk afdeling kun een sygeplejerske og cen husassistent samlet a rbejdstid. D elt ar
bejdstid har a fdelingssygeplejersken, en sygeplejerske, to elever og en husassist ent. På 
medicinsk a fdeling har ligeledes fem personer delt og kun to personer samlet arbejds.t id . 
De »rnelle mliggeude« fritimer er fort rinsvis henlagt t il t iden kJ. 13-16, hvor arbejdsmæng
den som omtalt er ringe. Endvidere har på begge afdelinger en elev fritimer kl. 91/~- 13 
(131M ug på kirurg isk afdeling yderligere en elev i tiden k l. 8-151

/ 2 • P ii m ed icinsk afde

ling er der b eskæftiget en sygehjælper mccl tjeneste kl. 151/t-18½, 

b. Syg<>plejearbejdets fordeling mellem de Jorskelligl! pusonalegrupper 

Af personalestudierne (bilag 29- 33) fremgå r det, h vilket arbejde en afdelingssyge

plejerske, en sygepleje rs ke, en sygeplejeelev, en sygehjælper og en husassistent normalt 
udforer inden for e n Stimers arbejdsdag, og hvor lang t id der an vendes til de enkelte 
symholer. Endvidere ses det, hvorledes de enkelte personalegru ppers arbejde fordeler 
s ig i grupper efter kvalifikationsgraderne : kvalificeret (k), kvalificere t og melle mkvalifi
ceret (k+ m), m ellemkva lificeret og ukvalificeret (m + u) og ukvalifice ret (u). 

I det folgendc skal der gives en rcdcgorelse fur de forskell ige pcrsonal.egruppcrs ar· 
l,cjdc . D et v il særlig blive omtalt, hvor meget arbejde person a le t udforer indenfor hver 

a f de omtalte kvalifikationsgrupper. 

Afdeli11gssygeplejerske11 s arbejde 

I nedenstående oversigt er v ist. hvorledes afdelingssygeplejerskens arbejde fordeler 
sig efter kvalifikatio nsgrad på de forske llige afdelinger. Symbolerne 81, 90, 91, 16 og 95, 
der vcdrorer personlige foraoden lieder, for;;:kcllige afbrydelser i arbej det, andagt og unde r

holdning sa m t a rbcjdsstudict, er a nfo rt i en rubrik for sig. 

Kirurgisk ufdcliug. Medicinsk 11fdcli11g 
Al1111JN medicinsk-

K vuli1ik11tio11sgrad 
kirnr1tisk afdeling 

- --
I 

- · - -

proct·nl ininuttcr pro(·t!lll I mirmllcr procent I minutter 

k ........ ....... 72 3.17,,~ 7 1 339,l 37 179,0 

k + m .. . ......... 19 92,5 18 86,6 53 252.6 

m+ u ....... .. ... l 4,3 - 0.3 3 12,6 

li ............... 2 9.1 2 12A 6 29A 

16. 81, 90, 91 01!: 95 6 1_26.2_ 9 41.6 l 6.·~ 
- - --~ -- -- -

]00 I -rno 100 •1,8U 100 1180 
' 

Det ses, al afdelingssygeplejerskens arbejde på clcn kinirgiskc og den 111cdicinske 
afdeling praktisk taget udelukkende er kvalificeret og kvalificeret + melle rnkvalifiecrct , 

·I" 
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og at den l angt overvejende part heraf er kvalificeret arbejde. P å ,disse afdelinger synes 
fordelingen af afdelingssygeplejerskens arbejde mellem de forskellige kvalifikationsgrup· 
per herefter i det store og hele at kunne betegnes som hensigtsmæssig. P å blandet medi
cinsk -kirurgisk afdeling har arbejdet ligeledes i det store hele være t kvalificeret og kvali
ficeret + mellemkvalificeret. Den overvejende del af arbejdet horer imidlertid til grnppen 
kvalificeret + mclJemkvalificerct. Dette skyldes, at afdelingssygeplejen;kcn på disse af
delinger i hojere grad end på de kirurgiske og de medicinske afdelinger deltager i det al
mindelige arbejde. 

Af bilag 29 fremgår det, at ca. fi re femtedele af afdcliugssygeplcjcn;kcns arbejde på 
den kirurgiske og den medicin8ke afdeling falder på symbolerne 1 (st uegang m.m.), 15 
(samtale med patient m.m.), 40 (madgivning), 50 (skrivearb ejde) og 51 (instruktion og 
rapport m . m.) . P å blandet medicinsk-kirurgisk afdeling er afdelingssygeplejersken som 
omtalt i hoj erc grad b eskæftiget med det almindelige arbejde. Udover de lige omtalte 
symboler deltager hun navnlig i mediciogi.vning og forskellige andre behandlinger (sym
bolerne 10 og 12) og i fo rskellige arbejder med varetagelse af patienternes personlige 

h ygiejne (20). 
Det skal iovrigt bemærkes, at rationaliseringsundcrsogelsen har vis t , at afdelings

sygeplejersken i ikke ganske ri nge omfang deltager i det almindelige arbejde på afdelin
gerne, ikke mincl~t er dette som næv;1t tilfældet på de blandet medicinsk-kirurgiske 

afdelinger. 

Sygeplejerskens arbejde 

Sygeplej erskens arbejde fordeler sig efter k valifikationsgrad således : 

Kin,rgisk afdeling Medicins k afdeling 
Dlondct rncdicin•k• 
kimrgisk ofdcli11g 

procent I mimJLlcr procent 111in11Ltcr procent ntinuller 

k .. .. .. .. .. . . ... 30 141 ,6 38 183.l 16 73,9 

k+ m ...... .... .. 53 256, 1 47 223.2 57 2H,2 

m+ u ... .. ..... .. 3 15,2 l 5.4 4 20,2 

u . ... . . ......... 8 39,2 6 28,7 19 90,2 

16, 81, 90, 91, 95 . 6 27,9 8 39,6 ,i 21,5 
-- --

100 480 100 480 100 480 

Den langt overvejende del af sygepleje rskens arbejde er, som det måtte ve11tes, på 
samtlige afdelinger kvalificeret og mellemkvalificeret. Procenten for kvalifi cere t arbejde 
e r storre på medicinsk end på kiru rgisk afdeling, hvilket skyldes, a t mcdicingivniug (sym
bol 10) og skrivearbejde (50) er særlig omfattende på medicinsk afdeling. Omvendt er 
procenten for k valificeret + mellemkvalifi ceret arbejde s torre på kirurgisk afdeling, idet 
forbind inger m . ro . (12), vagt ved narkoscpa tien ter og forskellig anden bistand t il patien
terne (15) og fremstilling af forbindsstoffer (55) er særlig fremtrædende på disse afdelinger. 

Grupperne mellemkvalificeret + ukvalifi cere t og ukv alificeret arbejde udgor på 
kirurgisk, medicinsk og blandet medicinsk-kirurgisk afdeling henholdsv is 11, 7 og 23 pct. 
af a rbejdet og hertil kommer, at skonsmæssigt noget over halv delen af arbejdet, der er 
opfort under gruppen kvalificeret + mellemkv alificere t a rbejde, er af mclJemkvalificcre t 
art. Det må h erefter antages, at der i ikke ringe udstrækning er mulighed for at a fl as te syge
plejerskerne ved at ovci:fore mellem- og u kvalificeret arbejde fra d isse til andet personale. 
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Sygeplejreleve11s arbejde 

Sygcplcjcclcvcns arbcj de fonleler sig efter kYalifika tio11sgrad således : 

Kirurgi~k afdrlin~ M,•(liciusk nfdcling 
B):uult'l mcdicin . .:k. 
kirurgisk afdeling 

--- - - -- ----
proc<'l1t I 111in11ttl'r PTflt'l.'f'll-

I 
r11inuttcr procent I rninultt.·r 

k ....... . ...... . 13 6.U 17 ll2,3 8 :l(,,8 

k + m ............ 66 3J.l.•I 53 '.!55, 1 50 239, I 

m + u .......... •. -1 19.0 8 •10.0 s 23,2 

li H I 69,2 1-1 66,0 33 161,! ....... . ....... 
16, 8 1. 90, 91. 95 .. 3 I 13,I 8 :16.(, ·• 19,8 

- -- -- --- - -

100 
' 

-HIU 100 •180 JOO 480 

Tre fj enledd,· af' eleven~ arbejde på den kirurgiske og noget miudre på den m ed iein
;;ke afdeling falder på gruppen kvalificeret og kvalificeret + mellemkv alificen·t. P t, d(•Jt 
blandede medieinf'k-kirnrgiske afdeling horer derimod kun ca . halvdelen af' cleYens arhejde 
til denne gruppe. Det ukvalifice rndc arbejde be,daglægger 14 pc t. af' c lo·wns arbejde pi, 
den kirurgiske og den 111cclici11ske af'deling og ikke mindre end 33 pel. på den hlandet 
111ediei11:-k-kirurgis ke afdeling. 

Almindelig auerkendte retningslinier for l)e~k:cft igds(!ll af' s ygeplejeelever i sygq,kj<'
arbejdet finde;- ikke. P å de forskellige syg(•liusc gor der sig betydelige forskl'lli/..(heder 
gældende p."1 dette punkt ; e levernes deltagrise i arbejdel er imidlertid sjæld<'nl lilrcttelagt 
ud fra pa-dagogiskl· synspunklcr. Elevernes arbejde er kun sjæld(·nL af'passet efter de n 
enkelte elevs u1ldannclsestrin , og eleverue er ofte heska.-ftigct med arbejde, der er 11drn 
bety dning for uddannelsen . J en senere hetænk11i11g skal man vende tilbage til sporgs

rnålet om elevernes lleltagclse i afdelingens a r bejde . 

Sygehjælperens arbejclf' 

Sygehja:lpereus arbejde fordeler sig efter kvalilikalionsgrad s:Hedes : 

Kirnrgi,k ofdr ling J\ledirinsk nfth•ling 
Blnmlt·l IIH'.dicinsk• 
kin1q:;i:,1k af'dclin~ 

------- -
pror1·11L I 111ir111ttt•r prorrnt 111in111 tt·r pr04 .. '('III mi1111ller 

- - --

k ........ . ...... 1. 21.0 2 10. 1 7 :15, 1 

k + m ............ 7 1 :rni,6 ,IU 19~,8 •I(, :!20.1 

" ' \- 11 ..... ... ... . :1 1·1,2 s 2,1.9 (, 27.:{ 

li .... ........... 17 8~,9 ,12 ~00,•I 3.~ 166,0 

16. 81, 90 . 91. 95 .. 5 23.3 ll I 5 1,8 7 31 .5 
-- - --

I IOU ·180 100 •180 ]00 I 480 

D e l vil ses, al den v æsentlige del af sygchja:lpercm arbejde p."1 afdelingern(• l1orer til 
gruppen kvalificeret + mellemkvalifieere l. Noget af dette arbejrlc har imid lerlid være t 
af kvalilieere l art. Endvidere falder en omen<l relativ be;,kede11 del af' sygehjælpernes 
arbejde under den rent kvalificerede gruppe. 

Det skal bemærkes, at der ku11 va r bes ka:ftiget sygehjælpere (iall 8) ved 7 af de undc r
sogte 12 afdelinger , og al ralio11alis<:ringsundersogelsc11 derfor grver et mindre sikkert 
udtryk fur de l arbejde, sygehjælperne udfore r. Sarn111euholdes de o ,·cnfor viste oplysnin-
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ger imidlert id mecl oplysningerne om sygehjælpernes arbejde i hilag 8, der hidrorer fra 
samtlige sygehuse, der beskæftiger sygehjælpere, viser der s ig i det store og hele god 
overensst emmelse. 

Sygehjælperne bor ikke b esk æftiges med kv ali ficeret arbejde. Når dette ofte er til
fældet , er forklarin gen , at der savnes retningslinier for en rationel t ilrettelæggelse af syge• 
hjælpernes arbejde, og at disse ofte overlades arbejde, der n ormalt udfores af sygeplejer• 
sker eller sygeplejeelever. Som t idligere om talt må sygeplejerskerne sæ t te sygehjælperne 
ind i a rbejde t og fo re t ilsyn m ed dem. Med den ikke helt ubetydelige beskæft igelsespro• 
cent inden fo r det kvalificerede a rbejde er det klart, at anvendelsen af sygehjælpere, der 
som regel ved antagelsen savner kendskab til endog den mes·t elementære sygepleje, kan 
med føre en folelig b elastning af sygeplejerskem e. 

1Iusassiste11te11s arbejde 

Husassistentens arbejde fordeler sig efter kvalifikationsgrad således : 

K irurgisk oftlcljng Medicinsk afdeling Blandet rncd icinsk-
kimrgisk a fdeling 

-- . - ---
' proce nt minutter procent I minutter procent I minutter 

k .... ... . ... . . .. l 2,9 l 2,3 - 0,2 
k+ rn .. . .. . . ... . . H 68,0 8 37,0 22 109,0 
m + u .. . ..... .. . . 2 12,9 l 5,3 l 2,0 
u . ....... .. ... .. 78 373,2 86 413,3 73 348,5 
16, 81, 90, 91, 95 . . 5 23,0 ,1 22,1 4 20,3 

100 480 100 ,iao 100 480 

Omkring fire femtedele af husassis tentens arbejde har på samtlige afdelingstyper 
bestået af ukvali fi ceret arbejde. Inden for gruppem c kva lificeret og kvalificere t + mel
lemkvalificeret a rbejde falder på kirurgisk, medicinsk og blandet medicinsk-kirurgisk 
afdeling henholdsvis 15, 9 og 22 pct. af a rbej det. Dette har hovedsagelig være t mellern• 
kv alificeret (bistand ved ser vering af maden , symbol 40). F ordelingen af busassistenten s 
arbejde inden for kvali fika tionsgraderne må således alt i alt betegnes som hen sigtsmæssig. 

I den foregående oversigt over sygeplejepersonalets arbejde e r bl.a. anfør t, h vor stor 
en del heraf der har vedror t personlige fornodenheder, forskellige afbrydelser i arbejde t, 
andagt og underholdni ng sa mt arbejdsstudiet (sym bolerne 81, 90, 91, 16 og 95) . Af in• 
teresse e r navnlig, h vor meget t id der er medgået til personlige fornodeohecler og t il af
brydelser i a rbejdet . Af bilag 29- 33 vil de t ses, at den t id, der er medgået til personlige 
fornodenheder, svinger mellem 0,2 pct. og 3,4, pct . af den samlede arbejdst id. Dc11 gen• 
ncmsnitlige tid for samtlige afdelinger er 1,2 pct . af arbejdstiden. Uanset at denue lave 
procent til<lels hænger sammen med, at en væsentlig del af p ersonalet har delt arbejdst id, 
er det dog ud valgets opfattelse, at den t id , der i sygeplejen anvendes t il personlige fo r
n ødenheder, sam menlignet med forholdene i mange andre erhverv må siges at være be
skeden. Afbry delser i arbejdet (sy mbolerne 90 og 91) ligger mellem 0,1 pct. og 8,5 pct. 
af arbejdstiden. Gennemsnittet for samtlige afdelinger er 2 pct . Som det senere skal om• 
tales, vil det ikke være 1nuligt at t ilrettelægge sygeplejearbejdet således, at det helt und
gås, at der opstår afbrydelser i arbej de t. 
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2. Fmslag til forheclrct tilrettelæggelse af sygeplejea1·bejdet 

a. Retni 11gsli11 ier for sygeplejea rbejdels tilrettelæggelse 

En rationel tilrettelæggelse af a rbejdet b yder af forskellige grunde på vanskeligheder· 
]\fange hehan<lli11ger og anden pleje må ydes, efterhånden som der opst,h behov herfor· 
Tidspunktet for disse arbejder!' ud f'orclse kan derfor ikke fastlægges på forhånd . Disse 
arbejder bevirker ti llige afbrydelser i det ovrige a rbejde og skaber den uro, der ofte præ·. 
ger sygeplejen. Sa mtidig bevirker afbrydelserne tab af arbejdstid , idet genoptagelsen a 1 

det afbrudte a rbejde e rfa ringsmæs,igt er forbundet med en tidsrovende igangsætning. l 
denne forbindelse skal det nævnes, at indlæggelse af patienter, na vnlig hvor dette ikke 
s ker t il bestemt fa,.:tlagte tider. i boj g rad bevirke r afbr~'del~er i afdelingens arbejde og 
de rmed tab af' arbejdstid . Forholdet vil dog være et noget andet, :--åfrcmt patienten ikke 
modtages på selve afdelingen. men på en modtagelse;;afdeli11g. Det hyppigt ,kif'tende 

patientantal og den ofte forekommende overbe læg11 i11g vanskeliggor ligcledei, tilrettelæg
gelsen a f arbejdet. Af betydning er tillige den a rbejdsforogel~e. der kan opst{1 ved forvær
ring i e n patients t ilstand. 

Symbolerne kan inddeles i tre gruppe r med hensyn t il rnu lighcdi-rne for at give di· m 
en ændre t placering i a rbejd;,planen. Under gruppe l nedenfor er anfort arbejder, der af 
lægelige grunde e ller af hen~yn til hele arbejdsgangen på afdelingen m.°1 udfores til bestemte 
tider og ~om derfor alene ved en mere omfattende ændring af arhejd~plane11 v il k111me 

he11læggcs til a ndre tidspunkter på dagen. Gruppe II omfatter a rbejdPr, der ikke p."1 samme 
nulde må henlægges til bestemte tider, m en som kan udl'nn'.~ på tidspu11ktcr, hvor der kun 

er ringe arbejde på afrlcl ingen . Under gruppt' lll er endeli_g vist de forskellige arbejder, 
der m å udfores efterht,nden som der opstår behov herfor. Disse arbejder kan som omtult 
ikke udfores efter en på forl1:'1nd fastlag t arbejdsplan. I de tilfælde, hvor et arbejde f'ald<'r 
under flere grupper, er der til symboltallct fojet e t index. 

Gruppe l (arbejder, der må udføres til b1'8/1'111te tid('r). l. 21 . 31. 101. 11 1. 121• 131• 151• 

20. 231. 25 . 301 , 40. 1n. 42. 441, 501 , 511- 521, 60. 611, 621, 661, 671, 
Gruppe Il (arb1ij1frr, ilr.r kcm henlægges til mindre travle tider). 1511• 16. 21. 22 . 211,. 43. 

5011, 5111, 54. 55 . 56. 611!" 6211, 63. 61,. 6.1 . 7]. 72. 
Grupp(' fT T (arbejder, der må udfores rjier lw/u,,.). 2111• 3111• I 0111• 11 111 • 12111 . 13111• 14. 

15m, 23111• 30111• 31. 44111. 52111 • 53. 66111 • 67 111. 70. 
D e 8-9 arbejder, der som t idligere omtalt optager hovedparten af dagen, hore r rncd 

eu undtagel~e (symbol 4,3) alle til gruppe I. Nogle af dis;;c nrhejder (symbol 12, l5, SO og 
51) horer dog ogst1 under de to andre grn ppcr. 

De arbejde r, der må udfores efter behov (gruppe Hl), er hovedsagelig af kvalificeret. 
og mellemkvalifieerct art. Det ukvalifi cerede arbejde (husa;;sistenternes arbejde) folcler i 
det store og hele under gru ppe I og II. H usassistenternei' arbejde kau derfor i liojerc grad 
end ;;ygeplejerskepersoualets og sygehjælpernes tilrettelægges efter en f'o rucl fastlagt 
arbejdsplan. 

I tiet folgcnde s kal der foretages en undersogclse a f' g rupperne I- 111 med henblik p.'1 
at fastslå til hv ilket tidspunkt. du forskellige symboler bor udfores. 

Gruppe I 

Rationaliseringsundcrsogclseu liar vist, at i;t11ega11ge11 (i;ymbol 1) på de kirurgiske af
deli nger i a lmindelighed begynder omkring kl. 8,30 og p å de medicinske omkring kl. 9. 
Patie11tuælc11ingc!11 lJor udskydes til det senest mulige ldoh·k1•slet , og stuegangen hor derfor 
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næppe foregå vrcseutligt tidlige re. Adskill ige arbejder skal udfores efter s tuegangen i t iden 
in den middagsmaden serveres . Stuegangen bor på den anden side derfor heller ikke hen
lægges til senere tidspunkter. Man skal i denne forbinde lse nævne, at det af hensyn til 
sygeplejearbejde ts ufors tyn ede udforelse er af stor betydning, a t s tuegangen i vides l 
mulig udstrækning påbegyndes præcis . Mange arbejder vil ikke med fo rdel kunne p åbe
gyndes, medens s tuegangen afventes, en forsinkelse af denne vil derfor ofte bevi rke af
brydelse i sygeplejearbejdet. Det er indlysende, at selv kortvarige forsinkelser af slue
gangen kan betyde et ikke ringe arbej dstub, når man tager i he tragtuing, at den tab te 
arbejds t id er udtry kt i fors inkelsens varighed multipliceret med antalle l af' personer, der 
som folge af forsinkelsen afbrydes i arbejdet. 

Patie11tvækningen bor som ovenfor nævnt foretages så se11t som muligt , og påbegyn
delsen af morgengerningen mlskydes. De arbejder , der ikke nodvendigvis skal foretages 
i morgengerningen , bor derfor henlægges til andre tidspunkter. De arbejder , der foretages 
inden dagpersonalet trrc<ler i virksomhed, sædvanligvis k l. 7, vil hovedsagelig være tem
peralllr· og p11lstag11i11g (2), bælrke11giv11i11g (23) og patienternes morgentoilette (20). Senge
redningen l,or <lerimod forst finde s te<l efter <lette tidspuukt. 

