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Lov nr. 266 af 7. juni 1972 om skolelægeordning. 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, nf Guds Nli.de Danmarks Dronning, gur vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke staclfæ•tet følgende lov: 

§ 1. Kommunerne ansætter skolelæger,
sundhedsplejersker, sygeplejersker og hjæl
pepersonale i det omfang, det er nødvendigt 
for at sikre, at der foretages forebyggende 
helbredsundersøgelser af alle børn i <len 
undervisningspligtige alder og i b,wnehave
klasser c•g føres kontrol med su1.d iiedstil
standen i skolerne. 

Stk. 2. Efter kommunalbestyrelsens be-
11temmels,� kan der tilbydes skolebørn over 
Jen unt.ldvisningspligtige alder forebyg
gende helbredsundursogober. 

§ 2, Alle bom, der går i skole, skal t,uber
kuloseundersøges af skolelægen i samarbejde 
med en lungeklinik. Ilømene har ret til 
vederlagsfri calmettevaccination, hvis de 
reagerer negativt ved tuberkulinprøven. 

Stk. 2. Samtlige lærere og andre, der er

beskæftiget ved skolerne, skal hvert år 
tuberkuloseundersoges af skolelægen i sam
arbejde med en lungeklinik. 

§ 3. Skoleltr>gen kan fritage et barn for
undersøgelser eiler § l, stk. l, og§ 2, stk. 1, 
Håfremt det ved lægeattest go<ltgores, at 
barnet på anden måde er undersøgt som 
efter disse besfommelser. 

§ -1. Den kommunale skolelægeordning
forvaltes efter reglerne i lov om styrelse af 

sociale og visse s11ndhedsm11isaige anliggen
der. 

§ 5. Amtsrådet kan godkende overens
komster mellem to eller flere kommuner om 
fælles skolelægeordning. 

Stk. 2. Ændring i eller ophævelse af et 
så<lant fællesskab kiæver amtsrådets gocl
kentlelse. 

§ 6. Regler om omfanget af de kommu
nale forpligtelser efter § 1 fastsættes af in
denrigsministeren. 

§ 7. Retningslinjer for tilrettelæggelsen af
undersøgelserne eftAr § 1 og § 2 'astsættes 
af sundhedsstyrelsen. 

§ 8. Kommunalbestyrelser og amtsråd er
forpligtet til efter regler fastsat af sundheds
styrelsen at give oplysninger om virksomhe
den i medfør af denne lov. 

§ 9. L-Jven træder i kraft den 1. august
1972.

Stk. 2. Lov nr. 413 af 12. juli 1946 om 
skolelæger ophæves. 

§ 10. L0ven gælder ikke for Færøerne og
Grøniand, men kan ved kgl. anorduing sæt
tes i kraft for Færoerne med de ahigelser, 
som tle særlige færøske forhold tilsiger. 

Givet. pd Christiansborg slot, den 7. juni 1972. 

l'nrt,-1· Vor Kongelige FAnd og ."icgl.

MARGRETHE H 

Egon Jensen. 

• 1ndenrigamin. 4.1::t. j.nr. 51840-1-70.
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Bilag 2. 

lndenrigsmioiRteriets bekendtgørelse af 5. juli 1972 om skolelægeordning. 

I h!'r.1hold til § 6 i lov nr. 266 nf 7. juni 
1972 fastsættes: 

§ 1. Den kommunale skolelægeordning
skal omfatte alle i kommunen beliggende 
skoler ,ned undervisningspligtige børn. 

Stk. :!. Socialstyrelsen kan efter forhand
ling med em bedslægen undtage statslige 
eller anerkendte skoler under åndssvagefor
sorgen og den ovrige særforsorg fra den l:om
munulo skolelægeordning, hvis ,len finder, 
at der på anden måde føres betryggende til
syn med skole og bom. 

Stk. 3. Statslige eller anerkendte døgn
institutioner, på hvilke undervisningsplig
tige børn har ophold, skal være omfattet af 
skolelægeordningen i den kommune, hvori 
institutione,, er beliggende, medmindre em
bedslægen finder, at der på anden måde 
føres betryggende tils_m med institutionen 
og børnene. Institut,,inen betaler til kom
munen .:.t beløb pr. barn svn;ende til kom
munens gennemsnitlige udgift pr. barn i 
skolelægeordningen. 

