


trene? Dette er fremtidsmusik men må 
også med i planlægningen. 1' 

Der er for.sket meget lidt omkring sko
lelægearbejdets effektivitet i velfærds
s�fundet. Så vidt jeg ved, er der kun 
gjort enkelte forsøg med støtte af en 
skolelæge her i København men disse 
har ikke været tilbundsgående nok. Det 
er forsøg og forskning både på læge
og _ sundhedsplejerskeplan, der må til,
hvis skolesundhedsplejen skal bevares 
og udbyg?es til gavn for befolkningen. 
N� har VI skolelægeloven, og indtil den 
bliver revideret, må vi få det bedst mu
lige u� af situationen. Arbejdsopgaver
ne ma for lægerne og sundhedsplejer
skerne klart afgrænses, og dette må ske 
gennem revision af De vejledende ret
ningslinjer, ved hvilken der foruden re
præsentanter fra sundhedsstyrelsen må 
være en br�d repræsentation af læger, 
sundhedsplejersker samt faglige repræ
sentanter. 
Der er gang på gang fra de københavn
ske skolesundhedsplejerskers side rettet 
henvendelse til de københavnske sko
lelæger om at få disse spørgsmål rejst 
på lokalt plan, ligesom de har udtrykt 
ønske om en fælles efteruddannelse. 
Men det er aldrig lykkedes at få dette 
etableret. Måtte det ske til gavn for de 
københavnske skolebørn, deres hjem -
og for læger og sundhedsplejersker. 
Anna Elisabeth Hertz 
Skolesundhedsplejerske 
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Skolesundhedsplejen og dens 

målsætning. Et diskussionsindlæg 

J?er løber for tiden en polemisk diskus
�10n om ansvar og fordeling af arbejdet 
mden for skolesundhedsplejen, som nok 

fortrinsvis - forhåbentlig da - må be
tragtes som københavnerier, men hvor 
skolesundhedsplejens målsætning synes 
at fortone sig i ligegyldige kompetence
spørgsmål. 
Det kan måske derfor være på sin plads 
�t fre1:Ilsætte nogle bemærkninger om de 
mtentioner og dermed formen for den 
profyla�se, som skolesundhedsplejen af 
i dag sigter mod, hvor betingelsen her
for må være, at den kommer til at fun
�ere på et rimeligt fagligt, videnskabe
hgt niveau. 
I det �tatiske samfund, som tidligere 
generationer levede i, og som nok den 
sundhedsplejerske, som har fungeret i 
30 år, er vokset op med, var ·den form 
for sundhedspleje, sorn nogle af de kø
benhavnske sundhedsplejersker åben
bart ønsker at køre videre alene til
strækkelig, for den kunne fungere �d de 
�n gang tilrettelagte baner og med de 
en gang for alle opstillede mål. Til gen
gæld var der dengang en række alvor
lige re�t somatiske problemer at tage 
vare pa. At en lang række af disse so
matiske tilstande er svundet, mens an
dre nu erkendes og nye opstår, beretti
ger dog ikke til, at somatiske tilstande 
negligeres i fremtidens skolesundheds
pleje. 
Med det dynamiske, sig stadigt æn
drende samfund, vi har i dag, �om gri
ber dybt ind i arbejds- og familiestruk
tur og dermed i individets samlede til
v:erelse, er det lykkeligt, at vi nu har 
faet den længe tiltrængte nye lov om 
skolelægeordningen som en rammelov 
der ikke alene giver adgang til, me� 
f?rpligter til, at disse strukturers følge
tilstande tages op og vurderes i en hel-

Det faglige område 

hed_: Somatisk, psykisk, pædag9gisk og 
socialt. Det er ikke en afsluttet proces, 
men en proces, der vil løbe til stadig
hed. 
Hele den række af problemstillinger, 
som samfundet stiller i dag, i morgen 
og fremover, og hvori skolebørnene er 
et meget betydningsfuldt og alvorliot 
led, løses ikke udelukkende ved �t 
man går på skolen og snakker �ed 
elever og lærere, at man aflægger hjem
mebesøg og henviser elever med visse 
somatiske tilstande til læge, hvor de al
vorl!gste i dag nok netop ikke bæres 
synligt, uanset at de nævnte aktiviteter 
alle er betydelige og nødvendioe del-
funktioner. 
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Men det er absolut nødvendigt, at sko
lelæ�e og sundhedsplejerske selv per-

. sonhgt, hver for sig og sammen obser
verer, re?istrerer og vurderer en lang 
række 1�gttagelser, oplysninger og 
Lndsgernmger, som intuitivt og med 
baggrund i faglig viden forbindes til en 
?el?�d, hvad enten det drejer sig om 
md1v1det, familien, gruppen, en ændret 
struktur, et nyt begreb, et aktivitets
krav, _som fører videre frem, og som 
kan vlfke befordrende i den samlede 
funktion omkring eleven, eleverne og 
deres totale tilværelse, men som også 
peger udad mod samfundet. 
�isse aktiviteter kan kun undtagelses
vis alene baseres på second band fær
dig serverede »facts«. De kræve; vid
syn, faglig viden og fagligt jugement, 
og de kræver forståelse for de multifak
torie�e samarbejdsmuligheder og sam
arbejdskrav udad- og indadtil, forhold, 
som først i dag er under udvikling, men 
som skolesundhedsplejens forskellige 
deltagere og ansvarlige skal. forstå at 
tage op og udbygge. 
J�g synes, man skal st�ppe denne uvær
d1ge og fremskridtshæmmende diskus
sion og prøve på at medvirke til at 
hver især finder sin funktion inden' for 
d�tte højst engagerende og forpligtende 
vlfke, som skolesundhedsplejen af i dag 
med den nye lov i hånden lægger op til 
med ovennævnte målsætning. 
Signe Engbæk 
læge 
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