Patienternes morg,mmllltid (40) v il kunne serveres i t iden kl. 7-8. Middagen serveres 
omkring kl. 11,30, sålcclcs at der gives patien tern e adgang t il en passende hvile i t iden 
kl. 12,30-] 3,30. Efter dette ticl :,,pllllkt serveres 1iftermiddags111åltidet, og besogstiden kan i 
Lil fælde, livor den ikke bor afpasses efter særlige togforb indelser n1. 111., finde s ted kJ.14- 15. 
Aftengerningen vil således forst kunne påbegyndes ca. kl. 15. Aftensmaden vil kuune ser
veres k.l. 17- 18. 

Mange steder er der hcsogstid daglig samt nogle aftner ugen't lig. Besøgs tiden .beslag

lægger således ofte en ikke r inge tid, der kunne ha ve været udnyttet til sygepleje
arbejdet. Udvalget finder det onskeligt, at besogst.iden soges begrænset. 

ivfcdicin (10) og i11jcl.tio11<>r (11) gives, hvor der ikke foreligge r anden ordination, al
mindeligvis i tilknytning t il hovedmåltiderne og er så ledes afhængig af tidsp unkterne for 
cli:;sc. På samme måde er forbi 11d1:11g og vædslwt.ilforsel (12) ofte afhængig af tidspunkterne 
for sengeredning og stuegang. De ov rige arbejder under symbol 12 (omslag, 11armedu11k, 
luftkra11s 111. m.) vil i a lntiudclighed blive ud fort efter behov. Ti<lspwiktet for 11dbri11gn.ing 
af snavset service (42) sker natlll'ligt i tilkny tning til målt iderne. M ellemmc1ltider til visse 
patienter (11-1) er afhængig af hovedm ål t idernes placering. Hjælpe patienter med 111ad11i11g 
og påldæd11i11g (15) er knyttel henholdsvis til symbolerne 4,0 (madgivning) og 20 (patien
ternes toile tte) og er ;;åledes afhængig af tids punkterne for d isse a rbejder . 

Arbejdet, der bes tår i at skifte i·and i patientcmcs drilrlceglas (44), sker ifolgc tota l
studierne fortrins vis orn morgenen og oru aftenen. Der træffes dog også spredte t ider i 
dagens lob for dette arbejde. Disse afbrydelser i personalets a rbejde vil i vid udstrækning 
kunne undgås, såfremt der fo ruden om morgenen og om aftenen skift es vand i cL:ik ke
glassene i forbindelse med m iddagsmaden. På samme måde vil fast e runder for bælrken
giv11i11g (23) i nogen grad kunne modvirke sp redte ti lkaldelser fra patienterne. Om bæk
ken runderne henvises der iovrigt Lil fremst illing om »runderne« i et senere afsnit. 

Med henbli k på at undgå afbrydelser i arbejdet bor såvel i.udlæggelse som 11clshrivni11g 
af patienter (30) ved aftale med patienten clJer dennes pårorende s[1vidt muligt henlægges 
t il bestemte tider på dagen. H erved opnås det tillige, at opry dningsarbejdet efter udsfcrev11e 
patienter (67) kan foregå mind re spredt. T elefoniske forespørgsler t.il patienterne (52) bor, 
således som det nogle steder e r tilfældet, ligeledes henvises til best emte tidspu nkter. 

Rapport og instrulrtion (51) foregår ifolge totalstudierne jævnt fordelt over dagens 



57 

timer. I almindelig hed gives rapport ug ins truktion fælles for per sonalet en gang om mor

genen og t·n ga11g om a ftenen . Instruktioner af oplysende og vej ledende karakter v irker 
stimulerende på personalets interesse for arbejdet og p."1 folcl;,;cn af medansvar og vil iov
rigt i nogen grad kunne uverflodiggore de mange spredte tider, hvor der i dage ns lob g ives 
enkeltvis besked til pe r;;onalet. Fa.~l lcsinstruktion hor derfor fornden o m morgenen og om 
aftenen give~ efter stuegangens afslutuing. Ved påbegyndelsen af aftengerningen bor der 
tillige g ives fornoden instruktion til de personer, der nu indtræder i arlwjdct. D en in
s truktion og vejlcdn i11g, dn iov ri11:t gives sygeplejeeleverne, hor såvidt muligt ligeledes 
s ke i form af fællesins truktion. 

Af de t anforte vil det se;;, at ad;,;killige arbejdc-r udfores i tilslutning til stuegangen 
(symbol 1) , patie nternes toilette (20) og madgivningcn (40). JJ,,1 er d1•rf,1r il..k1• 111i1uls1 11f 
stor bl't_vdning frir arb1:jdNs 11forstyrreclt• p,n11g, ni symbolerne 1, 20 og 1/.0 l11•11/wµg1•s til i/1• fo r 
hrlr arb1•jdspla11e11 1111•s1 he11sigts111wssig<' 1idsp1111kter, og at diss1• symbuler 111/JiJr<'s så præcist 
SUi/i III uf igt. 

Grnppe Il 

Ho vcd part t:'11 afjo11n111/- og ,1111/et sl.ri1wirb1jde (50) v il k 11n11<' henlægge,; til d e tider, 
hvor arh<'jd,;pre:-."et er rnindrc s lærkt. Rortsct fra af<lelings-"ygeplcjerskc•ns runder o m 
morgenen og om aftenen ,;i t samtale llll'd p11ti1' 11/1•rn<", hvor dette ikke ."ker under udforei
sen af andet arbejde, ofte kunne ske på de 111indrc travle tider (15). 

Bnrl11i11g (lf pMir11l!'r (21 ug 22) og /a1:eme111 (2,t) udforr·s il"olgc totalstudierne -~pr<·dt 
over dagen. D ette ,:kyldcH for badningens vedkommende fo rrneullig dt' spredte indlæ~
gelser. De t m.', være muligt at udfore disse arbejder mere samlet. 

f(11111plr1tni11g nfforråd og anrfr" forrc1d.rn rbrj1frr (54) kan udfores på de mindre travle 
Lide r. D e l sarn 11w gælder arlwjd el med at ordne 111rdici nslwb,•, forbi misstuer, s/11egangsvog11 

(56) og. hvor dis."e arlwjdcr ikke rn:',tte blive udfort eentra ll, tillige 1ilbm•d11ing uf for
bi11dssuger (56) og pulming til sterilisl'ri11g (55). En del af re11gori11gl'11 i [!.ll ll[!,1', dagligst11e 
(61) og bi/olm/er (62) samt ('kstra re11guri11g (63) bn 0111 fornodeut ligeledes forskydes til 
fordel for en jævnerr fordc,li11g af dagens arbejde. 

S t('riliseringsnrbejdet (55). !.-0111rol/1•11 lll l'd re11I toj (54). sortning "f sn<11•sr•toj (65), trans
port uden putient (71) og alt arbejd,•. d1•r i/.-/.-(' ,,,,clrorer afdrli111-(l'II (72). hor, so 111 de l ,-enere 
Yil hli ve omtalt i afs11ittet 0111 ceutrnlisering. udfores centralt. Udfores disse arbejder p."1 
de for!<kellige afdelingc-r. bor de lwnlægge-" ti l de mindre travle tider. U nder forudsætning 
af, at der råde,, ove r tilstra,kk('lig forsyning med in ventar, og s:'tfremt plads forholdene til
lader det, er det samme tilfæld<'t med sl,yllerumsarbejdl't (64) og 0111·11sk (4:J). Aftenopva
sken kau .~:°tlt>dc·i- rvcntuelt nchkydes til U !'ll c ftcrfolgeud e dag. Der lilin·r he rved storre 
11111liglted for al. g i ve !tusassisten terne sarnlt!l arbejdstid. 

Gruppe III 

Forskt:ll ige arbejder under sy111b11/ 12 (omslag~læg11i11g, var111<'d1111I.-, fuftkra11s 111.111.) 
rmL som 0111tall undn gruppe 1. udfort:s 1·fterlt.'mdeu, som de r opstår IH·l,ov l,crfor. 

De arhejder. de r er omfattet under sy111b11lt•rn1• 13 (for- og ejiernrb1•jd1• 1·('(/ 11p<·mtio11 ), 
J.l. (assiMrrncc red lct0p,l0beha11dli11g). :J I (onlne f)flti1•111 til tra11sport og I ranspnrt i11dr11 Ji1r af 
d,,/ingl'n), .'i.3 (samtal(' med besoge11rh•). 6fi (modtog" blo111st1•r fru /i('.w1g1•1uh>) og 70 (tra11sporl 
1111•d patient, lwnte p111ir11t pt1 operati1111sst11('), 111 ."1 ligelede~ udfores efter be hov. 

T1•h'fo11.foresporgsler til pati!'1111•r (52) og arb1:jder i forbindelse med 11111dt11g('/se ,,f pati-
1•11/er (30) v il , selv om der sogt•s til vejebragt faste tider for disse arbejde r, altid i en vii-



58 

udstrækning foranledige arbejde på uforudsete tidspunkter. Det samme gælder a.rbejdet 
ved udskrivning af patienter (30) og opry dning efter udskrevet patient (67), hvor dette ar
bejde ikke er centraliseret. 

Ved tilrettelæggelsen af sygeplejearbejdet vil sygehusene med Jornoden tillempning efter 
forholdene kunne lægge de i det foregående foreslå.ede retningslinier til grund. 

b. Sygeplejearbejrjets tilrettelæggelse p å. den typislce kirurgiske og den typiske medici11slce 
afdeling (afdeli ngsstudierne) 

I afdelingsstudierne (bilag 34 og 35) har man sogt at vise, hvorledes det a rbejde, der 
forekommer på den ty piske kirurgiske og medicinske afdeling, bor tilrettelægges, og hvor
ledes det ford eles mellem afdelingssygeplejersken , det ovrigc kvalificerede personale (syge
plejersker og sygep lejeelever), sygehjælpere og busassistentcr. Ved udarbejdelsen af af
delingsstudierne har man, som tidligere omtalt, afsat den samme tidsvarighed til de enkelte 
symbolers udforelse, som der forekommer i gennem snitsstu.dierne. 

Ved arbejdets t ilrettelæggelse har man lagt de retningslinier , der er an vist foran i 
afsnit a , til grund, og ved fordelingen af a rbejde t mellem p ersonalegrupperne har man 
forudsat, at kvaljficerct arbejde hor udfores af sygeplej erskepersona let , mellemkva lifi
ceret arbejde af sygehjælpere og ukvalificeret arbejde af husassistenter. Hverken retnings
linierne for arbejdets tilrettelæggelse eller princippet for a rbejdets fordeling efter kvalifi
kationsgrad har det dog været muligt a t folge fuldt ud. Med henblik på at opnå en hen
sigtsmæssig udnyttelse af personalets arbejdstid har man således i nogle tilfælde foreslået 
v isse arbejder, der v ille kunne udskydes til mindre travle tider, udført i myldretiderne. 
F. eks. kan det nævnes, at husassistenterne om morgenen tænkes beskæftiget med reu
goringsarbejder på gan ge og i bilokaler i tiden, indtil a rbejdet med patienttoilette og 
sengeredning m.m. på stuerne er afsluttet, og r engoringen på stuerne kan påbegyndes. 
Ligeledes med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdstiden har det dernæst 
i enkelte t ilfælde været nødvendigt at foreslå sygeplejersker b eskæftiget med mellemkv a
lificeret arbejde, idet der på de pågældende tidspunkter ikke kunne blive tale om kvali
ficeret arbejde. E ndelig vanskeliggøres en gennemført rationel arbejdsplan som folge af, 
at en del arbejde, som tidligere omtalt, må udfores efter b ehov . Dette gælder dog fortrins
vis det arbejde, sygeplejerskerne og sygebjælpernc udforer, og kun i mindre grad hus
assistenternes arbejde. I denne forbindelse skal det nævnes, at man i de tilfælde, hvor et 
arbejde har en uhensigtsmæssig placering i gennemsrutsstuiliet , og dette ifolge de fo re
liggende oplysninger må antages at være forårsaget af e t pludseligt ops tået behov, har 
undladt at ændre t idspunktet for a rbej dets udfo rclsc. De arbejder, der udfores efter be
bov, er anfort i hoj re side i afdelingsstuiliernes t idskolonner , h vorimod de ovrige arbejder 
er anfort til venstre. • 

I det folgende skal det v ises, på hvilke punkter afdelingsstudierne afviger fra gen
n cmsnitsstudiernc med hensyn t il arbejdet s fordeling over dagen og personale ts sammen
sætning og arbejds tid. Til slut vil der blive g jort nogle bemærkninger om arbejdets for
deling mellem personalegrupperne. 

Arbejdsfordelingen 

Nedenfor er foretaget en sammenligning af arbejdets fordeling over dagen i gennem
snitsstudierne og i afdelingsstudierne. 
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Tabel 29. A rbejdsmængdens procentvise fordeling i forskellige tidsi 11/ervaller 

kl. 5-7 kl. 7-9 kl. 9-1 1 kl. 11- 13 kJ. 13- 15 kl. 15- 17 kl. 17- 19 ialL 

Kimrgisk 
gcnncmsnit~studie i 23 17 16 9 l :1 15 100 
ufddingssllld ie ... 6 25 23 13 8 M l I 100 
) fcrlicinsk 
gcnncmsnitss tmlir 5 23 19 16 8 13 16 100 
nfdelingsstndic ... 5 24 22 13 9 16 11 100 

D et ses. at den bolgehevægelse, der præger arbejdet i gennernsnit;.stuclicrue, også 
fo rekommer i afdelingsstudierne. P å folgende punkter er der imidlertid opnået forbedring 
i arbejds tide ns t ilrettelæggelse. Patientvækningen forudsættes at ske på den kjrurg iske 
afdeling kl. 5.30 og på den medicinske afdeling kl. 5,45 i stedet for i gennemsnitsstudierne 
i begge tilfælde kl. 5. D en tiu, der her ved er blevet frigjort for natpersonalet, er opfort 
som vag ttid (symhol 80, den tid, hvor personalet ikke udforer bes temte arbejder, m en er 

til rådighed på afdelingen), men det må antages, at det i mange ti lfældc vil være muligt 
at beskæftige nat pc rsonalet m ed andet e ffektivt arbej de i tiden, indti l patienterne vækkes. 
Arbejdsmængden, der i gcnncms nitsstudierne falder s tærkt omkring kl. 9,30, er i a fdelings
s tudierne nogenlunde kons tant indtil ca. kl. ll ,30. Af særlig betydning er det endelig, at 
al'tcngerningen er forskudt således, al arbcjds kulntinationcu sker i tiden kl. ] 5-17 i s tedet 
for kl. 17-19. 

I de l kiru~gis ke genne rnsnitsstudie udfores 40 pct. af dagen;; arbejde i tiden kl. 7-1), 
medens i afdelingss tudiet ikke mindre end 48 pct. e r henlagt til dette tidsrum. På den 

m edic inske afdeling er de tilsvarende Lal 42 og 46. Den arbcj ds forogelse, der s:'\ lecle~ fore
fll:'ts i afdelingsstudierne i tiden kl. 7-lL er hl. a. en folge a l', at forskell ige ariJejder med 
den senere pa tientvækning er blevet udskudt til tiden efter kl. 7 . I denne fo rbindelse skal 
det nævnes, at nogle af personalets fritimer, der var henlagt ti l fo rmiddagstimerne, i s te
det foreslå;; placeret i e ftermiddagstimern e i tilslut ning til middagspa usen . 

At fj erne bolgehcvægelscn i arhejd<'t e r ikke mulig t. Som omtalt er den forår,;aget af, 
at der opstår en koncentration i arbejdet i tiden inden morgenstuegangen og under aften
gerningen, og at de r omvendt indtræder en st agnation i arbejdet under patienternes hvile
tid og be,-ogstiden. Af fremstillingen foran om tidspunkterne for udforeisen af forskellige 

al' dagens arbejder fremgår det, al den t id. der er ti l r.'11 lighcd til morgengerningen og 
aftengerningen, ikke vil kmme forogcs. N avnlig s kal det bemærkes, at ,-tuegangen ikke 
med fordel vil ku nne p1ihegyDdes p å noget senere tids punkt og aftcnirern ingen ikke tid
ligere end af udvalget fnre;;l:ict. At cler forekommer en stagnation i arbejdet under pati
en terne;; hviletid og hcsogsticlc:11 ;.yncs ligeledes uundgåeligt. Besogstide 11 bor iov rigt som 
tidligere omtalt so:i:es b egræ nset. 

P rrsonalets arb<'jdstid 

Den fo reslrtede ændrede fordeling af arbejdet over dagen gor det rnuligt at tilrette
lægge per.,onalets arbejdstid på en noget rncrc tilfredsstillende n1:°1de (se bilag 3,1, a og 35 a 
sammenholdt rncd bilag 26 a og 27 a) . 

I det k irurgiskc afdelingsstudie har - idet der bortses fra aftenvagten og nattevagten 
- tre personer sa mlet og tre ddt arbejdstid , end videre findes der to deltidsbeskæftigede 
(en husas.~istent og en sygehjælper), 111ede11s i gennemsnitsstudict k un to pen;oner har 
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samlet og ikke miudre end fem delt arbejdstid. På den 1uediciuskc afdel ing får t re perso• 
uer samlet og fire delt arbejdstid i stedet for to samlet og fem delt arbejdstid. 

Både på <len kirurgiske og den medicinske afdeling foresl ås de »mellemliggende« fri
Limer i alJe tilfælde placeret i eftermiddagstimerne i tilslutning til m iddagspa usen. I et 
par tilfælde har det været muligl at afkorte fritiden ~åledes, at tjenesten afsluttes på et 
tidligere tidspunkt. 

P ersonalets måltider foreslås henlagt til folgende tidspunkter. Morgenmåltidet ind
Lages for inden dagpcrsonalet træder i virksomhed kl. 7 og middagen i tiden kl. 11,30-13. 
Aftensmaden serveres kl. 17,30- 19. Middagsma<le11 og aftensmaden er således placeret 
på de tidspunkter, hvor a i:bejdskurvcn viser en faldende tendens. 

Dagpersonalets sc111111w11sæt11i 11g1) 

Personalets sammensætning fre mgår af folgende oversigt, 
K irurgisk gc1111c111s11it8Studie: l al'dclingssygcplejcn,kc, 2 sygeplejersker, 2 elever, 2 

husassistenter. 
Kirurgisk afdelingsstudie: l afdelingssygeplejerske, 2 kvalificerede hjælpere. 1 ½ syge

hjælper, 2 ½ husassistent. 
Medicinsk ge1111emsnitsst11die: 1 af'<lelingssygeplejcrskc, 2 sygeplejersker, 2 elever, 2 

husassistenter, ½ sygchjmlper. 
Mrdici11s/r afdeli11gsst11dic: 1 afdelingssygeplejerske, 2 kvali fice rede hjælpere, 1 syge

hjælper, 3 husassisten lcr. 
Det ses, al 2 sygeplejersker og 2 elever på den kirurgiske afdeling erstattes af 2 kva

lificerede a rbejdere og 1 ½ sygelijælper sa mtidig med, at husassistenternes antal forogcs 
med en deltidsbeskæftiget husassis teuL. I stedet for 2 sygeplejersker og 2 e lever beskæf
tiges <ler på den medic inske afdeling 2 kvalificerede arbejdere. Eu delti<lsbeskæftiget 
sygehjælper c rstaltcs af en foldtidsbeskæftiget, og der antages yderligere ccu husassis tent. 

Sygeplejerskepersonalet er som vist både på den kirurgiske og den medicinske afde
ling foreslået indsluæuket fra 2 sygeplcjcr~ker og 2 sygeplejeelever til 2 kvalificerede hjæl
pere. Når dette har været muligt, er forklaringen, at både sygeplejersker og elever i gen
ne1mnitsstndierne i ikke ringe grad udforer lllellcm- og ukvalificeret arbejde, hvorimod 
del kvalj ficcredc personale i afdcJjugsstudic rn<;, således som det senere skal vises, hoved
sagelig kun udforer kvalificeret arbejde. P å den anden s ide e r der i a fdelingsstudierne fo re
slået beskæftiget sygehjælpere og husas;;istcntcr i videre udstrækning end i geunemsnits

studierne. 
Med udvalgets forslag Olll beskæftigelse af sygehjælpere og udvidelse af aotallct af 

husassis tent.er op;;Lår sporgsmiilet, 0111 de t vil være mulig t LiUige at beskæftige cl så stort 
antal sygeplejeelever, at der vil kumte uddannes et Lils trækkcligt antal sygeplejerske!'. 
Besvarelsen heraf vil i forslc række afhænge af, i hvilken udstrækning sygcplejcelevcruc 
medtages i det praktiske a rbejde på afdelingerne. Som tidligere omtalt sker dette i for
skellig grad fra sted til sted. Der er imidlertid en tcnden,; til a t inddrage eleverne i arbej 
det i en grad, der udrlannelscsmæssigt er uheldig. Som tidligere omtalt skal udvalget 
vende t il bage til delle sporgsmål i rm senere betænkning. I denue forbindelse skal alene 
bemærke~, at eleverne ikke bor deltage i kvalificeret og mellemkvalificere t arbejde uden 
fornoden vejledning og undervisning, og at de ikke hor deltage i mellem- og ukvalificeret 
a rbejde udover, hvad der måtte være nodvencligt af hensyn til deres uddannelse. 

1) Af bilag 3-i u og :l5 u frc111~1\r det, nt en del nf s,hcl nflcuvnglcnB som nnllcvogtcns arbejde - væsentligt bc
sti\cudc uf kvulificcrcl nrl - falder indenfor <lagurbcjdcl (kl. 5- 19). 



En ti lre lle lxggclsc nf S~'gcplej earhejdct i ovcrcns;;t cm111c lsc med nd n ilgets fora1: 

sti'1ende forslag vil som omtalt forminds ke behovet for kvalificeret pcr;a:onalr i dagarbejdet 
og vil :lbne m ulighed for en mere h<'nsigt smæssip; tiln'll.dn•ggclsc af syp;cplcje1·levN m•s 
uddannelse. 