§ 2. Skolelægeordningen skal efter nær
mere retningslinier fast�at af sundhedssty
relsen omfatte: 

l. Sygdomsforebyggende og snndhedsfrem
mende foranstaltninger over for hornene
og deres miljo på skolen og tilsyn med
det enkelt<· barns legemlige og psykiske
helbredstilstand. Viser skolelægens un
dersøgelse, at et barn trænger til læge
behandling, henvises det til praktiserru
de læge.

i. Almene sygdomsforebyggende og sund
hedsfremmende foranstaltninger, herun
der oplysningsvirksomhed m.v. med det
formål at fremme forståelsen a{ bety<l-

Indenrigewin. 4. kt. lil840-3/71. 

ningen af sygdomsforebyggelse og hy
giejne hos børn, forældre og skoleperso
nale. 

3. Kontrol med sundhedstilstanden i de af
ordningen berørte skoler m. v., herunder 
tibyn med de hygiejniske forhold i samt
lige de ;')J børnene benyttede lokaliteter 
og foranstaltninger til bekæmpelse af 
smiLsomme sygdomme. I sager om skole 
hygiejniske forhold skal skolelrogemi er
klæring indhentes. 

§ 3. Skolelægen foretager regelmæssige
forebyggende helbredsunderaøgelscr af bør

nene i 1., 2., 5. og <len senere klabt!e, efter 
hvilken undervisningspligten ophører. Børn 
i børnehave klasse ved skolen undersøges 
tillige i denne klasse. 

Stk. Z. Skolelægen afgør med fornøden 
bistand fra skolesundhedsplejerske, lærer
personale, skoleleder, skolepsykolog, børne
taudlroge og forældre, hvilke børn, der her
udover har behov for forebyggende hclbreds
undcr:mgelse. 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter efter 
forhandling med undervisningsministeriet 
ret,n:ngslinier for undersøgelser af børn, der 
får speciulundervisning, eller i øvrigt har 
særlige behov for undersøgelser. 

§ 4. Kommunalbestyrelsen ansætter det
fornødne antal skolelæger og fastsætter om
fanget af den enkelte skolelæges arbejdsom
råde. 

Stk. Z. Ansættelse som skolelæge sker efter 
offentligt opslag. :Forinllen ansættelsen ind
henter kommuna.lbestyielaen embedalægellB 
erklæring over ,le indkomne ansøgninger. 

Stk. 3. Skolclocgeu sko.I gennomgå et af 
suudhedsstyrelaen tilrettelagt kursus i skole

' hygiejnP,. 
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Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan gøre und
tagelse fra bestemmelsen i stk. 3. 

§ 5. Skolelægen står under tilsyn af em
bedslægen. 

Stk. 2. I kommuner, der har ansat en sko
leoverlæge, stii.r skolelægen tillige under til
syn af denne, der sammen med embeds
lægen afgiver udtalelser i ansættelsessager 
efter § 4. 

Stk
.-

3. Bestemmelse om skolelægens og 
skoleoverbigens forhold til embedslægen 
fastsættP.:, af sundliedsstyrclsen. 

§ 6. '1'11 bistand for ,;kolelægerne ansætter
kommuMlbestyrelsen det fornødne antal 
akolesundhedsplcjersker, medmindre sund-

bedsplejerskeordningen for kommunen på 
tilfredsstillende måde tilrettelæggcR i kom
binat.ion med skolelægeordningen. I tilfælde, 
hvor der ikke kan skaffes uddannede skole
sundhedsplejersker eller tilstrækkelig bi
stand fra sundhedsplejerskeordningen, an
sættes sygeplejersker uden uddannelse som 
sundhedsplejersker. Skolelægen og sund
heds- eller sygeplejersken tilsikres fornøden 
sekretærhjælp. 

§ 7. Denne bekendtgørelses regler for de
enkelte kommuner finder tilsvarende anven
delse på. skolelægeordninger, der omfatter 
flere kommuner. 

§ 8. Bnkendtgørclsen inder i kraft den
1. august 1972.

Indenrigsministeriet, den 5. iuli 1972. 

Egon Jensen. / Ebba Lund. 

34.66 Skolelægevæsen 

Lov nr. 266 af 7. juni 197: 
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