A rbejdets ford1•/i ng mcllt'm p cr~o11alrgntpJH'n11• 

I fremst illingen i afsnit I b om personalestudierne blev det vist. hvorlccles de forskel
lige personalcgrnppl'rs arbejde 11ormalt fordeler sig inden fo r g rnp pcrne kvalifir.ercl (k), 
kvalificeret + mellcmkva lificrret (k-1 m ), mc llc n1kvalifieeret + ukvalificeret (rn + u) og 
ukvalificeret (u) arbejde. I ove rsigten nedenfor fo retages cler en s:1111111enligning mcllr.111 
a rbejdets fordeling i afdclingsstu<lir rnc Ol! i per.-,onalcst 11d inrw. Arbejde ts f'orclelinp; m el
le m k valifikationsgrndcrne angive,; i procent . 

Der ses bor t fra sygeplejeelevens a rb<·j dc. Sporp;smMct h1·ro111 vil hlin• 1rn·r111erc 
undcrsogt i en se11 ere betænkning. 

Tabel 30. SygepfojC'pcrsorrnlet.~ Of!, h11snssist1•11tcrncs arb1jd1• i 11fddi11p,sstwlil'r111• og i 
perso11ales11ulienw f11rd1•!1 proc1•11111is i 11dr•nf11r d,• f<,rs/,·l'iligr 1.- r:u!Uilwtionsgradl'r 

Kiru rgi.ak af,lt-ling 

,\ fd .sygeplejerske Sy!!•·plej,·rskc Sygl'hjælpcr JJusns:"!iSLCll l 
Kvnlifikotionsgrotl - -- -- -

I 

--

I 

--
Afd.st. Per.!:1.sl, Afd.st. Pcrs.~t. Afd.st. Pf'r!-1.~t. Afd.st. Pi•r~ . .st. 

k .. ............ 66 

I 
7'.! 33 .10 i 

I 

,( I l 
k+ m ........... 3 1 19 65 S:l 88 71 10 J.I 
111 -j- li ....... . , , , .. J .. :i 3 :1 H 2 
li t' t '111' ••••• ' .. 2 " Il I 17 HU 78 
Symbolerne 81, 90, I 

91, 16 ........ 3 6 2 6 l 5 l 5 - - - -- -

I 
-- ---

lait . .. .... . .... 100 1110 100 100 JOII IOIJ IO() 
I 100 

Medicinsk ufdt•ling 

A r,1 ·•Y!(•· r •l•·i ,·r"k,· Sy~q,J,·j,·rokt- Sy~t•l1j;t•l1,1·r 1111:--n-i~i~1ent 
K valifikat io11:1ig rud 

I I Afd., 1. l,t•r~.s l. ,\f<l.,1. I 1•1.-.r:--.!-!L Afd.,t. lt1·r .... !'-l.l. ,\l'd.st. Pt·r~.:0,,1. 

I 

k .............. 70 , l ,I, l :rn (i '.! I l 
k+ 111 ........... 26 18 5(, ,1.7 77 

I 
10 I) 8 

111 -j li .....•.. •• . 
" .. 1 I ] ,I 5 •I I 

li . .. . . . . . . . . ' .. .. :! .. 6 .. ;•> ·- H,I, 86 
Sy rnbolcrne 81. IJU, 

91, 16 . . . . . ' . . •I ') 2 8 :l 11 •) ,; 
- --

lu IL ...... ... . .. J00 100 100 100 IUO 1011 100 
I 100 

Afdrli11gssygeplejerslr,•11s 11rb,jde 

De n langt ovrrvcjende vart af af'deli ngssyg"plcjcrsken.~ a rlwj1h• i pcrsunale~t11d i1• rnc 
vedrorcnde de n kirurgiske og den mrdicinske al'<lr li11 g t•r. ,,om Lidiigen• omtalt. k valificeret. 
I al'dclingsst11dicrnc har 111a11. sum drt v il >'t's af oversiglt!n. sogt yderligPn· at samle afdr•
lingssygcplejrr,-kens arbejde om grn ppcmc kvalificeret og kvalificeret + 111..Ilcmkvalifi-
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ceret arbejde. Det er efter udvalgets formening onskeligt, at der i hojcre grad end det fo r 
tiden er muligt, åbnes afdelingssygeplejerskerne a<lgang til at hellige sig tilre ttelæggelsen 
af arbejdet og den aktive ledelse af dette. I overensstemmelse hermed har man sogt mest 
muligt at begrænse afdelingssygeplejerskens deltagelse i det almindelige arbejde. Iovrigt 
finder udvalget anledning til at bemærke, at faste daglige timer til rapport og til ins trnk
tion af personalet v il være tidsbesparende. Elevundervisningen bor ligeledes henlægges 
til faste - daglige eller u gentlige - timer. lnstrnktion og ti lsyn med <let ufaglærte perso
nale bor af<leli.ugssygeplcjerskcn i v idest nrnl ig udstrækning overlade sygeplejersken. 

Sygeplejerskens arbejde 

Af sygeplejerskens arbejde falder i personalestudierne vedroren<lc kirurgisk og medi
cinsk afdeling henholdsvis 11 og 7 procent inden for gmppcrnc mellem- + ukvalificeret 
og ukvaliftccret arbejde, og omkring halvdelen af sygeplejerskens arbejde inden for grup
pen kv alificeret + mellemkvalificeret er af mellemkvalificere t art. I afdelingsstudierne 
udforer sygeplejersken praktisk taget ikke arbejde inde11 for <le to forstnævntc grupper. 
Hendes arbejde er sogt koncentreret om det kvalificerede arbejde, idet det dog i nogle 
ganske enkelte tilfælde har været nodvencligt at beskæftige hende med mellemkvalificeret 
arbejde, idet der ikke på de pågældende tidspunkter kunne blive tale om kvalificeret arbejde. 

Sygehjælperens arbejde 

N år procenten for den kvalificerede gruppe, som det vil ses af oversigten, er storre i 
afdelingsstudierne cn<l i personalestudierne, er forklaringen, at sygehjælperne i afdcliugs
studicrne i højere grad deltager i rapport og ins truktion (symbol 51, der er opfort som 
kvaliJieerct symbol) og p.°l kirurgisk afdeling tillige i stuegangen (1). Sygehjælperen del
tager derimod i afdcli.ngsstuclierne i modsætning til i personalestudierne i intet t ilfælde i 
udforelsen af kvalificeret arbejde. Sygehjælperens beskæftigelse med mellemkvalificeret 
arbejde er væsentlig foroget. I denne forbindelse bemærkes dog, at sygehjælperen kun vil 
kunne ud fore mel' .:mkvalificeret arbejde i den udstrækning, det er foreslået i afdelings
studierne, såfremt der gives den pågældende nogen uddannelse i sygeplej e (der henvises 
til udv alget s forslag om uddannelse af sygehjælpere i kapitel VII). 

f-Iusassistentens arbejde 

Som tidligere omtalt måtte fordelingen af husassistentens arbejde inden for kvalifi
kationsgraderne i personales tudierne alt i alt betegnes som hen sigtsmæssig. Der er derfor 
heller ikke i afdelingsstudierne foretaget s torre ændringer i t ilrettelæggelsen af hendes 
arbejde. De procenttal, der forekommer inde11 for cle11 kvalificerede og den kvalificerede + 
mellemkvalificerede gruppe, vedrorer instruktion (symbol 51), servering af mad (40) og 
forsk e li igt arbejde med bloms ter (66). 

Den tid, der anve11des til symbol 81, 90, 91 og 16 i afdeliugsstudierne, er væsentlig 
mindre end i genucmsnitsstudierne. Dette skyldes hovedsagelig, at de t ikke har været 
muligt at bereg11e hv or lang tid, der vil medgå til symbol 90 (inte t specielt arbejde) . Til 
symbol 90, hvortil der af det samlede personale i dagens lob er brugt 87 minutter i det 
kirurgiske gennemsnitsstudie og 172 minutter i det medicinske, er der i afdelingsstudierne 
kun afsat nogle få minutter. Tiden til dette symbol vil kunne nedsættes bety deligt, men 
de tidligere omtalte afbrydelser i sygcplejea rbcj<let vil dog bevirke, at spildtid ikke helt 
vil kunne undgås. 
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c. Aften- og natstudierne 

Totalstudierne over aften- og natarbejdet (kl. 19- 5) på de undcrsogtc afdelinger v ises 
i bilag 24. I bilag 36 er der i lighed med gennemsnitsstudierne over dagarbejdet udarbej
det genncmsnitss tudier over aften- og natarbejdet på typiske kirnrgiskc og medicinske 
afdelinger. 

Gcnnemsnitsstudiernc viser de enkel t~ symbolers totaltid i perioden kl. 19- 5. 
I ovcrsi1:,rte n nede nfor ses det, hvorledes arbejdet er fordelt inden for <In forskell ige 

kvalifikationsgrade1·. 

K vnlifikalionsgrnd 

Kvol.ificcret ............. , 

Kvalificeret og m c llc mkvn-

lifil'crcl ............... . 

)lcllcm- og ukvalificcrcl .. . 
Ukvulificcret . .... .. .... . . 

Sy111holc rnc Bl, 90, 91, 16. 

lnlt ................... . . 

Kirurgisk afdeling 

(Minutter) 

321,7 

323, l 
8. 1 

65,2 
13,2 

73 1. ,3 

Mr<licinsk afdeling 

(Mi1111tter) 

456,l 

271,9 

9.1 
112,6 

26,0 

875,7 

Det vil ses, at en s tor del af aften- og natarbejdet omfatter arbejder, der bor udfores 
af kvali fi cere t arbejdskraft. Dette er navnlig tilfældet for aftenarbejdets vedkommende. 
Til mcdicingivning og injektion (symbol 10 og l] ) anvendes der således ifolge gcnncm
snitsstudiet 44,8 min. på kirurgisk afde ling og 4-8,3 min. på medicinsk afdeling. 

Vagttiden (symhol 80) hvorved forstå1, den tid, hvor personalet ikke ud forer bestemte 

a rbejder, men er til rådighed på afdelingen, er opfort under det kvaUficcrcdc arbejde. De r 
medgik hertil ikke mindre end 143,4 min. på kirurgisk og 209,4 m in. p å m ed icinsk afde
ling, og vagttiden vil b live y derl igere foroget, såfremt patientvækningcn og dermed til
lige morgenarbejdet s påbegynde lse udsk ydes som tidligere omtalt. Der skulle således være 
mulighed for at lade aften- og naltevagten udfore nogle af de arbejder, cler som tidligere 
nævnt er foreslået udfort på mindre travle tider. Endvidere vil adski llige ukvalificerede 
arbejder m ed fordel ~uune overlades h11sassis tcn ter (f.eks. for skellige arbejder, der ikke 
bcrorer afdelingen (symbol 72)) . Det skal iovrigt be mærkes, at det m ed en senere patient· 
vækning vil være naturligt at udskyde t idspunkte t for lyset s slukning om aftenen tilsva
rende. H er ved får aftenvagten længct·e tid til rådighed Lil de arbejder , der udfores i tiden 
inde n patienterne hringcs t il ro. 

På de flest e sygehuse udfores praktisk taget alt aften- og nntarbcjdc af sygeplej e
elever, medens e n sygeplejerske er vagthavende og tilsyn s forcndc ved et storrc eller min
dre antal afdelinger. U anset, at <le t vel som regel c1· ældre elever, der her er ta le om, e r 
denne ordning efter ud valget s formening ikke tilfredsst ille nde. Eleverne vt1gcr ofte med 
relativ korte tidsinter valle r, hvilke t har til fo lge, at aften- og natarbejdet, der kun har 
ringe pædagogis k værdi, kommer til at optage en uforholdsm æssig stor del af' uddannelses
tiden. H ertil kommer , at elevernes deltagelse i aften- og uata1·bcjdet, hvor delle arbejde 
er tilrettelagt på den omtalte måde, pålægger eleverne et alt for omfattende ansvar. Da 
en ikke ubet ydelig del af aften- og natarbejdet som 0111talt er k valificere t arbejde, bor 
mindst een af vagterne for hver 2 eventuelt 3 afdelinger (med indtil ca. 30 patienter h ver) 
være en sygeplej erske. 
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U dvalget finder endelig anledning Lil at b emærke, at de n enkelte sygeplejerske m. 111. , 

der deltager i afdelingens vagt skifte, såvidt muligt bor have aften• og nattevagter i pe rio
der af passende længere va1·ighc<l, sålede1, at skiftet melle m de forskellige v agter ikke sker 
for hyppigt. 

3. Forskellige andre forslag vedrorende sygeplcjearbej1lets tilreu clæggelse og udforelse 

Vetl uclarhejdclscn af de hidtil omtalte fon,lag til en mere he nsigtsm æssig tilre tte
læggelse og udforclsc af sygeplejearbrjde t har man som nævnt fo rneisat, at der til de 
en kel te arbejde rs (symbolers} udforelse anvendes den tid, der ifolge ud valge ts undersogelse 
forekomme r på t y piske kirurg iske og m edicinske afdelinger. Det skal nu unde rsoges, hvilke 
muligheder der m.'itte foreligge for at afkorte tide n til de r nkelte l>)'geplejearbejders ud
forclse. Flere af de he runder fre msatte forslag v il tillige med fore forbedring al' personalets 
arbejdsvilk:ir. Under.~ogelsen v il omfall e en gennemgang a f en række symboler m ed for
slag til ændre t udfore lse af dis1,e, forslag om udforelse af fo rskellige arbejder i »runde« og 
om centralisering af visse arbejder . D ernæs t v il der blive fremsa t forskellige forslag ved
rorcnde skrivearbej de t på sygehusene, normeringssporgsm1'1et og hclysningru i loka le rne . 
T il slut g i vel> nogle bemærkninger om frekvens tuclier som led i de n bygning,., mæssigc ud· 
formning af a fdelinger. 

a. Fremgangsmåden ued f orskellige symbolers udforelse1) 

Symbol 1, forberedelse til stucga11g og assistance ,inder den 11c 

Stuegangen foregår som regel om formiddagen og 0 111 e ftermiddagen. D en bor som 
tidligere omtalt så v idt mulig t henlægges til b e:,t emte tidspunkter, der sogei. noje over
holdt. D el personale, <ler ikke deltager i s tuegangen, bor i videst muLig udstrækning ar
bejde uafhængigt a f denne. D en stue, hvor der e r s tuegang, kan event uelt mnrkeres m ed 

et kilt p å do ren. 

Symbol 2, te111pcrat11r- og p11lstog11i11g 

Te mperatur• og pulst agning kan fo retages i runde. se a f,mitlc t om »runder«. Rundc
mæssig udforelse af temperaturtagnin gen forudsætter , al der rådes over et tilstrækkelig 
stort antal te rmometre (1 pr. patien t}. 

Opmærksomheden hcnledel:> på, om der p:i nogle sygrhuse m.hte kunne opnås tids
besparelser ved at seponere temperatur- og puls tagning, ,,å snart de tte er muligt. 

Symbol 3, forskelligl' prot'cr 

B lodprover. blodtryk, blodsænkning, rontgenmåltid og hjer lcl'unktiom,prover 111.111. 

- de r dog kun u<lgor ca . 3 pcl. af symbol 3 - v il kunne fore tage~ centralt. 
Eu tavle anbragt i sk ylle rummel med cu rubrik fo r hver palir11t Lil not ering af urin

og afforingsprover 111. 111. anbefales. 

Symbol 10, 111edici11giu11i11g 

Et a f sundhedsstyrelsen nedsal udva lg har i forå ret 1948 udarbejdet anvisninger for 
indretning og brug af mediciusknbc, og det pågældende ud valg fore11lå r, al d is~c an vis nin-

1) I det folgcude vil der lilive givet forskdligr rorslog lil 1idsbcspnrr 111lc forenkling og stondnroli...-ring m . 111. of 
sy11rplcjcnr licj,IN. 0 11111ærk•n111hcdcn henledes p,i, nt der og,,\ fm anden ,ide (,ygcl111•fore11 ingcn i Danmark 111. 0.) 
ar bejdes med pioner 0111 rntionuliscring 1>{1 delle om niclc. 
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ger foreskrives som bindende for,krifter ved ophevaring af medicin. Anvisuingerne gå1· i 
hovedsagen 1td på folgende: l\Icdieinskabel skal være delt i mindst 2 afs11it. der hver for 
sig på forsvarlig måde kan aflåses m <'d forskellig nogle . Skabet i!kal ved et Lilstrækkeligt 
antal hyller og s killevægge være inddelt i rum til opbeval'ing af de forskellige grupper af 
lægemidler. Der bor være særlige rum til opbevaring af medicingl as, skeer , pipeLter, 
<lråbetællings;;tave, bakker, ojenbadt·glas, ojcnpipetler rn. rn. 

I et "ærligt afmærk!·t afsnit i mcdi('iohkahet skal udelukkende opl1evares den stærkt
virkende rncdi('iu samt al medicin, der dosere~ dråbevis. Lægemidler t il inclvort•·s brug 
og lægemidler Lil ud vortes hrug skal holdes adskil t i s kabe t. Koncentrerede des iufrktions
midler saml rengoringsmidll'r må ikke oplrnvares i metlicinskahet, 111e11 skal samles i sær
ligt afmærke-de og aflåsede skabe. R cagcmcr må ikke opbevares i medicinskabel. 

.'llcdicin--kabet i;kal ved swrlige lampe"tede r være hensig tsmæssigt l,cly:,, t (se he rom 
i afi,nit 3 f, forskellige bdysning~sporgsrnål), og der bor ved bkabet (eventuelt, cd en ud
!-lånings• eller udtrækuingsklap) være bordplads til anvendel~e ved ud111:1ling af doser og 
tilsvarende arhcjdrr. 

Syg1'plejer~kcndvalgct finder iovrig-t anledning til at hrmærkc, at de enk1·lte mm i 
~kabct bor have en sft<lan s torrclse, at flaskerne kan placeres efter art. Mcdiei.nflas ker bor 
ikkr, således som det ofte er tilfældet, anbringei, efter 1itorrel!-e i medicinskabe t. 

Medicinskabet bor anbringes i Yagtlokale t eller i et ande t lokale, hvor fors ty rrelRcr 
under forberedelsen Lil medieingivningen undg:'1s . 

l\fodicinomdclingen ~ker som regel med en hakke, der bæres fra stue til stue. Denne 
bakke bor It.wc en sådan s torrcls P, at sygcplc-jerskcn ikke skal gå tilbage efter ny forsy• 
nin g. j\ [eclicingivniugen lettes ved anveud<•lse af medieinhakker med indclelte og afmær• 
kede rum. 

Medicingivningen knn udfores i runde, He af~nillcl 0111 »runder«. 

Symbol 15, patientomsorg 

U n1ler patientomsorg er medtaget samtale med paticntrrnc og forskell ige arbejder, 
der omfatter b iti lnnd ved patien ternes påklædning og hjælp, n år patienter f.eks . e fter 
operationer fti r opkas tninger eller efter læugere tids sygeleje skal op af se11gen, hjælp i 
w. c.-stol m.m. Og:-.å <let arbejde, der forinden stue-gang og besogstid udfores på s tuen 
med henblik p,, at give denue !'l net udsee11dt• m.m., horer under delle symbol. 

Udvalget anbefaler, al der ved iucllæggelscn udleveres patienten en u1Lrotluktio11s• 
:-.krivel ,ie. Denne s krivcL,c kan i11.tel1olde oplys ning um tids punkte t for patientvækning, 
lægeb e~og, måltider. hesogstidc r og and,·e oplysninger af int eresse l'or patic11t1·n. fotro
duktionsskrivelsen vil bl.a. fritage prrsonalrt f'or mange forcsporgslcr om arbejdets gang 
på afdelinge11 og v il såle1les v irke tids lie:-.parendc. 

Patieutomsorge11 0111foller i vid uds trmk11i11 g ,l et arlwjd<•, d!'r i almindelighed hel<'g· 
nes som den psykiske pleje. 

Symbol 20, horste tæ111ler, rasl,,• puti<'11l , se11gert•d11i11g, s11a 11sctoj til s1,yllt>rum 

Undrrsogcl,-er foretage t a f rationali,;crings finnacl på 2 rnctlicinskc ug 2 kirurgiske 

afdelinger viser, at Sf'ngercdning med pati<'nl i ~e11g<'n v arede 2,8 minutte r, hvorimod 
,.,engeredning uden patient krævr<lc ikke mindre end 4,3 ,ni.nuttcr. F orklaringen p.i den 
relativt lange tid ved sengeredning uden patient er ifolgc rat ionali,-ering"firmaets oplys• 
ui.oger, a t dette arbejde blev foretaget grundigere end bengeredning me<l patient. 
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Såvel ved sengeredoing med patient som uden patient er det tidsbesparende, at 2 
personer i stedet for 1 udforer sengeredningen. 

Arbejdet med at vaske patienterne varede gennemsnitlig 4,4, minutter pr. patient. 

Om rundemæssig udførelse af patienttoilettet henvises til afsnittet om »runder«. 

Symbol 21 og 22, sengebad, bade patie11t 

Den tid, der ifolge totalstudierne er medgået til badning af patienter, er relativ ringe. 
Dette kan skyldes, at »hadedagen« er faldet på andre dage end dem, hvor s tudierne er 
foretaget, men kan også skyldes, at manglen på sæbe og linned har bevirket en svæk
kelse af de krav, der i normale tider stilles til hygiejnen. 

Ved badning af særlig immobile patienter kan en badebårevogn anvendes. Patien
ten anbringes på båren, der ved hjælp af 4 kæder sænkes ned i badekarret. I de fleste 
tilfælde vil badningen kunne udfores af een person. 

Badekarret bor hæves 0,3-0,5 m fra gulvet og forsynes med »fodspark«. Badeperso
ualet opnår herved at kunne stå oprejst ved dette arbejde. 

Der bor forefindes et eller flere brusebade i badeværelset til brug for oppegående 
patienter. 

Symbol 23, bældwn, uringlas, w. c.-slol, spylleglas, vaske patient efter bækken 

Urinkolberne bor indsamles af een person. Der kan herved anvendes særligt kon
struerede kurve eller et særligt stativ til urinkolberne. Kurve eller stativ transporteres på 
en rullevogn. Km·vene kan indrettes til f.eks. 6 urinkolber, medens stativet konstrueres 

således, at samtlige kolber i brug kan anbringes i det. D e enkelte rum i stativet kan mær
kes med sengenummer. Kolberne kan ligeledes mærkes med sengenummer i lak eller på 
anden let synlig måde. Når kurve eller stativ ikke er i brug, placeres de i skyllerummet. 

Nogle steder bliver kolberne tomt ud i en spand og herefter sat tilbage uden skyl
ning. Dette er såvel uhygiejnisk som ubehageligt for patienterne. 

En ruUende w. c.-stol fo1des på mange sygehuse. Patienten anbringes på w. e.-stolen 
og transport eres således til toilettet, hvor stolen køres ind over kummen. Derimod bor 
stolen med et bækken under sædet kun i særlige tilfælde anvendes på stueu. 

Bækkengivning kan ske i runde, se afsnittet om »runder«. 

Symbol 24, lavement 

De fleste steder savnes der et egnet sted til lavementgivning for patienter med let 
sengeleje. :i:,avementgivning sker ofte på stuen, i badeværelset eller et andet sted, hvor 
der ikke lindes en w. c kumme. På toiletterne bor der såvidt muligt indrettes en hriks til 
lavementgivning. 

Symbol 25, vaslrn seng med patient, aftarre sengebord, ordne patientens private ting 

Dette arbejde udfores ofte af sygeplejersker, idet der herved bl.a. gives disse lejlig
hed til at fore kontrol med, om der tilfores patienten medicin eller mad i strid med en 
given diætordination. 

Symbol 25 bor efter udvalgets formeniug udfores som led i s tuereugorrngen, se bilag 
38 om rundemæssig udførelse af stuerengoringen. 
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Symbol 30, arbejde i furbi11de/:;1• med indlæggt!l.~e ug 11dshirni11g 11f patie11/cr (bur/set fra 
sJ..·ri1•nirbcjde ug oprydning) 

Den stor.~tc del af patienterne indla~gges cfterh:'mdcn, som der ve<l udskrivning op
;,t,ir ledige pladser. Xavnlig nw<l henblik på en jævn udnyttelse af afdelingens scngr
pladser er de t af betydning, al ind- og udskrivning noje korresponderer. Inclkaldelsen af 
patienterne hor <le rt'or ske efter aftale me<l afdelingssygeplejersken. 

Bestemt fastlagte tider for in<llæggcll'ernc vil som tidligere omtalt virke arbejds
b.-~parencle. 

Om centralisering af indlæggelserne henvises iovrigt til afsnittet om »centralisering«. 

Symbol 31, nrdne pfllie111 til trn11sport, transport inden for afileli11gc11 

Transport inden for afdrlingen bc~t i'tr i det væsentlige i at fl yt te sengr, sengeborde 
m. 111. Det er f.eks . ofte uodvcndigt at ændre stuernes belægning ved en ny patients an
ko,n~t til afdelingen. !\lange patienttrans porter lcttl'S Ycd anvcndebe af senge. cler er fo r
synet med hjul og har en lm•clde, dl'r muliggor passage gennem Joråhningernc. llar 
sengen 2 hjul anvende!' <ler ved tran$pOrten en s<'ngeloflrr. Denne kan ya•re fast p .°1111011-
terel hengen. 

'l'rnnsporl af patienter 11tfe11 for afddingcn foretages i almincklighed nf portorerrw. 

Symbol ..JO. 11wclgi1·11i11g 

Ved sen'(•ring an vendes sædvanligvis en bakke, hvorp:°1 maden l,ærcs ind til pat ieu
tPn. Bakkt·11 placerrs ho~ patie ntc·n eller tageh med ud og bruges Vl'rl næslt' srrvering. 
C:1n1,:tidc11 ved denne fremgang"rnåde l'r betydelig. idet 1wr"onalet 111:1 g:1 t•1•11 eller flcn· 
gauge frem og ti lbage mellem kokkcuct og stuen for hv('r patient. 

Del anbl'f'alcs at anvende en vogn vrd rnadgivningen. Vognen kan kon"trucres rncd 

2 fm,Lr og 2 l,evægeligc hjul og fors ynch med klapper. der kan s l:is op ,;om arbejdsbord. 
I rnaclvognc11 transporteres nrnden fra centralkokkenct til afdelingen. En elektrisk op
varntct vogn vil i al mi1Hlclighcd bevare va rlllCf!radcn, si\lt•dt's at dt'l ikke t'r nodvenJigt 
al 011\'arme \'ogncn ~ d<•rligerl' på afdelingen. Tuden sen l'ringe11 for"y111'h vognen 111cd 
service rn. m. V cd scr\'C'riugen ko res vog11rn til d,, enkelt!' s tuer, sidcdes al pn tien ten for
intlr11 serv<•rill!-(Cll kan udsporgrs orn appetit. Patientens bord kan fo rsynes med en klup, 
<ler trækkes ud over sengen ,;11111 s piseLoni. Snav,l'L herviee .,,11nles l'ftt'r m:'\l tidrt på hak
kf'r og t ran,;porlcres p;', en tekokkenvogn. \' cd ,;ervcring('n bctjem•s math ognen af l'll 
kvalificeret arbejdskraft, der forestår oposningf'n uf madrn, og t'n ,yg1·ltja:lper (nvc11-
t11clt en husa,-~istcnt), der omd1·lcr portionerne. 

\'1·J unden,ogelsrr 0111fallr11dc ca. 200 paticnhervcringN har ratio11ali~1•ringsfirmacl 
l1rrf'g11ct, hvor lang tid de r a11vc11tl1's til ~ervcring ar frokost , middag og aft1·11~mad l'ft1·r 
foran ~tåcn<le forslag. I tabel 31 t'r i afsnit I vist. hvor lang ti<l der er medg,k t til d<' en
kelle 111åltid1·r ved opr,hniug og ordning ar ~crvcring, bakk1·r hamt gangtid fra macl\'ogn til 
patient og til serveringen iovrigt. Serveringen o,nf'attedc :rn patienter. A f taucllen frc11J
g.°1r d,·t, at opo;;uing og ordning af hakker har taget længs t tid. Sygl'hj:elpcre11 kan derfor 
lii,t å sygeplejnsken ved arbejdc•t med hak kerne . For- og efterarbejdet vc<l 111adgivning1·n 
udgor ifolge 11111lersogl'l,;er ca . 35,5 minullt·r ved livcrl af 111åltidern1·. Disse tider er lagt 
til ,-c•rvcriugs r iderne i La hellen. og det ses. al den samlede tid , der hl'reftcr a11vf'ndes daglig 
q•d n1adgi\'ni1111:cn på c·n afrll'ling med 30 patient1·r, udgor 2:39,7 minutter l'ller ca . 4 timer. 

I Label 31 er cudc]jg i afsuit ll vist, hvor lang tid tlc.•r auvcndc·s på Hcrvcringcn, nc°Lr 
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personalet, sålecles som <let som tidligere omtalt ofte er tilfælclet, hevæger sig ti1 kokkenet 
og tilbage een eller Here gange for hver palien t. Den viste ticl er beregnet på grundlag af 
tidsstudier på 2 kirurgiske og 2 meclicinske afclelinger. Der h ar medvirket 3- 7 personer 
ved serveringen. Tabellen viser, at der ved denne fremgangsmåde anvendes 4,17 minutter 
eller ca. 7 timer til servering af dagens 3 hovedm,Htider. Den anvencltc tid er således ca. 
3 timer længere end ved servering efter foranstående forslag. 

Tabel 31. Ticlsvarighed ved 111aclgiv11i11g omfa11c11dc 30 patienter ifolgc udvalgets 
forslag (I) og ifolge ge1111e111s11il af tidsstudier p<l 2 l,'.irurgisl.-e og 2 111edici11skc 

afdeli11ger (II) 

Antal rninnll~r iflg. 11dvnlgcls forslog nuvcadt: 
T. 

Oposniug og ordning nf bukker .. . 

Gangtid og servering iovrigt .... . 

Scrveringstid iaJt. .... .. .... .. . . 
For- og efterarhrjc ve.I madgiv-

til frokost 

22,8 
19.2 

42,0 

ningcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,5 

Mndgivning~tid inlt............. 77,5 

til mjddug I til aften iolt 

28,5 
21,0 

49,5 

35.5 

85,0 

26,7 
15,0 

1H,7 

78,0 
55,2 

1:13,2 

~,s __ f_I06,5 

11,2 I 239,1 

Antal minutter iflg. tidsstudier nnvcndt 
If. 

Pr. pnlicnt . .................. . 
l'l lndgivning ialt ............... . 

til frokost 

3,9 
117,0 

til rniddng 

5, I 
153,0 

til aftrn 

4,9 
i.17,0 

iolt 

13,9 
417,0 

Forskel mc ll<'m 111,ulgivningstid i {lg . 11clvalgc ls forslug og i flg . titfsslndierne : 177,3 minutter. 

Den tidshcsparebc, der opnås vc<l madgivning efter fonmståcnde forslag, skyldes 
hovedsagelig, at personalets gangtid bliver kortere, og at unodvendig ventetid navnlig 
under opøsningen mindskes, når maclgivningen forestås af kun 2 personer. 

Det bemærkes, at den tid, der medgår til at made patienter og yde dem anden bistand 
ved måltiderne (symbol IS), ikke er medtaget i bercgniJlgen. Hvor stort et personale, der 
kræves h ertil , vil afhænge af antallet af patienter, der skal hjælpes. 

Den foreslåede fremgangsmåde ved madgivningen vil mange steder nedsætte an
tallet af personer, <ler deltager i serveringen. Det bliver herved muligt i videre udstræk
ning end hidtil at lægge personalets og patienternes spise tid til samme tidspunkt. Pt, syge
huse, hvor sygeplejepersonalet får samme kost som patienterne, vil denne ordning tillig11 
være ti<lsbespai·cnde for centralkokkenct. 

Om rundemæssig udforelse af ma<lgivoingcn henvises iovrigt til afsnittet om »runder«. 

Symbol 42, hente snavset service 

Snavset service vil kunne indsamles på en vogn, der kores fra stue til stue. Dette 
arbejde kan udfores af husassistenter. Det forndsættcs, at en sygeplejerske - med henblik 
på at konstatere patienternes appetit - forinden servicet indsamles har undersogt, om 

patienterne har spist op. 
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Symbol 43, opva$l,· 

Hvor ce11tntlop vaskeanlæg ikke indrettes (1<e 0 111 drtte anlæg i afanitteL om »centra
lisering«) vil opvask krnrne udfores ved hjælp af opvaskemaskiner. Di;;se er ifolge rationa
liseringsfirmaet ikke tidsbe;;parende. rncn kan efler udvalgets formening anbefale;; af 
hygiejniske g runde. Fore finde, opvabkemas kiner ikke, foreslf1s opvasken ndfort ved en 
specielt kons trueret opvaske bænk. hvor der arbrjdes fra hojrc mod venstre. Lrcugst til 
hojre på b,r11ken indrettes et hul, hvorigenne madrester nedkastes i en affa ldsspand. Om
kring hullet anbringes en ka11t. d!'r forhindrer vand i at lobc ned i affaldsspanden. Hullel 
forsynes med et aftageligt l/ig. Servicet sk\'llc,; derefter med en bruser i en vask. I vasken 
er Hcrvicet anbragt. i en trådkurv af rustfrit st ål. der for hindrer madrester i al ;; Loppe ucl
lobe t. Kurven kan udta~cs afva,kc11 og tomme,;. r c·11 anden vask afvaskes serv icet. Skyl
ning ka11 ligeledes .~ke i en særlig vask eller i den forst omtalte vask. Vccl ,;kyluiugen an
briugr-s de enkelte tallerkener 111.111. fritst.°1c nde i særligt kon.~trncrede kurve. Vasken m ;1 
l1avc en s."1dan dyhclP, al alt ,-ervicct under skylningen ko111111c1· fulds tændig under vand . 
Efter ,,ky l11i11gen loftes k11rvc11 ud af v asken og anbri ngr-s, efter at have dry ppe t af, i 
varme,;kal,. Al°Lorring med v i.~kcstykke e r alc·11e 11odvendig for glas' vedko 1111nendc. Vasken 

fors~' '"'-~ rncd aflohsvcntiler. de r 11dlos('s 11wd fod,·n (ohio-ventiler) . 
Ved slutlier er rlt'L konst.atcreL, a t lw;;ka-ftigclscsgradc11 dale r, 11;°11· opvask i tekok

k1·11e t nclfore,; a f 111cn: ('Ild ccn person. 

A 11/.{lll'J1il1• symbol :/,rJ. (sl.-ijie vand i drif..·1.-rglas og op1•asl.· i forbindelse hermed) licnvisrs 
til ~ide 56; Pnclvicl1·re henvises angående symbol 50 (skri1wirb1>jdr1) til det særlige afsnit 
herom og 0111 symbol 51 (i11s1ruktio11 og rapport 111.111.) ti.I s ide 56-57. 

Symbol 52, l!'l1'fo11 

Tcld'o11opri11gninger for.'1rsagcr afbrydelser i afdelingens arlicjdc og tab af arbejds tit! , 
idet g1:noptagclsen af det afbrudte arbejde som ticlligen; omtalt er forhundet med en 
tidsrovende igangsætning. D!·t er de rfor lirns igtsnucs~igt at lade een person have telefon
vag t , 1<.°1leclcs at ilet m1dg,1s at fl ere lobcr t il telefonen. 

Ved a11\·(•11cl!'l,-e af telefoner til meddelelser mellem afclcli11gcrnc kan den spildtid, 
der frcrnkaldcs vctl at .~ende hud mellem afdcli11gernr, i mange tilfælde undgås. Lokal
L<'ll'foner giver hurtigere ekspedition melle m de forskellige afdelinger end hytclefun . Det 
f'r t idsbesparende at !tave c11 l111rtig og velorie nteret dame ved omstilli11gshordet. Dette 
arbejde ka11 cve11tuclt udfore., kombineret med kontorarbejde. P t1 11oglr sygehuse vare
tager afdcli11gcns personale pasningen af o ms tillingshonlct. Dette ·,11;°1 frarådes. 

r•:t pcr, 011~ogeanlæg e r ligeledes hcusigtsrnæ~sigt. 

Symbol 5,J., Ji1rn1dsarbejdl', lrnmplell!'ri 11g af forrc,tl 

Storstede lcn af de tte .~ym hol l1e:-l:1r i at fore kontrol med re nl toj og lægge det på 
plads i lin11ccldt!pulet. Ved omtalen a f symbol 65 foreslås (kt at afs kaffe kontrollen på 
afdelingen 111ec] snavsetoj og lade en eventuel ko11trol utlfore centralt. H ermed bortfal
der samtidig ko11trolle11 med n·nl toj. 

Symbol 55, pnlw i11g I i I .~ter i I i,"'ri 11g og .~frril is1•ri ng 

l\focle11s sterilisering af forhi11d,;sugcr fi11der sted i e n autoklave, der er anbragt på 
operationsstuen eller i e t ,;ærligt lokale, s teriliser es instrumenter nogle steder ved kog11i11g 
på afdelingen og anrlrc• steder i en autoklave. V cd særlige undersogelser er det for de 
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medicinske afdelingers vedkommende konstateret, at 73 pct. af symbol 55 består i sterili
ser ing og 27 pct. i pakning. På de kirurgiske afdelinger er de t ilsvarende procenter 54 og 
46. Disse tal viser, at sterilisering af instrumenter i videre udst rækning sker på selve af
delingen på de medicinske afdelinger end på de kirurgiske. 

Som det vil blive omtalt i afsnittet om »centralisering«, bor s terilisering af instru
menter - på samme måde som sterilisering af forbindssager - ske i autoklave. 

Pakning til sterilisering og frems tilling af forbindssagcr (symbol 56) vil eventuelt 
~unne overlades natpcrsonalct . 

. 
Symbolerne 60-62, rcngoring på stuerne, af gange og dagligstuer samt i bilolmlcr 

Den tid, der anvendes ti l rcngoringsarbejdet under symbolerne 60-62, er meget be
tydelig. V cd rationaliscrings l1rmacts undersogelse viste det sig således, at dette arbejde 
beslaglagde mellem 6 og 20 pct. af personalets samlede arbejdstid. 

I bilag 37 er det vist, hvor lang tid der er anvendt til rengoring på sygcstuer, gauge 
med d agligstuer og i bilokaleI". Den overvejende del af dette arbejde ved.rorer gulvvask 
og fejning. Det ses, at den tid, der er anvendt hertil, varierer stærkt fra sted til sted. Tiden 
til rcngoring på st ucrue (symbol 60) varierer beregnet pr. 100 m 2 gulvareal fru 66 minut
ter på afdeling A 3 i Hillerod til 250 minutter på afdeling A i Fåb org. Den samlede t id 
for afdelingernes rengoring pr. 100 m 2 (symbolerne 60-62) ligger mellem 50 m inutter på 
afdeli ng A 3 i Hillcrod og 172 minutter på afdeling A i Fåborg. Den stærke variation i 
den anvendte tid skyldes foruden forskelligheder i arbejdstempo og effektivitet, at der 
fejes og vaskes et forskelligt antal gange på sygehusene. På s tuerne har det antal gange, 
der er blevet fejet og vaskel, varieret fra henholdsvis 2-5 og 1-4. Forsåvidt angår gangene 

og dagligstuer er de tilsvarende tal 1-4 og 1-5. 
Til belysning af gulvrengoringeus tidskrævende karakter k au nævnes, at dette ar

bejde ifolgc rationaliseringsfirrnacts beregning på centralsygchuscl i I-I illerod ville have 
krævet yderligere ca. 9 timers arbejde daglig, såfremt gulvrengøringen skulle have en 
lige så omfattende kurnkter her som på afdeling A i Fåborg. 

Når gulvvask og fcjuing nogle steder foregår ikke mindre cncl 4-S gange daglig, er 
forklar ingen sikkert, at det for tiden er vanskeligt at få gulvenes liuolcumsbeklæ<lning for
nyet. Linoleummet er derfor mange steder stærkt medtaget og vanskeligt at holde rent. 
Hyppig gulvvask må imidlertid frarådes. Vaskes gulvet flere gange daglig, vil det let 
have til folge, at det på 1;tedcr, hvor de t er vanskeligt at torre guJvct, f. eks . under sen
gene og langs væggene, ikke når at b live tort mellem afvaskn ingerne. Tilstedeværelse af 
vand ødelægger imidlertid linoleummet, og det vil derfor let blive særlig u1edtaget på 
disse ~teder. I modsætning hertil ses det ofte, at linoleummet er mindre medtaget på mere 
befærdede steder. Ved vask af linoleumsgulve er det således af stor betydning, at aftør
ringen af gulvet er grnDd ig. Til den daglige rengoring bor anvendes vand uden t ilsætning 
af rengoringsmiddcl. Lejlighedsvis kan anvendes mildt sæbevand, hvorefter gulvene skyl
les med koldt vand og aftørres omhyggeligt. I nogle tilfælde anvendes mælk til gulvvask 
for a t tilforc gulvet fedtstof. Dette må frarådes. ogle få gange årlig kan gulvet behand
les med bonevoks, der s tryges p;°1 i fast eller ny dende form og indgnides. Ved indgn id11in 
gen hor af arhejdsbesparcnde grunde an vendes en elektrisk bonemaskin e. Gangens mi<lt
fiader , fl ader foran dorc og andre udsatte steder kan behan dles hyppigere med bonevoks. 
Anvendelse af tor kost ved fejning er uhygiejnisk . Kost en bor oruvikles med en fugtig 
klud eller gulvet stænkes med koldt vand for fcj ningeJJ. 

R engoringens omfang vil i nogen grad afh ænge af forholdene de forsk ellige steder. 
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Forsåvidt angår gulvvask og fejning på stuer og gange mener udvalget dog som l1oved
regcl at kunue fasts lå, at det foruden fejning og gul vvask om morgenen alene vil være 
nodve11<ligt at afvaske gulvet (med en opvredet kJud) efter sengeredningen om aftenen. 

Stuerengori11gen kan udfores i runde, se afsnittet om »runder«. 

Symbol 61, re11goring af gange og dagligswe 

Herom henvises til symbol 72 . 

Symbol 63, clrstra re11gori 11g 
Ved ekstra rcngoring er - foruden på hoYedrengoring - tænkt på afvask af paneler 

og dure m .m. samt pudsearbej de, der almindeligvis ud fores ccn gaug ugentlig. Unodvcu
<ligt pudsearbejde frarådes . IHindtag og heslag 111. rn., der kræver pudsning, hor undgi'1,. 
Vinduespudsning bor udfores centralt , cl. v. s . af personale, der ikke har tilknytning Lil 

afdelingen. 
Angi'1cnde hovcdrcngoringen henvises til svrubol 72 . 

Symbol 61J., sl,:yllcru msarbejdc 

Skyllernmsarbcjdet optager gennemsnitlig 5,9 minutter daglig h eregnct pr. patienl. 
På en afdeling m ed 30 patienter bliver de t daglige arhej1lc herved ca . 3 timer. Som tid
ligere omtalt kan dette arbejde tmdf'r fo rudsætning af, at der r,i<le, over til~trækkcli[! 
malcriel, henlægges t il dagens mi11dre travle tider. I skyllerummet indrettes p:1 samme 

måde som i tekokkcnet 2 eventuelt 3 opvask1· 111Nl ohio-ventilcr. 
Ved bækkentornnin g anvendes en udslagningskumme og en bækkenskyller med 

varmt vand og damp. Eventuelt kan kumme og skyller komhiucrcs. En udslagnin gs

ku111111e til andet formål hor da samtidig forefindes. 
Skabet til opbevaring af min- og afforin~sprovcr bor forsynes med tremmehylder 

af galvaniseret jern eller rustfrit stiil. Der bor være rigelig ventilation ('Ventuelt til en 

særlig aftrækskanal. 

Symbol 65, sortere s11avsetoj 

Mange steder samles snavsctojct i ,sække. Furindf'n tojet ~ende;; fra al'ddingcn, to111-
111cs sækkene, tojct optælles og fyldes påny i ,-ækkene. Dette kontrolarlwjclc kræver he
tyclclig tid, og det er 11hygiej11isk 111 lade det J11reg11 på afdelingen. Kontrolarbejdet på af
deliugf'n har i almindelighed heller ikke storrc praktisk værdi og bor derfor 1111dlades. T 
,stedet anbefale,; df't, at tojet afleveres fra af'clcli.ngcn i plomberede ~:r·kke. og at en even

tuel stykkontrol foregi'1r på vaskeriet. 

Symbol 66. i 11dsa111/e o;; 0111clde blomster, ordne blomster, 111odt(lgr• lilo111ster Jrn besogerulc, 

0111delc post 
Undersogelserue lrnr vist, at arbejdet med at efterse blomster og give dem frisk vand 

m.m. beslaglagde ca. fire f"cmtcdele af delle symbol. Opmærksoml1eden m:1 rlerl'or særlig 

rettes mod dette a rlwjdc. 
Blomsterne sættes i alminilclighed om af'Lf'ncn ud på afdelingens gaup:. Herfra brin

ges cle til skyllerummet og efterses, hvorefter de påny anbringe~ på gangene. D ette arbejde 
lettes ved at transportere blomsterne pi'1 en vogn. Va8crne kan mærkes med små messinµ;:

skiltc ell er lignende forsy net med sengenummer. 
Indsam ling og omdeling af blomster kan udfores i runde, se afsnittet om »runder«. 
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Symbol 67, oprydning efter udskrevet patient 

Herom henvises til omtalen af dette symbol i afsnittet om »centralisering«. 

Symbol 70, transport mccl patient 

Herom henvises til omtalen af symbol 31. 

Symbol 71, transport 11dc11 patitint 

Dette syrn hol omfatter æ1·incler til laboratorier, rontgenafdeling, depot, operatiuus
gang eller centralkokken 111.111. En del af dette arbejde kan som tidligere nævnt ovcr
flodiggores ved anvendelse af en lokaltelefon. Det vil iovrigt være hensigtsmæssigt at have 
en fas t pos tgaag af passende hyppighed mellem afdelingerne. Denne kan etableres så
ledes: V cd afdelingens iadgaug anbringes et borcl, del' er delt i 2 nfsnit. De ting, der skal 
fores fru afdcli11ge11, anbriagcs i det ene afsnit, i det andet anbringes alle forsendelser til 
afd{.)lingen. Postgangen udfores til bestemte tider af et fast bud. Enkelte transporter vil 

kunne udfores af husassistenter i tilslutning til disses spisepause. 

Symbul 72, arbejde, der ikke berorer 11fdeli11gc11, eller dennes patir11tcr 

Hovedparten af dette arbejde omfatter rengoriug af aula, trapper, gange, beltautl
lingslokalcr, personaleværelser m.m. A fdclingssygeplejerskens ti1l tillader hende ikke al 
fore en effektiv kontrol med udførelsen af dette rcngoringsarbejdc. Det bor derfor ikke 
- således som det nogle s teder er tilfældet - henlægges under afdelingssygcplejerskcu, 

men det bor udfores centralt under ledelse af en rcngoringsinspcktrice. Af praktiske grunde 
hor clcrimod rcngoring af dagligstuer og gange m.m., der findes inden for afdelingens om
råde, i almindelighed ske under afdelingssygeplejerskens ledelse. Dette arbejde bor derfor 
udfores af afdelingens egne husassistenter. Dog skal det hcmærkes, at hovcdrcngoriug af 
afdelingen, såfremt denne udfores af afdelingens sygeplejersker og husassistenter, let vil 
have til folgc, at plejen af patienterne forsommcs. Hovcdrcngori.ng bor derfor s.ivcl på 
afdelingen som uden for denne henlægges til et særligt rcngoringspcrsonale. 

Symbol 80, vagt 

Herunder er henregnet den tid, hvor personalet ikke udforer bestemte arlJcjdcr, men 
er til rådighed på afdelingen. Som <let vil. ses af totalstudierne over dagarbejdet, er den 
tid, der er opfort som vagttid, yderst kurl. Delle hænger sammen med, at personalet, hvor 
andet arbejde ikke forekommer, i almindelighed udfylder tiden mecl forarbejdning af for

b indssagcr. 

Symbol 90, vente på hi1w11de11, vente på ordrer, intt'l sp"cielt arbejde 

Afdclingssygeplejerskeu bor soge at tilrettelægge arbejdet således, at s pildtideu bliver 
så ringe som mulig. Helt v il spildtid ikke kunne undgås, bl.a. kan det næv11ci;, ,1t cle af
brydelser, der som tidligere omtalt ikke sjældent opstår i arbejdet, skal,e1· spildtid. 

Symbol 91, vente på ,wgct udefra 

Den ti<l, der fremkommer under dette symbol, skyldes ifolgc rationaliscriagsfirmacts 

oplysuiag hovedsagelig, at personalet afveutcdc stuegaugen. 
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b. R1111de111æssig ud forel se af sygeplejearbejder 

Forskellige arbejder i sygeplejen kun udfores i form af ru11dcr, ide t pen;onalet under 
arbejdets ucll'orelse bevæger sig fra stue til stue. :Maclgivningcn e r eksempel på en st1dau 
runde, såfremt der anvendes clen i det foregående afs11it foreslåede frcrngangsmåde, hvor 
maden ved serveringen transporteres p;°1 en vogn fra stue til stue. Serveres 1nadrn så• 
ledes, som det so m tidlige1·e omtalt rna11gc steder er tilfældet, p i'1 bakker, der Jrn::res ind til 
hver enkelt patient direkte fra tckokke11ct, brydes rn11dr:11. Endvidere kan morgen
arbejdet tilrettelægges i runde. Temperatur- og pulstag11ing udfores f. l'ks . i to runder, 
id et termometrene omdclc1-; p,\ s tuerne og aflæses i forbindelse med pulstagningen . Patie11-
ternes morgentoilette udfores ligeledes i runder, og det samme er tilfrcl<le t med sengered
ningen. F'oretagcs morgenarhejdet clcrimod, således som det ses flt'rc steder , samlet p:1 

en enkelt stue ad gan gen. brydes runden. 
En rundemæssi/!: udforeh,c af sygeplejearbejde t er forbuudet med forskellige fordele. 

Hunclerne vil ofte nedsætte pe rsonalets gan gtid og derved virke tidshespan·1Hle. Dette er 
for madgivningens vcrlkornmendc berort tidligere. lovrigt henvises liernm til redcgorelsen 
i bilag 39. Ogs;°1 på andre måder kan runden vjrkc fremmende p,i arbejdet. E r morgen
arbejdet I il re ttelagt i rnnde r, udforer den enkelte sygeplejerske rn. m. en række ensartede 
arhcjdsp1·occsser, f.eks. sengernd11i11g. Foretages morgenarl,cjdct derimod samlet p.i stuen 
udforer sygeplejer;;k,!11 for~kellige arbejder (temperatur- og pulsta::,'l1ing, patient.toilette, 
sengeredning 111. rn.) i s tedet for ensal'tede arbejder. D et er indlysende, at den ;:ygeplejer
s kc, de r 11drorer forskelligartede arbejder af kortere varighed, i lwjPrc grad kommer ud 
fo r afbrydelser og tab af arbejdstid end sygeplejcr,-ken, der udforer ensartede arbejder. 
Endelig kan nævne.~, at h ække11ru11der i en vis udstræk11i11g vil kunne mindske antallet 
af afbrydelser i sygcplcjcpcrsonalets arbejde ved tilkaldl:'lser fra patienterne. B a,kkc11-
runderne vil tillige have til folge, at udluftning af stuen ikke s.°1 ofte bliver 110llvcndig· 

P(1 den anden side må det bemærkes, at en fo r udstrakt. tilrettelæggelse ar arbej det i run
der, hvorved den enkelte person i overvejende g ra<l beskæftiges med uclforclse af en sartede 

arbejder over et s tone område på afdelingen fremfor med forske llige arhejclcr hos et min
dre antal patieutcr, v il kunne virke slovencle og mindske arbcjclsglæclen. Den enkelte vil 
fole sig som et led i C'l rna~kineri og tabe foleisen af medansvar for arhcjclets gang. He r
ved udsættes den sygeplejemæssige service for forringelse. På mindre stnn kan en udtalt 
rundetendens volde uro i plejen , og forskellige af de nedenfor omtalte· runder - navnlig 
runderne i morgenarhejdet - bor derfor muligvis ikke omfatte disse ;;tuer. 

End videre bor runderne i ntorgcnarbejclet og hækkcnru11clcrne ikke omfatte d t! sær
lig df1rligc patienter. For disse patienters vedkommende hor morgenarbejdet foretages 
sa mlet, s åledes at patienten forstynes mindst muligt. 

Efter ud valgets formening vil folgcnde arbejder være egn ede til udforcl,;e i runde: 

1'e111p<'ral11r- ng p11lstng11i11g (symbol 2), 
bældrnn, uringlas og spvll<'lrrus (symbol 23), 
pati<'nltoilette og se11gered11i ng (symbol 20), 
111<'di ci 11gi 1111i 11g (symbol 10), 
111adgiv11ing, /rerundrr 1r.~<!rveri11g (symbol 40), 
hente s11nvset service (symbol 42), 
mellemmåltid fnr diætpatie11ter 111. m. (sy111bnl 1M ), 
slrifte vand i drild.-eglas (symbol 44), 

s/11crr11gori11g og g11lP11ask på stuerne (symbolerne 25 og 
60) sumt i11d.rn111.f,, og omcfole blnmsler (symbol 66) . 
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På grundlag af nogle undersogelser på en kvindeafdeling kan det fastslås, at bækken
runderne bor sættes ind ef-ter temperatur- og pulstagningen om morgenen, cf-ter stuegan
gen, efter middagsmaden og efter besogstidcns afslutning. Det vil ti ll ige være hensigts
mæssigt at anlægge en runde, forinden lyset slukkes om aftenen. På mandsafdelingerne 
omdelcs uringlas om morgenen og om aftenen. Bækkennrnder får derfor mindre betydning 
på disse afdelinger. 

Ved særlige studier er det undersagt, hvorledes de forskellige runder bor tilrette
lægges. I bilag 38 ses resultatet af studierne. Der er h er gjort rede for arbejdsgangen i 
nrndernc og for de hjælpemidler, der vil kunne anvendes. 

c. Centralisering 

At et arbejde udfores c1mtralt, vil sige, at det er henlagt til et personale, der ikke Cl" 

knyttet til en sengeafdeling. Ledclscrt af ad.>ejcler, der udfores centralt, er undergivet 
særlige arbejdsledere. 

Centralisering af arbejder har navnlig betydning for de lidt storre sygehuse. 
I det folgende skal der gives en rcdegorclsc for, hvilke arbejder der med fordel v il 

kunne udfores centralt. 
Blodprover, blodtryk, bludsænkning, rontgenmåltid og hjertef1mktio11sprover m.m. 

(symbol 3) vil som tidligere omtalt kunne foretages centralt. 
Forskelligt arbejde i fo1·bindelse med indlæggelse og udskriv11i.11g af pat,ientcr (symbol 

30 og 67) vil k1rnnc udfores centralt. 
I tabel 32 er givet en oversigt over den tid, der anvendes til symbolerne 30 og 67 på 

de u11dersogte afdc]jnger. I rubrik I i oversigten er vist, hvor lang tid der ifolge total
studierne daglig er anvendt til symbolerne 30 og 67 på hver af de undcrsogte afdelinger. 
I rubrik II ses, hvor mange patienter der ialt er blevet ind lagt og udskrevet de 3 dage, 
på hvilke totalstudierne er blevet foretaget, og det gennemsnitlige antal indlagte + ud
skrevne patienter pr. dag. Endelig er det i rubrik III beregnet, hvor mange minutter der 
er anvendt ved indlæggelse og udskrivning af en patient på hver af afdelingerne og som 
gennemsnit for afdelinger på sygehuse henholdsvis, hvor der findes centraloptagelse, og 
hvor dette ikke er t ilfældet. 

Skrivearbejdet, der forekommer ved imllreggclsc og udskrivning, er ikke medtaget i 
oversigten, men er gjort til genstand for en særlig undersogelse (se afsnit d). 

Af tabel 32 vil det ses, at den samlede tid for intllæggclse og udskrivning af en 
patieut varierer, på sygehuse, hvor der findes centraloptagelse, mellem 8,0 og 83,5 min. 
og på sygehuse udeu centraloptagelse mellem 62,8 og 173,7 min. Dette kan skyldes, at 
tiden, der anvendes ved paticutmoutagelsen, svinger under hensyn til patientens hel
bredstilstand, og at oprydningen efte r udskrev 11e patienter i nogle tilfælde, hvor denne 
har været foretaget den cfterfolgcnde dag, ikke er medtaget i de anfortc tider. 

Den samlede tid, der anvendes på afdelingen ved indlæggelse og udskrivning af en 
patient, er 39,3 min. eller noget over en halv time på sygehuse, der har centraloptagelse, 
og 107,1 min. eller 1 time og 3 kvarter på andre sygehuse. Disse tider er gen nemsnits
tider henholdsvis for 7 afdelinger med og for 5 uden eentraloptngclse. 

I tiden 39,3 min. er dog alene medtaget den t id, der anvendes på afdelingen, hvor
imod der er set bort fra den tid, der bruges i centraloptagelsen ved indlæggelse. Rationa
liseringsfinnaet har ikke haf-t lejlighed t il at foretage mere omfattende studier af arbej
det på centraloptageiser. Ef-ter udvalgets formening må det imidlertid antages, at den 



Tab"! 32. Oversigt Ol'l'r den tid, der er a11ve11dt på forskellige afdelinger ved indlæggelse og 
udskrivning af patienter 

Hillcrod Bi.spe bjerg Aalborg 

Al .-\ ;I I B 3 I B 5 Pv. 3 I Pv. 5 .-\ 3 B I B2 
-

I 
I 

kirur!(i,k medicinsk kir. I med. kir. med. med. 

--- - -

I I 
I 

I 
I 

kv. mdl. mdl. kv. mdl. I kv. mdl. mdl. k,·. 
' 

I 
T. 

I 

Daglig tidsrnrighcd i J Syrn bul 30 ....... 66,6 27.9 41,7 4,0 1,7 -H,2 28,3 167,8 1-1-7,9 

'..'1i11. ifu~c totalstudie \ Symbol 67 .. .. . _. _· 87,8 50,0 76,9 ,. 52,6 -~1.9 56.1 1-1-,6 I 81,5 
--- ---- - - - -

fult. .. 15-U 77.9 I I 18,6 4,0 5-t,3 83,1 8-1-A I 182,1 I 229"i 

I I I i II. 

I 
Antal patienter, der i lobet J ind lagt ..... 6 8 4 I l 5 9 7 8 ' 1-l 

I 
I 

nf de undcrsogtc dage er \ udskrc,·et . .. 5 6 8 2 9 •I JO I 5 I 8 
--- - -- - -

I Antal indlag te+ndskrcn1c patienter pr. dag 3 - •I, 7 I .i,o 1.0 -1,7 .1.3 5.7 4,3 7.3 , / I ' 
)[[. I 

Antal ruin. anvendt pr. patient ved indlæg-

gcl•c+udskrivning , ... ..... ... .. ...... . 83.5 ! 33.l 59,2 8,0 23, 1 38.7 29.6 81,8 62.8 

Fåborg 

I 
A C ]) 

I 

I 

33,5 

I 

35.7 22.5 
42,,1 25.1 58.6 

-

75.9 I 60,8 I 81,1 

3 2 

I 
1 

I 2 " 
3 
-

1,7 I 0,7 I 1.3 

I 

I 

89,3 I 173,7 1211,8 

Gennemsnitlig auvcnclt tid på afdelinger med 
I 

Gennemsnitlig anvendt tid på nfclclingcr uden 

ccnt~aloptagelsc : 39,3 min. eentraloptagcl5e : 107, l min. 

-l 
Ul 
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samlede tid, der anvendes på centraloptagelsen, sammenlagt med den tid, der anvendes 
på afdelingen (39,3 min.), er endog betydelig lavere end tiden, der anvendes ved ind
læggelse og udskrivning på sygehuse, hvor der ikke findes centraloptagelse (107,1 min.). 

For sygehuse af en vis storrelse ml1 tiet herefter antages, at en centraloptagelse vil 
virke tidsbesparende. Centraloptagelsen vil iov1·igt nedsætte antallet af de afbry<lelHer 
i arbejdet på sengcafclclingen, der skyldes indlæggelser uden for sædvanlig indlæggclsestid. 

I centraloptagelsen vil der navnlig kunne foretages folgcnde arbejder: Patienten af

klædes, bades og lægges i en ny:redt sen g, og oplysninger om patientens navn, fodselsdato, 
opholdssted m.m. noteres. Optagelsen uilsteder endvidere kvittering for modtagelsen af 
patientens toj og sorger fo r opbevaring nf dette. Opbevaring i stå lskab eller stovtrette og 
mol sikre poser anbefales. V cd udskrivning kan patien teu selv afhente sit toj i optagelsen, 
eller dette kan af en portor bringes til patientens afdeling. 

Hvor afstandsforholdene på sygehuset tillader det, kan sengen efter patientens ud
skrivning sendes til en sæl"lig opredningscentral i tilslutning til optagelsen. Her drages 
der om~org for rcngoring af seng og scngetoj , og sengen opredes påny. Foruden at rum me 
tidsbesparelse vil denne fremgangsmåde fritage afdelingerne, hvor der ofte savnes banke
altaner og udluftningsmuligheder, for dette arbejde. Endvidere vil der med en centraljse
ring af dette arbejde altid være opredte senge til rådighed, således at den ikke sjældne 
situation, at en uyankommct patient må vente i længere tid på afdelingen, indtil en seng 
hliver opredt, v il kunne undgås . 

Indforclsc af opredningscentral forudsætter, al der på sygehusets forskellige afdelin
ger gennemgående anvendes samme sengetype og ensartet scngctoj. 

Centralopvaslc (symbol 43) 

På grnndlag af særlige uudersogelser er rationaliseringsfirmact n ået til <let resultat, 
at ecntralopvaskcanlægcts betydning vil afhænge af transportmulighederne mellem af
delingerne og anlæget. Såfremt transporten vil kunne ske direkte med elevator, kau ni 
opvask henlægges fra afdclingcu Lil ccntralopvaskeanlæget. Er clette ikke tilfældet, an
tager rationalioeringsfinnaet, at brækagerisikoen viJ blive for stor til, at centralopvaskc
a11læg kan anbefoles. Urlvalget mener dog såvel af hygiejniske som af praktiske grunde 
al måtte anhefalc indretningen af centralopvaskeanlæg. Den forogede brækagerisiko må, 
s:l snart forholdene muliggor dette, imodegås ved at erstatte det sædvanlig anvendte 
porcelæn med service i mere holdbare materialer. 

På enkelte sygehuse an vender afdelingernes eget personale eentralopvaskeanlægct. 
Dette forhold virker ikke tidsbesparende og kan ikke anbefales. 

Pakning til steriliseri11g og sterilisering, fremstille forbindssager (symbolerne 55 og 56) 

Cellestof og gaze fabrikeres i ark og ruller og forarbejdes på sygehusene. Forarbejd
ui.ugen og palmingcn til sterilisering foretages i almindelighed på afdclinge11, hvorimod 
steriliseringen i:;om lidligcrc omtalt sker i en autoklave, der er fælles for sygehusets af
delinger. For instrumenternes vedkommende er det derimod - og uavnlig på medicinske 
afdelinger - sædvanligt, at disse steriliseres ved kogning p.°1 afdelingen. Kogning af in
strumenter på afdelingen mcdforer afbrydelser i arbejdet. Uanset at sterilisering ved kog
ning ikke kræver pakning af instrumenterne, må sterilisering derfor anbefales uclfort 

centralt. 
I udlandet sker forarbejdning af forbindssagcr samt pakning og s terilisering af disse 

og instrumenter ofte på cu særlig afdeling med eget personale (»central supplyroom«) . 
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Iustrurncoterne seniles efter brugen i skyllet tilstand til denne afdeling. der tilbageleverer 
dern Lil de forskellige afdelinger samt leverer forbindssagcr fa'!rd igl til brng. Oprettelsen 
af en ,ådan afdeling kau efter udvalgets formening anbefales ved slorre sygehuse. 

Det hor overvejes at standardisere forbindssagerne og lade de standardiserede typer 
fremstille maskinelt. Sygehusene v il herved kunne spares for et betydeligt arbejde. 

Ekstrarengoring (symbol 63) omfatter blandt andet vinduespudsning. D ette arbejde 
kan som tidligere omtalt udfores centralt. 

Kontrol mrtl sna vset toj (symbol 65) og rf'11gori11gsarbejdf'r uden for afdelingen (symbol 
72) hor som t idligere omtalt s ke ccn t rall. 

Transport med patienter og 11de11 p ati1•11/er samt arbejde, der ikl..-r b<'rnrer afdelingen ella 
dennes patienter (symbolerne 70, 71 ug 72), bor ske central t. Ang:iendc symbolerne 70-72 
Lienvises iovrigt ti l frems tillingen i ufsnit a. 

cl. 0111 sygehusenes sh-rivearbejde 

Skrivearbejdet (symbol 50) optager en betydelig del af per~onalets a r bejdstid. I del f'ol
ge11de skal der redegorci; for fo rske llige undersogdser ved rorende muligheden l'or at alias le 
pcr,;011alet gennem cu mc1·e hcnHigts111æssig tilrcllelæggcl,;c og udf'orclse af del.le arbejde. 

Almindelige be111ærh·ninger 

I oversiglen nedenfor (tahel 33) e r vist p:'1 hvilke sygehrn;c, undersugeisen af skrivr
arbcjdet har fuudel sted . .Endvidere ses tlet, hv ilke afdelinger underi'-ogclscn særlig har 
vcdror l på de enkelte sygehuse, hvor lang lid der har været anvcndl til skrivearbejdet 

på afdelingerne, og hvor stor en del af den samlede arbejdstid der er medgået hertil. 
De i oversigten anforte tider vedrorer den tid, sygeplejerskepersonalet (afdelingssyge

plejerske n, sygeplejC"rskPme og sygeplejeeleverne) har anvendt t il skriv1:arbcjde t. P.i cl 
par af de uudersoglc afdelinger blev enkelte noteringer lilligc udforl af sygehjælpere o~ 
husassistenter. Tiden herved er medtaget i oversigten. P å cen tralsygehuset i Hillcrud, 
ved afdeling A 3 på Aalborg amtssygehus og p,1 Bispehjerg hospital fandtes eeutralopta
gdse, hvurlil en mindre· del af det skrivearbej de, der på de ovrigc syf!;ehusc Llev udf'orl 
p.'1 selve afdcli11gcu, var licnlagl. Tiderne fur ;.krivearhcjdcl p:'1 ccn traloplagdsen er ikke 
med la gel i oversig len. 

T abel 33. D('I/ anvendte tid til sl,·rivearb<j<frt på for.~J.-elligc sygclwsaftMing<>r 

Aftlcliug 

Cc11trulsygc·hu,ct i llillern<l . A3 
H3 

Amtssy;(chu,eL i Aalbor;( .. . ,\ 3 

Il2 

Fåborg sygehus ... .... .... gcn11crns11itlct nf 

3 nfclclini;t·r 
Bispd,jcrg hospital ........ Pv. S 

i 111int1Llt•r 

295 
378 
155 

C.99 
97 

:l06 

Samlet tid 

i procent af 
t0Lr1ltid,~n for 

nfdrlingens urhcjdc 

iA 
H,-1, 

3,9 
JO, I 

2,7 

7,1 
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Beregnet som procent af totaltiden har der været anvendt mindst tid på Fåborg 
sygehus (2,7 pct. af totaltiden) og længst tid på afdeling B 2 på amtssygehuset i Aalborg 

(10,1 pct .) . 
Ved undersøgelsen viste det sig, at en meget b ety delig del af skrivearbejdet bestod 

i noteringer i forbindelse med ind- og udskrivning af patienter. Dette arbejde udfores 
imidlertid ikke alene af afdelingernes sygeplejepersonale, men tillige af sygehusenes kon
tor, af sekretærer , læge1· og i centraloptagelsen. Det har derfor y derligere v æret n ødven
digt at undersoge d isse instansers shivearbejde. 

Undersøgelsen har vist , at arten og mængden af skriv earbejdet i hoj grad var på
virket af det enkelte sygehus' størrelse og organisation og af de forskellige ledende lægers 
bestemmelser herom. 

I det folgende foretages en undersøgelse af noteringsarbejdet i forbindelse med ind
og udskrivning af patienter og af afdelingernes shivearbejde. Til slut skal fremsættes 
nogle bemærkninger om forretningsgangen v ed skrivearbejdet og om standardform ularer. 

Noteringsarbejdet i forbindelse med ind- og 1ulslaiv11ing af patienter 

Noteringerne i forbindelse med ind- og udskrivning af patienter omfattede udfær
digelse af patientseddel og fo rsk ellige andre noteringer i forbindelse hermed, forskellige 
not eringer v ed indlæggelsen a f patienten, udfærdigelse af journal, kurveseddel, b ehand
lingsskema og laboratorieskema m .m. samt forskellige noteringer ved patientens udskriv
ning. Hovedparten af dette skrivearbejde vist e sig at b estå i gentagne noteringer af patien
tens navn, adresse, fodselsdato m.m. I tabellen nedenfor er givet en oversigt over de 
noteringer, der fandt s ted på de forskellige sygehuse, idet det særlig anføres, hvor mange 

gange patientens data blev not eret. 

Tabel 34. Antal noteringer i forbindelse med ind- og udskrivning af en patient ved 
forslcellige sygehuse 

Noteringer nf patientens <la la 

-- - - .. 
" .. "' " "" C 

cl C bllu ·.:: 
C ~ C " " Sygehus 0 <i 

·.::.., 0 
~ "' ~ ~ z 
" "' c:. ... 0. = :3 " '-' " ... 

_g' ·.;-

I 

~ 0 c, C .., ... .; .. " ~ Q. 0 ... :.: ";J 
<i " cl " .., !l .., "' ... 
~ •• 0 

.,. if C a "' 
< ;,. 

I :.c:: " u = .... 
<f) <f) ..i 

<f) " 

I I 
I I Ccutralsygebuscl i Hillcrod .... A3 6 5 5 - 2 18 6 

B 3 B 5 5 - 2 26 6 

Amtssygehuset i Aalborg ..... . A3 3 4 4 1 7 19 3 

B 3 J:I 4 3 2 - 22 5 

F åborg sygehus . .. . ... . . ... .. { 

gennem-
IIIU. o ( 3 

8 5 I H 6 ofJclin- - -
ger 

Bispebjerg .................. P v. 5 8 5 - 2 I 16 5 

Det vil ses, at patientens data blev noteret fra 14-26 gange, medens de øvrige note
ringer kun androg 3-6. De fleste noteringer er på samtlige· afdelinger med undtagelse af 
afdeling A 3 på sygehuset i Aalborg foretaget af sygeplejepersonalet. 
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I bilag 1.t.O er der givet forslag Lil en standardeksp('diLion af notcring~arhejdet ved 
ind- og' udskrivning. Forslaget - der hovedsagelig vil være anvendeligt ved de lidt 8torre 
sygehu~e - bygger i store træk p å den forretn ingsgang, rationaliseringsfirmaet fandt p.'t 
centralsygehuset i Bille rod. Efter forslaget indskrænkes antallet af noteringer af patien
tens data og de ovrige noteringer, der som omtalt udgj orde J,enholdsvis 14- 26 og 3-6, 
til henholdsvis 3 og 6. 

Idet man iovrigt henviser til forslaget, skal det bemærkes, at lægesekretærerne efter 
forslaget udskriver i11dkaldclscskorl til patienten. Ved patientens modtagelse udskrives 
det antal formularer, det vil være nodvc ndigt at råde over, p.°1 een gang ved hjælp af c l 
særligt mangfold:iggorelsesapparat (her Lil k a n f.eks. anvendes den såkaldte »master«). 
Udskrivningen af de noclvcndige formulare r til en patient vil m ed en »master« kunne 
fo relages i lobet af ca. 1 minut. l\'langfoldiggorelsesanor<lningcn vil ion·igt kunne ind
s tilles således, at e11 del af formularerne forsynes m ed færre noteringer end andre. Straks 
eft er udskrivningen af formularerne fordeles det fornodnt: antal eksl·mplarcr til palicu
t ens afdeling, til læge og sekretær og til sygehuset s kontor. Det vil endvidere være hen• 
s igtsmæssigt at sende eksemplarer til sygehusets telefon- og portvagt m. rn., ;;,i ledes at 
disse straks efter patientens indlæggelse kan have oplysninger om, på hv ilhn afdeling 
og stue patienten er indlagt. Man (inder iovrigt anledning til at bemærke, at telefon- og 
portvagt m .m . till ige bor holdes underrettet om patientflytningcx og om udskrivninger·. 

Ved den foreslåede fremgangsmåde vil fo rm11laru<lBkri v11i11gcn som nævllt sk<> i lohet 
af gan,;ke kort tid, og personalet vil blive sparet for et ikke ubety1leligt arbejde. H ertil 
kommer, at patienten kun u<lsporgcs en enkelt gang orn navn og andre oply~ninger. 
medens J e t ;uange st eder r r a lmindeligt at afkræve patienten disse oplysninger albkil
ligc gange. 

Skn:vearbejde på afdelingem e 

I tabel 35 er v ist , h vorledes skrivearbejdet på de uudersogtc afddingc1· var fordelt 
procentvis pr1 de forskell ige personalegrupper. 

Tabel 35. Skriveurbl'jdet p ci forskellige afdelinger jimlell proce1111Jis p11 perso11alegrnppPr11e 

,Ud.syge- Syge- I Sygepleje- , Syge- Husnssi-

I lnll plejersker plejcr,kcr elever hjælpt•rc stenter 

Cc11tralsygchusct i Hillc rnd (A 3) .... .. 73,l 16,6 8,0 - 2,3 100 
- - - (B 3) .... .. 62,9 19,4 17,7 - - 100 

Sygc· lnisPl i Au!Lorg (A :l) ............ (,9.2 22,,1. 2,!l 5,(, - 100 
- - - (B 2) .. ... .. ..... . 31,6 56.5 ll,8 - 0,1 100 

Fåborg sy~rhns (gcnncrnsnit nf 3 af-
<lrlingcr) . ............ ............ .J,6,fl 30,,i l 6, l 6,7 - JOO 

Ilispcbjcrg ltospital (Pv. 5) .. . ........ 27,3 53,6 19,1 - - 100 
- - - - --- -

J genncnts ni t .. ...... . .... .... . ... .. 51,8 33,2 I 2,6 - - -

S0111 genne msnit for samtlige al'<lelingcr ses det, at afdelingss~rgcplr-jen;ken udl'orte 
52 pct., sygeplejersk en 33 pct. og sygeplejeeleven 13 pct. af s krivearbejdet. Ser man pt1 
tallene for de forskellige af delinger, v il det ses, at pcrsurrnlegruppcrne deltog i meget for
f' kcllig g rad i skrivearbejdet. Procenten svinger i;,ilcclcs rncllem 27 og 73 for afdelingssyge
plejersken, 17 og 56 fo r sygeplejersken og 3 og 19 for eleven. I overensstemmelse med 
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disse tal har undcr,-ogclsen vi:,,I, at sygeplejersker og elever fl ere steder i h ojcrc grad, end 
clet var tilfældet, kWIBe deltage i skrivearbejdet. 

Sygehjælpere og hu"assis tcnter , ar kun på 2 af afclelingcrue beskæftiget med skrive
arbejdet, og deltog kun i ringe ud!ltrækning heri. 

Den forau foreslåede samlede ud krivni11g af formularer vil medvirke t il al ne<l,-ætte 
skrivearbejdet på afdelingerne. IovrigL skal de t nævnci;, at det af undersogclscn fremgår, 
at eu del af :.krivearbejdet p.°1 afdclingern<' vil kunn(' udfore;. af sekrc.ta•rer i :-tedet for 
af sygrplejepcn;onalct. Sekrct,i-rerne er mange steder l1alvdag"ansaltc og 11dforcr foruden 
1-krivearbejdrt ofte laboratoriearbejde og forskelligt andet arbejdi·. De t vil antagelig 
mange ~teclcr være hensigtsmæssigt nl sogc al udvide st:krctærernes antal cUer cveutnelt 
gi,·e halvdag,-ansa lle sekre tærer fuldtidsbe1,kæftigelse og at konc<'nlrere dis~cs arbejde 
om skr ivearbejdet. D et er af be tyd ning, at sekre tærerne har kontorudtlanneh,e og be
hersker mu,-kinskrivning og stenografi. 

Omlægning af forrct11i11gsgw1ge11 og s1<111dartlform11/arer 

Rutionaliheringbfirmaet har foretaget en undenwgcbe af forskellige 1-porg"mål vcd
rorcnde forrcluiog;.gangcn ve<l skrivcarbej1let og anvendelsen af standardformularer. For
holdene hai· imidle rtid ikke tilladt en så omfattt•nde under:-ogelse, at fir maet - hort,-et 
fra det foran omtalt1· forslag vt"d rorcmle noteringsarbejdet i forb indelse med indlægning 
og udskrivning - har væn'L i bland til al give nærmere forslag herom. På den anden ;.ide 
har uudersogelseu dog vist, al der gor sig meget s tore forskelligheder gældende fra syge
hus til sygehus for bå vidt ang:ir de anvendte formularen, antal og udformning og forret
ning,;gangen ved skrivearbejdet. Der er derfor gruu.d til at antage, at der vil kunne op

nås betydelige lettelser i arbejdet ved en rationalisering p å Jette område. 

e. Normeringssporgsmal 

Ved afgot·elsen af spurgsmldet om eu afdelings relle normering er, forude11 patien
ternes antal, n avn lig arten af de behandlede lideber og lokalernes antal, indretning, ud
,-, t yr, og indhy rdei; placering al" betydning . En nærmere belysning af disse faktorers i11<l
Oydclsc på normeringen vi.I kt-æve betydelig mere omfattende unclcrsogclser end dem, 
udvalget har haft lejlighed til at foretage. Totals tuelierne bilag 12- 23, der v iser hvill en 
pleje , der udfores på kirurgiske og mcdiei.nbke al"delinger, vil imidlertid kunne give e11 
,·,~ vej ledning i delle s porgsm., 1. 

I tabel 36 n edenfor , ises det , hvor mange minutte r der ifolge totals tudierne bereg-

Tabe/ 36. A ntal minutter mwenrlt pr. patient til dagurbcjdet inden for Jorsl,·ellige 
l.val,jilwtio11sgrnpper 

Kvnlifikntiu11,. 
grupperne 

I "; .,,,;,,, •fJd; " '" 

l illcrod Ani• Bi,rc• 
borg bjerg I i\li,I. 

drllnl 
A 3 A 3 Pv . . 1 

kog k + 111 . . . . . . . . . . . 101 
n, -l-u og u . . . . . . . . . . . 12 
S. 81, 90, 91 og 16..... 5 

,\11tul m inutter inlt.... 148 

96 
3t 

.[ 

IH 

79 
32 
7 

118 

JOO 91, 

56 Il 
10 6 

I 66 IJ,t I 

i\lrd.iciu,1..c ufdclingcr 

li illcrotl 

li :1-l-11 s 

110 
52 
6 

1611 

9t 
38 
6 

138 

,\ ol borg 

73 
-19 
11 

I 3:J 

93 
(,3 

12 

J61l 

I 
Ili,pc• I 
hjerg .\lid

- - drllul I Pv. 5 

H17 

95 
,19 

11 

155 
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net pr. patient er anvendt til dagarbejde (kl. 5-19) p.'1 de undersøgte afdelinger indenfor 
grupperne: kvalificeret (k), kvalificeret + mellemkvalificeret (k + m), mellem- + ukvali
ficeret (m + u) og ukvalificeret (u) arbejde samt til symbolerne 81, 90, 91 og 16 (spild-

tid m.m.). 
Det vil ses, at den tid, der beregnet pr. patient er anvendt på de forskellige afdelin-

ger til kv alificeret og kvalificeret + meHemkvalificeret arbejde, er præget af en vis ens
artethed. Kun tiderne på afdelingerne A 3 og Bl i Aalborg og B 3 i Hillerod viser storre 
afvigelser fra middeltallene. Middeltallene for denne gruppe (94 minutter for kirurgiske 
og 95 minutter for medicinske afdelinger) vil efter ud valgets formening kunne tillægges 
nogen bet yd ning som udtryk fur, hvor lung ticl der beregnet pr. patient anvendes til 
sygeplejearbejdet på kirurgiske og mediciuske afdelinger, og disse tal vil derfor kunne til

lægges en vejledende betydning ved nonneringen. 
For de ovrigc to kvalifikationsgruppers vedkommende er der betydelige variatioucr 

i tiderne for de forskellige afdelinger, og middeltallene for disse grupper vil derfor kun 

kunne tillægges mindre betydning for normcrings~porgsm.'1let. 
Det 111å bemærkes, at der i tabel 36 ikke er taget hensy n til den tid, der anvende~ 

til sygeplejearbejdet i tiden kl. 19- 5, ligesom der ikke er taget hensyn tiJ behovet for 

fridagsaflosning. 
Angående sporgsmålct om, hvorledes sygeplejearbejdet tilrettelægges, og hvilke ar-

bejder der overlades sygeplejerskcpersonulet, sygehjælpere og husassistenter, henvises til 

fremstillingen i afsnit 2. 
I <let folgende skal der gores nogle y derligere bemærkninger om normeri ngen. 
Den tid, der anvendes ti.l udforeisen af kvalificeret og kvalificeret + mellemkvali

ficeret arbejde, er som nævnt påfaldende ensartet for de kirurgiske og medicinske af
delingers vedkommende. Middeltallet er for kirurgiske afdelinger 94 minutter og for mecli
ci• ske afJelinger 95 minutter. K un tiderne på kirurgisk mandsafdeling på Aalborg sygehus 
(79 minutter) samt på medicinsk mandsafdeling i Hillero<l (110 minutter) og den tilsva
rende afdeling i Aalborg (73 minutter) v iser so m omtalt storre afvigelser fra mi<lclcltallcnc. 
På sygehuset i Aalborg, hvor de særlig lave tider forekommer, har der på den ene afdcli11g 
været anvendt relativ kort tid til sluivearbcjde (symbol 50), til instruktion og rapport 
m.m. (51) og til madgivniug (40). Den korte tid, der er anvendt til madgivning, er som 
ticlligerc omtalt forårsaget af særlig kort transportvej. På den anden afdeling i Aalborg er 
_det navnlig forskellige behandlinger (12), »godnatrunde«, samtulc med patient m.m. (15) 
og hjælp ved patienternes toilette m.m. (20), der har taget relativ kort tid. Den korte 
tid til symbol 20 skyldes, at patienterne som tidligere omtnlt på denne afdeling på grund 
af særlige forhold i stor udstrækning selv sorgede for deres toilette m. 111. De hojc tider 
på centralsygehuset i Hillemd skyldes navn lig, at <ler har været anvendt særlig lang tid 
til rapport og instruktion m.m. (51), til sct·vering af rncllemrnåltitlcr til diætpatienter 
m.m. (41} og til pakning til sterilisering og sterili~cring (55). l<'orklari11gc11 på, al der her 
er anvendt særlig lang tid til symbol 55 er, som tidligere omtalt, at der p,i afdelingen 
fandtes en unclcrsogelsesstue fælles for alle sygehusets medicinske afdelinger, hvor der 

blev foretaget forskellige arbejder horende til dette symbol. 
De i taLcl 36 viste tider for grupperne mellem- + ukvalificeret arbejde og symbol 81 

m. il. vil som omtalt være af mindre værdi vecl normeringen. Tallene i disse grupper v iser 
ikke ubetydelige forskelligheder. Forsåvidt angår gruppen mellem- + ukvali ficeret ar
Lejde skyldes dette ifolge udvalgets undcrsogelser hovedsageligt forskelligheder i den an
vendte tid til rengoriugsarbejdet på stuerne (60) og til opvask (43). Disse symboler he-

6 
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slaglægger tilsammen indtil halvdelen af tiden i.uden for denne gruppe. Som tid1gere 
omtalt foretages 1·engoringen i forskelligt omfang fra sted til sted, endvidere skal det be
mærkes, at husassistenternes og konernes arbejdstempo og effektivitet ofte er svingende. 
Den tid, der medgår til unodvendig spildtid (90 og 91), vil kunne nedsættes betydeligt 
ved en hensigtsmæssig ai-bejdstilrettelæggelse. I afdelingsstudierne har udvalget foreslået 
husassistenternes antal udvidet. En begrænsning af rengori.ngsarbejdet som foreslået ved 
omtalen af symbolerne 60-62 i afsnit a og centralisering af opvask m.m. vil på den anden 
side nedsætte behovet for husassistenter på afdclingcu. 

Til slut skal det nævnes, at de i tabel 36 anforte tal viser , hvor meget arbejde der for 
tiden udfores i sygeplejen. Der er således ikke taget hensyn til udvalgets forskel lige for
slag til nc<lsættclse af tiden til sygeplejearbejdets udforelse. På den an'dcm side må det 
imidlertid bemærkes, at manglen på sygeplejersker som omtalt i kapitel IV, folger af 
sygeplejerskemanglen, hal· bevirket, al den pleje, der i dag ydes patienterne, ikke på alle 
punl-:ter kan betegnes som fuldt ud tilstrækkelig. 

I forbin<lelse med omtalen af normeringssporgs rnålet finder udvalget anledning t il at 
fremhæve det betydningsfulde i, at der antages tilstrækkeligt ekstrapersonale, der kan 
sættes ind på poster , hvor sygeplejersker f.eks . på grund af sygdom eller fer ie er faldet 
fra. Dette personale bor ha ve en sådan storrclse, at der kun rent undtagelsesvis bliver tale 
om at foretage ændringer i det faste personales tjenesteforhold. Under de for tiden rå
dende forhold vil det ofte være vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt personale. Noget kan 
der dog bades herpå ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsplanen. P ersonalets 
fordeling mellem de forskellige tjenester og tilrettelæggelsen af fridage og ferier bor ske 
på så langt s igt som muligt. 

f. Forsire/lige belys11i11gssporgsmål 

En hensigtsmæssig belysning er af meget stor bety dning ved arbejdets udførelse, 
Også for sygehusenes patienter spiller det en rolle, at belysningen er tilfredsstillende. Be
lysningsunlægcts rette indretning er afhængig af en række forskellige faktorer , f.eks. kau 
nævnes lokalernes storrelse og dimensionering, arten af del anvendte materiale på vægge 
og loftsflader og armaturernes ophængningshojde. Forholdene har ikke tilladt en mere 
omfattende undersogelse af disse sporgsmål. Derimod skal der på grundlag- af rationali
seringsfirmaets undersogelser gives en redegorclse for forskellige sæd vanligt forekommende 
mangler ved de undersogtc sygehuses belysningsforhold med forslag til afhjælpning af disse. 

Undersøgelsen har vist, at praktisk taget alle lokalerne på de undersogte sygehuse 
var stærkt underbelyst, og at der overalt savnedes vii-kelig egnet arbejclsbelysning. 

Sygestue 

På en del sygestuer - med· ind til 6 senge - fandtes kun een lampe; denne var anbragt 
i loftet. En sådan loftsbelysning bor suppleres med lampetter ved sengene. Lampetterne 
kan forsynes med armatur til halvt indirekte belysning. I nogle tiU'ælde tjente en miudre 
pære i loftslampeu som natbelysning. Dette er ligeledes utilfre\lsstillende. En natlampe 
kan anbringes på dorkarmen over doren, således at den giver en jævn belysning af stuen. 

M cdicinmm og mcdici11slwb 

I medicinrummet var belysningen i nogle tilfælde så sle t, at det ikke var muligt nt 
læse flaskeetiketterne uden at tage de forskellige flasker ud af skabet. Et sted var der an• 
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bragt en enkelt uafskænnet 40 lys pære på den midterste af medicinskabets tre hylder. 
Detlc hav<lc til folge, at sygeplejersken måtte skygge med hånden for at ull(lgå at blive 

blændet, og at de to hylder, hvor der ikke var anbragt lys, henlå i morke. 
I medicinskabet kan anbringes en enkelt afskærmet lampe foroven i skabet eller i en 

af dettes sider. Det er tillige hensigtsmæssigt at anbringe en planforsænket belyst opal
glasplade ved siden af medicinskabet (i en hojde af 1,5- 1,7 meter over gulvet). Plade11 

a11vendes til gennemlysning af injcktionssprojtcr m.m. 

1'ekokhen og skyllerum 
Tekokkencr og skyllerum borte i flere tilfælde t il de særlig cH1rligt belyste lokaler. 

En rigelig rumbelysning suppleret med lampcllc1· ved de enkelte arbejdspladser vil i hoj 

grad lette arbejdet. 

Kontor 
Sygeplejerskernes arbejde med at fore journaler, kurver og rapportboger rn. m. he

slaglæggcr som tidligere bcrort en betydelig tid . En hensigtsmæssig belysning ved dette 
arbejde er af stor betydning. Forholdet mellem lysstyrken over skrivefladen og det om
givende rum var i ficre tilfælde 8: 1. Dette forhold bor være 3: 1. En nedhængende klokke
lampe suppleret med en leddelt arbcjdsla111pc med cg11ct pære og armatur anbefales . 

Gang 
Gangen var kun enkelte steder rigtigt belys t. Gangen virkede ofte som en t unnel, 

idet den kun var oplyst punktvis med morkc flader imellem lamperne. Da personalet i 

clogncts lob tilbringer en ikke ringe tid på gangen, er det onskeligt, at der også her findes 
en jævn og t iltalende belysning. Gan gens lamper vil kunne anbringes skiftevis på den ene 
og på den anden side uf gangen, således at der opnås en effektiv udnyttelse af lyset i 

længderetningen. 
På egnede steder i gange og korridorer m.m. kan anbringes l ysstofrør. 

g. Frclwensslltdieme og trnnsportuejshemucm e 

V cd u n<lcrsogclscr (frekvensstudier) på nogle sygchusal'dclingcr af sygeplcjcperso
nalets og husassistenternes bevægelser (frekvenser) mellem afdelingerne,; forskellige lo
kaler har rationaliscring;;firmact konstateret, at der gor sig en vis ensartethed gældende 
fra afdeling til afdeling med hensyn til, hvor meget de forskellige s tue r og de ovrigc loka

ler, sk yllcrum, afdelingssygeplejerskens kontor, tckokkcn m.m. (bi lokalerne) er bcsogt. 
Af frekvensstudierne fremgår lokalernes frekvcnstal, cl.v. s. hvor mange gange hvert 
enkelt lokale har været bcsogt al' en sygcplejer;;kc, en sygeplejeelev elle r en husassistent 
i dagens lob. De lokaler, der er mest bcsogt, hor h11vc central beliggcnhccl p å afdelingen. 

På grundlag af frekvensstudierne har firmaet clcrnæst beregnet, hvor mange frekven
ser der i dagen;; lob gennemsnitligt forekommer mellem clc hyppig~t bcsogte bilokaler 
in1lhy1·dcs og mellem disse og stuer af forskellig storrelsc. V cd anvendelse af disse frekvens
tal bar firmaet i trans portvcj skcmacrnc sogt at herf'gnc, hvor langt de t samlede sygc
plcjcpcr:;onale og husas~is tenternc bev æger sig i dagens Joh (transportvejen) på 2 forskel-

lige afdelinger. 
I bilag 41 er der givet en udforlig omtale af frekvcnsstudicrnf' og transportvcjskc• 

1naerne. 
6' 
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Frekvensstudierne viser, at skyllernm, afdelingssygeplejerskens kontor, tekokken, 
forbindsstue og lionedrnm har de storste frekvenstal. Mindre besogte er badeværelse, 
w. e. og dagligstue. Endvidere ses det, at stuernes frekvenstal, således som det måtte ven
tes, stiger jo flere patienter, stuerne har. Disse oplysninger tillader efter udvalgets for
mening den slutning, at skyllerum, afdelingssygeplejerskens kontor, tekokken, forbincl s
stue og linoe<lrum bor placeres mere centralt end badeværelse, w.c. og dagligstue, ligesom 
storre stuer som hovedregel bor placeres mere centralt end mindre. 

Som omtalt i bilag ,1,1 bygger rationaliseringsfirmacts bercguingcr i transportvcj
skemaerne på frekvensstudier omfattende kun 6 afdelinger. Det er ikke muligt på grund
lag af dette begrænsede materiale at drage almen gylclige slutninger om forskellige loka
lers frekvenstal. Firmaets beregning af transportvejens længde på <le foran nævnte 2 af
delinger kan derfor alene betragtes som en illustration af transportvcjskemaernes anven
delse. Det er imidlertid firmaets opfattelse - der i nogen grad er best yrket ved udvalgets 
undersøgelser af det af firmaet indsamlede materiale - at det ved frekvensstudier på et 
passende storre antal sygehusafdelinger vil være muligt at tilvejebringe et grundlag, der 
vil tillade slutninger om frckvenstallenes storrelse. Det vil derefter være muligt at belyse 
transportvejens længde på afdelinger af forskellig bygningsmæssig udformning. 

Afslullende bemær/..-ni11ger 

Rationaliseringsundersogelsen viser, at der gennem en ændret tilrettelæggelse af 
sygeplejearbejdet og en ændret fremgangsnu°ide ved udforclsen af forskellige arbejder vil 
kunne opnås tidsbesparelser, ligesom der vil kunne skabes forbedringer i sygepJcjeperso
nalcts arbejdsvilkår. Udvalget finder imicllertid anledning til at fremhæve, at den fore
tagne undersogelse ikke kan hetragtes som et udtommendc bidrag til losningen af spørgs
målet, om hvorledes sygeplejen på kii·m·giske og medicinske afdelinger hor tih-ettelægge,; 
og udfores. En undersøgelse af 12 sygeh usafdel inger i lohet af en relativ kort tid må ifolge 
sagens natur blive af begrænset omfang. Det er da også flere steder i fremstillingen an fort, 
at der ved en mere omfattende undersøgelse må antages at kunne opnås yderligere for
bech-inger i arbejdet end de foreslåede. Hertil kommer, at rationaliseringsundersogelsen 
alene har omfattet de problemer, der måtte antages at være almindeligt forekommende. 
Det vil derfor sikkert ofte ve~l rationalisering af sygeplejearbejdet vise sig no<lvendigt, at 
det enkelte sygehus lader foretage supplerende uudersogelser, eventuelt med bistand af 
særligt sagkyndige. Endelig må det bemærkes, at rationaliscriugsundersogclsen som led i 
bestræbelserne for at imødegå sygeplejerskemanglens folgcr i fors te række har beskæftiget 
sig med spørgsmålet om, hvilke muligheder der måtte foreligge for at aflaste sygeplejerske
personalet ved at beskæftige sygehjælpere i sygeplejen, ved en mere hensigtsmæssig til
rettelæggelse af arbejdet m. 111. Sporgsmålet om den rette tekniske udforelse af de enkelte 
sygeplejearbejder har således kun undtagelsesvis kunnet herores i un<lcrsogelsen. En be
lysning heraf vil forudsætte en omfattende uudersogelse af sporgsmålet om, hvilken syge
plejemæssig service der bor ydes patienterne, hvilke fremgangsmåder det arbejdsokono
misk og hygiejnisk set kan anbefales at folge i de enkelte arbejdsprocesser og de rette 
ar hej dsstillinger. 



K \PI'l'EL \ Il 

SYGE! UÆLPEHE 

)fanglrn p,i ><ygq1l1:jcr.--krr har nwdforl. at <kr i ..;tor 11d-.trwk11ing er 1,lnct a11tag1·t 

kvimldigc ,.~·gclijælperc· .--11111 hi"tand i "n~eplcjrn p!1 ,.~•gch u,-t· og andrc· instilll lioncr. Vccl 

11dga11gen af ,q1L1·mlH'r 111tmcd 11).( 6 var der ,-.Uc1k;: i t'olgc opl y,:ningl'r fra na•.--11•11 .--am tli{!e 

sygl'lmsc og l~l andn· in-.titulioncr ialt l lt',.kæftig1·l 1000 kvindelig,· ,-~·gcl1j:dpcrc. Di,,.e 

har i mud;.;a-tning til ,-~gepl1·j<-rskerrw i n·glcn ikke --;:;-;,w·11 ;:ygcplcjemæ!".--igucTJanncl,-1·. 

[ kapitel V I om ratiou.disl'ri11g,-1111d1•r;-ogclsP11 hlcv det pi1vist, at ")·gcplcjnskcrne p:1 

k irurg i,..ke og 1111•dicin~k1· af<lcling<·r nor111alt udforn cl ikkl' ringe• antal he,..J...:dtigcl,1·r. 

J1vi,.. 11rlforeJ,.,c• ikke forud .,ættcr ,..~ gcplejcr;,kcn:- intl,..igt. 11w11 ,-om vil kunne udfores af l'l 

1wr,-011alc• rnc·d en mi11drc omfattende 11ddn11ncls,·. Det er clrrfor udvalget;- opfattelse, al 

der il-..k,· blot 1111dl'r d1·11 1111va'rl'1Hle van,-k1•ligc p••r,onale,.;iluatiun. 111r 11 ,..om varig ordning 

hor Jw,..kæftiw·-. ,-ygcltj,l' lpe rc i .,ygeplcjen. Drt -.kal i denne forhindt'l"c na:'v111•,._ at tin 
ogs,i i Svrrig1·1}. Engla11d. Amerikas ForPne1le Stnll'r op; i forskrlli1,?:t' a11dn· I.tude finde, 

ellrr påta•uk,·-. tih·l'jt•hragt f'l ,-~grpll'jt'IH'l'~onalt•. der kun har l'll kortvarig 1-ygeplejl'· 

11dda1111cl"1·. 

I ,let folg1:111le ,kal omtales de oplysniugcr, udvalget har ti!vcjcl1ragt angt1rndc 1,c
s kwftip;d,,,cn af' ,ygcl1ja·lpere IH'r i budt•!. Dcrnn.", l vil cll.'f hlive redq!jort for udvalgrt" 
for~lag a11g,i1·11cle hcska,ft igcls1•11 al' :,ygchjælperc. 

Udval/.(cts/frrt(ll (11dvalg<'t 111cd undtagelse al' Oal.,gaanl og Hnlgcr ' ic l,-cn~}) firuh-r. 

al ma:nd bor han, adgang til nddannclsc ug br,-kæftigel;;c ,om sygC'ltja·lper. Om be~k,l'f

tigl'l,en af ma•n,l i ;.yg1·pll'jc11 lwrn i,..c,- iovrigt til kapitel \'} 11. 

l. Rc1legorclsc for den 1111værc111lc hc;-kæftige lse af kvi111lclige »ygehjælpcre 

lich·alp;el liar l'orc,purp;t samtlige !>~·gehu;;c og andre i11;,1itutio111·r. 0111 cle J,..,..kæftign 

i-yl-(t'hj:dpcre. og i bcl~r:l'ftemlc• fald hvilke ans.t'l t1·lscs- op; lonning"vilk:°tr .sygl' lijælpl'l'llC 

ltar (-.porg1•,-k<•rna B. bilag 3 ). 
B,·,..vard,-1· forcl igp;t-r fra frm -.j1·ttrdele af"~ µ;1·hu;,c111· o:,: tre f1·1ntedcle af a111lrc in-.ti

tul iorlt'r. AJ tic· in!-titu I ioner. cl!'I' har besvaret sporgC'skcmact. hc,-ka:ftigc·r t n· l'jcrdedt·lt· 

af--~ gdrn,-1·111• og fire fr111tedele af andre i11,titutio111·r :-yg:rhjwlpcrc. 

I hi lag 8 er der givet e11 rl'de~on•J;,1• for lwwarclserrw, ialt ornfatteridl' 880 ;,;) p;e

hj:l'lpt:rl'. 

Det vil M', (hc"var,·bc·u al' ,porg--rn:°tl 2 og 3 i bilaget}. at clf'r ikk,• gor ;..ip; nogen 11d

pr:vg-1·t ensarll'lhecl g-a·lclenclc nwcl hcn~yn 1il de kra\'. drr ~1illc~ ved a11tap;el,l'11 af "'Yl-(1'· 

1) I Swril(l' vnr ,!,., i l'J 1 :1 i ') l(<'Jl lt·j,·n h,••ku•fti1s1·l ea. 1200 mcdlija•lpnc uden 1•1(1•111lii; >')'!(•·pl1•jcu1hln1111l'I,,· 
(IJt•tt·~m•L ~jukvartl"l,itr:.ult·n)~ o~ i 19H, ,ur tullet !',lt'J~J•l 1il ca. l:?.UUO. Til -,u111111t•nlig:ni11:.; kun anfor,·~, nt det t-umlNJe 
<mini •)l(<'plejer,k<-r i ,irk-01111,,,,1 i 11)13 u1l;:joC1I,· ra. 1100 ug i 11115 JO,:lflo. ~juk,·,ir.-tll,i1,;idr11 har hidtil nlene v,,•rel 
b,·,1-.whii:ct p,i o)!(••liu•e. 

:!) Se Ualsgaurd og Hol1;,·r Nicl,,·ns on·mdlnlel,1· i knpitcl XI\'. 
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hjælpere. Besvarelserne viser, at Lnstitutionerne lægger vægt på, at sygehjælperne har en 
vis sygeplejemæssig uddannelse, f. eks. barneplejeuddannelse eller samariteruddannelse, 
og også huslig uddannelse tillægges betydning. Det foreliggende materiale synes iovrigt 
at vise, at den uddannelse, der omtales .i institutionernes hesvarelser, i mange tilfælde 
kun svarer til den uddannelse, institutionens sygehjælpere rent faktisk er i besiddelse af, 
hvorimod der ikke synes at være tale om, a t institutionerne stiller heslemte uddannelses• 

lu-av ved antagelsen af sygehjælpere. 
Ved flere institutioner antages der ikke sygehjælpere, der er under 18- 20 år. Kun få 

besvarelser fastsætter en aldersgrænse opad. 
Langt den storste part af sygehjælperne har forud for deres ansættelse som syge• 

hjælper haft beskæftigelse ved h usligt arbejde, som husassistenter eller p å anden måde, 
og mange har tidligere haft en eller anden beskæftigelse inden for sygeplejen ( sporgsmål 11). 

Sygehjælpernes lon er i de fleste tilfælde fastsat som timelon eller månedslon. Angå
ende lønnens s torrelse henv ises til oplysningerne i bilaget (sporgsmål 6) . 

Om adgangen til at opsige beskæftigelsen viser to t1·ediedele af sygehusenes besva• 
relser , at sygehjælperne kan give opsigelse med dags varsel. En fjerdedel af andre insti
tutioner giver det samme svar. I de tilfælde, h vor der lu-æves e t længere ops igelsesvarsel, 

er der sædvanligvis tale om månedsvarsel (sporgsmål 7 og 8). 
Sygehjælperne y der i vid udstrækuu1g bistand ved den direkt e pleje af patienterne. 

De deltager således mange st eder i omsorgen for patienternes p ersonlige hygiej ne, senge• 
redning og servering af patienternes mad. I enkelte tilfælde bliver endog b eskæftigelser, 
som temperat1u- og pulstagning og omslagslægning udfort af sygehjælpere. Endvidere 
foretager sygehj ælperne ofte afvaskning af uringlas, spyttekrus o. l. og rengoring af i n
strumenter, ligesom det er sædvanligt, at de tager sig af forskellige rengoringsarbejder på 
sygestuerne, af patienttransporter , transport af mad og omhru1gen af prøver, sedler o.1. 

(sporgsmål 1). 
Af de institutioner, der har givet oplysninger om sygehjælpernes forhold, har så· at 

sige samtlige sygehuse og t re fjerdedele af andre institutioner besvaret udvalgets fore• 
sporgsel, om besk æftigelsen af sygehjælpere findes t ilfredsstillende. Een trediedel af syge
husene og een fjerdedel af andre institutioner har besvaret d ette sporgsm1\l b enægtende, 
iovrigt er besvarelserne bekræftende. I sporgesk emaet forespurgte man, om grunden til, 
at institutionerne ikke måtte være tilfreds med sygehjælperne, måtte søges i en eller flere 
af folgende omstændigheder : Hjælperne savner kendskab til hygiejnisk e forhold, de mang
le r fors tåelse af den rette optræden over for patienterne, beskæftigelsens Jose karakter. 
Praktisk taget alle institutioner, der giver udtryk for utilfredshed med sygehjælperne, 
oplyser, at alle de omtalte mangler er forbundet med b eskæftigelsen af sygehjælperne 

(sporgsmål 4 og 5) . 
Mange institutioner har haft vanskelighed ved at skaffe sygehjælpere. De institutio

ner , der ikke har haft vanskeligheder , regner gennemgående med, at de også i fremt iden 

kan skaffe sygehjælpere (spørgsm ål 9 og 10). 

2. Udvalgets fors lag angående besk æftigelsen af sygehjæ lpere 

Som tidligere omtalt er det udvalgets opfattelse, at der ikke blot midlertidigt, men 
som varig ordning bor beskæftiges sygehjælpere i sygeplejen. 

Det er derfor nodvendigt , at der tilvejebringes faste rammer om s tillingen. Dette er 
tillige nødvendigt for at skabe en tilgang af egnede sygehjælpere. 
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Særligt egnede husassist enter bor kunne uddannes med henblik på avancement til 

stillingen som sygehjælper. 
I kapitel VI er der gjort rede for, hvilke opgaver der vil kunne henlægges til syge

hjælperne. I det folgende skal der fremsættes forslag vedrorcnde sygehjælpernes uddan
nelse samt ansættelses- og aflonningsvilkårene. 

Uddannelse 

Ved udarbcjdcl;;en af forslaget om sygehjælpernes uddannelse har man lagt vægt på 
såvidt muligt at afhjælpe d e mangler , der hidtil i mange tilfælde har klæbet ved Leskæf
tigelsen af sygehjælpere. Endvidere har man overvejet, hvilke uddannelseskrav der måtte 
stilles under hensyn ti l de opgaver, sygehjælperne efter udvalgets forslag v il få at gore 

med . 
Nedenfor ses udvalgets forslag til forelobig kursusplan vedrorende sygehjælpere. S0111 

sammenligning henvises t il det af den svenske 1946 års kornmitte for sjnkskoterskeut
hildningen fremsatte forslag til grunduddannelse af sjukvårdsbitriiden, der vises i bilag 46. 

Forelobig kursllspla11 for sygehjælpere. 

Hospitalsorientering ....... . .... . .................. . . . 
:Hygiejne .. . ........... .. .. . ... . ........ .. .......... . 
Anatomi og fysiologi . . . ... .. . ......... . .. . ........ . .. . 
Elementær sygepleje (teori og praktiske ovclser) .. ... .. .. . 
Diætkendskab . . . ........ . .. . .. . .. . . . ....... . ...... . . . 
Almindelig sygdomshere og symptomlære ... .. .. . ....... . 

6 timer 
2 timer 
4 timer 

25 timer 
2 timer 
5 timer 
2 timer Sygehusadministration og sygehusok.onomi . ............ . . ----------

la lt ... 46 timer 

Udvalget har som v ist i bilag 4,7 u<larhejdet en nærmere vej ledning for undervisnin

gen i de enkelte emner. 
Kursusplanen betegnes som forelohig, idet udvalget i forbindelse med undersogelsen 

af sygeplejerskernes uddannelse vil ove1·veje, h vorvidt der måtte være grund til at fore
tage ændringer i det foreslåede k ursus. 

Kursuset, der, som det vil ses, strækker sig over 4-6 timer, hor gives i lobet af ca. 2 
måneder. Det bor være vederlagsfrit for sygehjælperen . V cd de sygehuse, der uddanner 
sygeplejeelever, bor undervisningen gives af de sygeplejersker, eventuelt læger, der ud
danner eleverne. Som supplement til den foreslåede undervis11i11g m{1 der under tjenesten 
gives sygehjælperen nudvendig vejledning og instruktion. Kursuset hor afs luttes med en 
teoretisk og praktisk prove (sygehjælperprovcn), der ti lrettelægges af sygehuset. 

Efter 1 års beskæftigelse anses uddannelsen - under forudsætning af, at sygehjælpe
ren har gennemgået det nævnte kursus - som afsluttet, og ins titutionen giver de syge
hjælpere, der fmdes egnede, et bevis som sygehjælper. Beviset giver sygehjælperen adgang 
til at arbejde som sygehjælper overalt i landet. Der kan således ikke ved arbejdsst edet 
stilles krav om, at den, der er i b esiddelse af bevis som sygehjælper, påny skal aflægge 

sygehjælperproven . 
Det henstilles, at sundhedsst y-relsen træffer b estemmelse om, hvilke insti tutioner der 

skal være b erettiget til at uddanne sygehjælpere og udstede sygehjælperbeviH. 
Kursuset for sygehjælpere vil ved de enkelte sygehuse af praktiske grnndc som regel 
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kun kunne gives et par gange i årets løb. De sygehjælpere, der endnu ikke har gennemgået 
dette, må have fornøden praktisk instruktion eller beskæftiges ved arbejde afpasset efter 
deres kvalifikationer. 

Ansættelses- og lonningsvilkår 

Sygehjælpere bor i almindelighed ikke ansættes i en yngre alder end 20 år. Derimod 
bor der ikke fastsættes nogen aldersgrænse opad. Det viser sig ofte, at lidt ældre syge
l1jælpere gor særdeles god fyldest. 

Aflouningen af sygehjælperne hor ske efter faste regle1·. Da sygehjælpernes arbejde, 
også set på baggrund af, at de erholder en speciel, omend ganske vist vederlagsfri uddan
nelse, må forekomme mere kvalificeret end det husassistentarbejde, der udfores på afde
lingerne, vil det være rimeligt at yde sygehjælperne en noget hojcre lon end den, der ydes 
afdelingens husassistenter. Det bor overvejes at yde alderstillæg til lonnen. For så vidt 
bruttolon ydes, hor der derhos fastsættes regler om frad rag i lonnen for sygehjælpere, der 
har ophold med fuld forplejning, ligesom der eventuelt hor fastsættes bestemmclsc1· om 
ydelse af naltillæg og om aflonningsforhold under sygdom. Ferie bor normalt ydes i over
ensstemmelse med den til enhver lid gældende ferielovs regler. Der bor fastsættes regler 
om opsigelsesvarsel af en vis længde gældende sl°1vel for institutionen som for sygehjælpe
ren, og der bor fastlægges en prnveticl af passende længde, evenluelt 6 måneder. Det vil, 
i hvert fald under mere normale indkobsforlwld, være rimeligt at yde sygehjælperen lje
ncstedragt. 

Lonneu i uddannelsestiden bor fastlægges således, at der også vil kunne opnås tilgang 
til sygehjælperne af kvinder i moden alder. 

Ved statens sygehuse og ved de kommunale sygehuse finder man det formålstjenligt, 
at der gives sygehjælperne adgang til at opnå faste st illinger. 

For deltidsbeskæftigede sygehjælpere bor der på samme måde fastsættes ensartede 
regler om ansættelses- og afionningsvilkår. Der bor også for deltidsheskæfligede syge
hjælpere fastsættes opsigelsesvarsel. 



KAP l'l'EL \'III 

1\1,\NDLIGT SYGE PLEJEPEHSON.A LI-: 

Syg.-plejcn :,om crl1, en· har hidtil hoYNh-agclig, ;crct furlieholdt k, inder. K u n , ed 

.,inchsyg<'l1ospi1 :il l' r , .'111<l,.:,.,u1gea ni-t.iltn, cpil<·ptikPrlao,., pital<:r og en kelte andr{' i11sLitu-

1 ioner findes dc-r l't mandligt plc-jep<·rsoJJah·. Dette IH':,tår al' ph·j('rc og diakonl'r1). End
viderl' linde•;; der ucleu for hospital,,.,ygep)Pj1·n hesk,rf'tiget diakorn·r. Di,.,,<' udgor dog ikke· 

noget ,;to1-r.- anl al. Ovcn·11s., tem1111·11de mf'd kvindernes clomin1•n•ndc , t il ling i ,.,~ µ-eplcj1•11 

n der al,·ne .°1h1wt a d gang for di,,-f' til at opn:1 ~tat,:.aulori ,:.a tio11 . lkk •• 111i!llbt under hen

'~ ntag,·11 t il den 111h ikling af --~!,(c-pll'j1•r:-kcma11glen. d1·r m,i l'on entl'!, i de- komllll' IH!c år. 

har ud val get l'uncl,·t d et nodvf'udig t at 0Yrrv1·je sporg:,111 /'ill' t 0 111 bcsk:t'l'tigd:-cn af 111a'ncl 

i ,.~·gcpl1-j1·n. 

C<halgct har (i :-porgc,-kcma 13, bilag 3) forc;; purgt ."a111 tliw• :-ygchlh<· og a11dr<· in,-ti

L11tio1wr, om mandligr ,ygehj,c-lpc rc eftf'r in,-,titu tionrrnes opfa l td~c, il kunn<• lif':,kæfti

gc, på i11stit11tio11ernes 111andsafdeli11grr. ~tifrc·rnt hjidpenw <• r· uddannet p:1 linie rnrd 

... yg1·plrjnskcr. og nm de vil kunne IJC•,-kæftig1)S på b·i11dcafdl'li111('cr. End"idnc bad man 

oplpt, 0111 mamlligr i;;y:,:c·hj,l'lperc vil kunrn• lw~kæfti:,:rs mkn 1'11 l'gt•ntlig ,-.yg:cph·j<·11 dda 11-

11else. og om dt· i l1ekrn:-1'1,·mlc fol,! hunle ha ve CJJ vis k ortt'lT ,-ygt'plrjerna·ssig uddanncl.01•. 

Tu.~titutio11rrn1·, hc-varcl;;cr er vist i bilag ,18. Det vil ;.1• .... at ku11 Lrc fc111tt•dclc al' 

"Ygf'hu~cnc og Pen tredicrl,·1 ar andre i11stiluti1111er har bc.-:vart·l sporg,-,111."1let 11111 lwska~f

tigclscn af mandlige sygPl1jælpcrf' 111l'd en l'gcntli/! sygcplcjcudclauncl,f•, og at. antallet af 

hc.~van•l,-e r af 111h alµ'<'b ovrigc spoq!:--mål t•r !'ndnu mindre. E t ikk<· u hc-t ydeligt antal i11-

,-.t itutiu11cr, na, nlig ••gentligc ,-;ygc-linH', fincl<'r. at 111a11dlig1· ,..~w·hjælprn· med t•n udda11-

11Plsc· svan•111l1~ til ;;ygcphijerskerne,-. vi l k1111ne bc~kæftigeH p."1 111and:-ard<·lingt·r. Dl'rimod 

npl~·,-c- r ,-.a111tligl' i11,-.titutio111·r p:°1 e t par undtagd,;cr na-r, at hj:1•lprnw ikke ka11 a11v1·11des 

på k\'i11d1•afdcli11gn. K 1111 nogle fa ..,~ gcJrn,1• og andre in,:ti tutioner g:°ir ind for ma11dlig1• 

,-yp:ehjwlperc 11df'11 egentli g ~ygcpl.-je ud<la1111 c• l,-c. Dissl' in,..tit11tio11er fi11d,..- allr•, al hja-l-

1wrn1· dog hor ha \'t' en vi ... kort1·rc 11<ldamH'lM•. 

Til ) dnligcn· lwl~·,-11ing ar ,:porw,ui{dl't om lwskæftigd,cn af 111andligt plcjq1t•r:-<111al,· 

har 111a11 1·111lvid<•r1· rettet fvrcsporg~el om lwsk:t•fti~rls1·11 a f plt·jnc og diak.01wr til dr in

,-.titut io11n, der lll'sk,t>f'tigi•r clis"c. Sa111 tli :,:c iustitutio n<·r har i11d,c11<lt lwsvarel~<·. T hilag 

i9 l'r l,!i , et en redrl,!ord-1· herfor. 
P:"1 11ncl<·rs 11gdsc11s tid,-punkt fandtc., 1l1·r ialt c·;1. 900 plc·j1·n• og •·a. l~O diako11<·r \"1•d 

i11stitutio111·rne. Pl1·j <• r11e Ol,! diako,wrne var VPd ,Ir· <'nkclte in~titutioner lo11ni11:,:s• Ol,! a r-

1) Pl.-jepcr ... 0 11111,·t p u -.irul ... ,yJ,:.t'Ju, ... pitul,·r 111. m. g:t·111u-1111!itr c·n tt·orrti:.-l o:,: prak.ti,k utltlonrwl--1..·. l ,l.lu1111el--e ... 
titlt•n t·r I ur. !:i1'1frt•111t, ,·<I ko111111,liul1• hnr 111l.t arrn,•1-.e ... 0111 dialo111 kra·v,·~ th•r d•J~ pa ~u,tt.-n-. ..,j,u)-..-.) ~l'ho..,pitul,·r ud•"·•·r 
diukt11nuld1u11wl:-icu k1111 l'll ydcrlit,;1•r,· udda1111Pl ... 1• pli 6 111:'u11•d1•r for diako1wr fra diako11hoj..;kol,·11 i •\urh11"', og~ 1iui1wtlt·r 

for clinkottl'r fra koloni,·11 F'ilndelfiu, 
l 1tld:uuwl--f'n nf tliukorwr i \urlm, urnfa1 ltr 5 111oir1t•,lt•r" lioj~kull't1tltl11111H..'l-t•. 2 1; 3 lar--. 1•rakti--.k utlclanud--.t• p:\ l'l 

"'Y~ehu-. m.m .. og 10 m.uwdvr.:S mh·itlrt hoj ... kult~mft.lan,wl,,\, Pti koloui,\n Filtuldfiu ~i,e ... l'n :i.:aris: tcnn\1i--k ug prak1i--k 
tu.Jtlann,•1.,,· ug l r.ir~ 1ultlunncl"c pu ufdcling. 
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bejdsmæssigt ligestillet og var alle beskæftiget ved almindeligt plejearbejde. Med en enkelt 
undtagelse var de alle beskæftiget på mandsafdelinger. 

Langt de fleste institutioner oplyser, at der ikke er forbundet mangler med beskæf
tigelsen af plejerne. Det samme oplyses for diakonernes vedkommende. 

Angående sporgsmålet, om plej ere og diakoner bor kunne avancere til ledere af syge
plejen på ' mandsafdelinger, deler institutionerne sig i to nogenlunde lige store grupper, 
der henholdsvis går in<l herfor og er modstandere heraf. 

Det skal særlig fremhæves, at statens sindssygehospitaler, som det vil ses af rcdcgorcl
sen i bilag 4,, i almindelighed tager afstand fra at lade plejere og diakoner (disse s idste ind
tager, som foran påpeget, ikke på de nævnte hospitaler nogen særs tilling fremfor plejerne) 
blive ledere af afdelinger. De pågældende hospitaler fremhæver her den afgorende for
bedring af patientplejen og af forholdene på de enkelte afdelinger, som indtraf, da man i 
sin tid gik bort fra kun at beskæftige plejeruddannet personale på sindssygehospitalerne 
for i stedet i videst mulig grnd at antage fuldt uddannede sygeplejersker. Flere af sinds
sygehospitalerne påpeger også, at det må antages, at selv fuldt sygeplejemæssigt uddan
nede mænd næppe i almindelighed vil kunne konkurrere med sygeplejersker, når talen er 
om avancement, fordi der efter de pågældende hospitalers skon kræves særJjge egenskaber 
for at kunne lede paticutafdeliuger, egenskaher som er specifik kvindelige. E udelig frem
hæver flere sindssygehospitaler betydningen af, at der stedse p[1 disses mandssider bor 
være et vis t antal sygeplejersker, hvorfor sygeplejersker ikke bor fortrænges fra mands
afdelingerne, hvilket vjlle betyde et »tilbageskridt«. 

Der er almindelig enighed om, at mandligt plejepersonale ikke horer hjemme på 
kvindeafdelinger. 

Uanset at de fleste institutioner udtaler tilfredshed mecl det mandlige plejepersonale, 
finder dog det langt overvejende antal af institutionerne, at en uddannelse på linie med 
sygeplejerskernes var onskelig såvel for plejerskernes som for diakonernes vedkom
mende. 

Det skal endvidere nævnes, at kun en trediedel af in~titutiouerne oplyser at have 
erfaring for, at patienterne foretrækker at blive plejet af kvindeligt fremfor af mandligt 
personale, medens to trediedele besvarer sporgsmålet herom benægtende. 

Udvalget har indhentet oplysninger fra en række forskellige lande angående beskæf
tigelsen af mænd i sygeplejen. E n redegor.else herfor er givet i bilag 50. Det vil ses, at 
mænd mange steder i udlandet har adgang til uddannelse i sygepleje og autorisation på 
linie med kvinder. r: Som det vil ses af redegørelserne i bilag 48 og 49 for de modtagne oplysninger om 
beskæftigelsen af mandligt plejepersonale, går den hyppigst forekommende indvending 
mod at beskæftige mænd i sygeplejen ud på, at kvinder i modsætning til mænd alminde
ligvis har særlige an læg og evner for sygeplejearbejdet. Den ue betragtning kan imidlertid 
efter udvalgets opfattelse ikke uden videre fore t il, at man begrænser adgangen for mænd 
til uddannelse i sygepleje. Som omtalt er langt den storste part af de institutioner, der 
beskæftiger mænd, tilfreds med disses arbejde. Grunden hertil er sikkert i væsentbg grad, 
at det som regel netop er de mænd, der har interesse for sygeplejen, der soger til denne, 
og at de, der ikke viser sig at have anlæg og evner herfor, forlader sygeplejen igen. Når 
der alligevel blandt de institutioner, der er tilfreds med det mandlige plejepersonale, i 
nogle tilfælde stødes på udtalelser om, at kvinder trods alt må foretrækkes fremfor mænd, 
ligger forklaringen foruden i den sædvaneprægede opfattelse af sporgsmålet om beskæf
t igelsen af mænd i sygeplejen antagelig ikke mindst i, at mænd ikke har adgang t il den 
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),,a111me omfallcnd«· 11clda11ncl1<t· som kvinder o:;i: dl'rfor va11><keligt knu hæv d e sig i konkur• 

rcn c·cH med cl i"s1·. 
E l"Lcr clet forcligg:1·11d e finde r udvalg«·ts .f/rrta / (udvalge t med u ndtagelse al' det ncrlcD• 

for nævnte mi11dret;1l) principi«·lt. al der hor ;i]m('s adgang for m æ nd til at skaffe sig en 

ucl,lanneh·c i :-ygeplej cn ;;varend e til cll'11 uddanJll•l,-e. der J,,L,h åben for k vinder. Overen:-· 

s le1nmc1Hl1, herrned anbefaler utlvalge l, at loven om :n1tori:,.crede sygcplcjt'rsker af 26. 
april 1933 1il ><i n tid (jfr. nærmere nedenfor) ændre~ ,.:ilede-,:, at mænd under de snrnmc 

bel i ngelser. ,-om l'T fo:-L!-a l i lov1•11 for at erholde bevi;; som autori,-cret sygeplej erske. kan 

opn /\ r et til at hetegne s ig su m autoriscrr t sygepl<-jrr. 
l\lc<l ;;po1·gsmålet om det mandlig(• perso11 al r .~ uddannl'lsc i sygepleje melder der sig 

imidlertid for-kellig«· proh le mer. Det kuu ikke uden videre antng<'J,,. at udclarmelsen af 
ma·nu p .°1 all«· puuktrr bor væn: af H1m111e indhold l-Olll kv indernes 11ddnn11d~c. og d et må 

11,Nmere u11clenwgc-s, livorledl's uddannclsru af rna-nd rcnl praktisk vil kunne tilrettclæg• 

gc:> . D is,;c ,-porgsn uil kan efL1•r flertallCL" opfoud"c il-kc afgorcs i,-olc rc l. me11 m å over• 

vejes i fo rbindelse n1l'd dcu 11uder sogcl:-e af hele sygeplcjcu<ld:mnelsen, 1-om udvalget 
fon•Lagcr. og man agter df'rfor i c11 senen· hclæ11k11ing herom al vende tilbage t il disse 

sporg:-må l. I ;,;1111mc fo rhindcl,-P ,kal undcn,ogc:- fo rskelligi· ,:porg,-miil om hc:-kæftigcls<•11 

af m ænd i ),,ygcplcjen. om ma'nd~ ad;:rnng Lil at avancere Lil afddingi-ledcre pli institutio-

11rrnc m.111. 

Under l11·usyn t il del a11forte finder flertall«·t ikke p å i11deværcnd<' tidspunkt at kunne 
fremkomme med fo r,-lag om. at der i:,rive-. mænd adgang til en uddannelse af tilsvarende 

art som syg<'plejc rs kerncs. De r i mod bor der, ~om t idligere nævn L, a llerede n u sogcs til• 

vejebragt Lilg:wg af :-avcl mæncl som b ·inder til uddannelse og bc~kæftigel~e som syge• 

hjælper . 
. Mindrt•tollet (lJalsgunnl og Ilulger Nielsn1 ) har ikke kunnet tiltræde fler tallets prin• 

cipicllc stand punkt, h vorcftcr der bor ,ibJJe~ 11dgaug for nnl'nd til uddannelse i sygepleje 

p å lige fod nn·d kvinder. men har afgivl·t en særudtalcl~l'. D enne findes i kapitel XIV. 



KAPITEL XIV 

SÆR UDTALELSE AF OVERLÆ GE DALSGAARD OG OVERLÆGE 

HOLGER NIELSEN 

Beskæftigelse aj' mænd i sygeplejen 

Er imod en ordning, <ler giver mulighed for uddannelse af mænd i sygeplejen (såvel 
almindelig sygeplejeu<ldanuelse som sygchjælpernd<lannclse). 

Således som den almindelige indstilling efter mit skon er her i landet, må sygepleje
arbejdet betegnes som decideret kvindearbejde. Spo1·gsmålet er så stærkt folclsesbetouet, 
at en 11oje motivering for dette synspunkt i egentlig forstand ikke lader sig opstille. Men 
man kan dog sige, at inden for sygeplejen er tilstedeværelsen af specielle kvindelige egen
skaber i særlig grad værdifuld. Det gælder således virkelig indfolelse med og en næsten 
moderlig omsorg for medmennesker, sans for hjemlig hygge og renlighed, ligesom <let også 
er væn! at gore opmærk som på, at den noget ubeskrivelige, men reelle særlige ånd og 
tone, som kun kvinder kan skabe og præge omgivelserne med, kan spille en rolle. Matt 
vil også i denne forbindelse fremhæve, at nt1r et barn i hjemmet bliver sygt, passes det af 
moderen og ikke af faderen. 

Også inden for sindssygehospitalerne vil ansættelsen af mandligt sygeplejepersonale 
være et tilbageskridt. D en eneste eksist embcre ttigelse for det mandlige plejepersonale 
her såvel s~m inden for å ndssvageforsorgen er den fysiske assistance. Denne er nodvendig 
på dette specielle område, men berettiger ikke til, at man skulle gå over til indforelsen 
af egentligt mandligt sygeplej epersonale. Mulige forbedringer af plejeinstitutiouen må 
ske inden for de bestående rammer. 

Skulle der blive tale om mænds uddannelse inden for sygeplejen, måtte man kræve 
en ganske ens og tilsvarende uddannelse som sygeplejerskernes, d.v . s. uddannelsen måtte 
erhverves s:'ivel på mands- som på kvindeafdelinger incl . pleje på focleafdeling og plej e af 
sindssyge kvinder, da det vil være noget ganske nyt kun at blive uddannet i sygepleje af 
et bestemt kou. D er har imidlertid i udvalget ;,om fra de adspurgte institutioner (se bilag 
48) hersket enighed om, at mandligt plejepersonale ikke horer hjemme på kvindeafde

linger. 
Selv om mart skred til en autorisation af mandlige sygeplejere inden for de ca. 1000 

mænd (plejere og diakoner), der i ojehlikket kan være tale om, vil de rent ojcblikkelige 
fordele med hensyn til at afhjælpe sygeplejerskemanglen kun være små, idet sundheds
s t yrelsen, hclært af erfaringen omkring autorisationens in<lforelse i 1933, sikkert vil være 
y derst ki-itisk i udvælgelsen blandt nævnte antal mænd. De relativ få ojeblikkelige for
dele, som en autorisation af mænd på dette område vil medforc, vil eft er mit skøn langt
fra opveje de ovennævnte efter mit syn tungt vejende betænkninger. 

En undtagelse vil rnr1sk e gælde ansættelsen af mandligt, særlig t teknisk indstillet 

hjælpepersonale på rontgenafdelingerne. Uddannelsen af sligt p ersonale vil ifølge dets 

I 
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meget specielle art sikkert let kUJme ske inden for selve rontgenafdelingerne og vil ikke 
kræve vidtgående ændringer i uddannelses- og autorisationsforholdene. 

Alt i alt er jeg imod en uddannelse af mænd t il sygeplej en, der bor være forbeholdt 
kvinder. Bliver der adgang for mænd til at skaffe sig en uddannelse i sygepleje, vil det 
lejlighedsvis kunne meclforc en rekruttering af lidet heldige og onskværclige elementer, 
selv om jeg er klar over, at der ligger idealistiske og praktiske motiver bag den aktion, 
der e r blevet startet fra plejernes og diakonernes organisation (sammenslutningen af 
mandlige sygeplejere i Danmark). 

Forans tående udtalelse tiltrædes. 

30. maj 1949 Søren C. Dalsgaard. 

11. februar 1949 ,Holger Nielsen. 
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