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FOREBYGGELSE 

Sundhedsplejerskerne har i de senere år generelt oplevet en række ændringer i deres 
funktionsområde, ansvarsområde og opgavefordeling. Rapporten fra 1995 om ud
viklingen i sygeplejerskernes løn- og arbejdsforhold i de seneste 25 år beskriver også 
de faktorer, som har været medvirkende til ændrede opgaver for sundhedsplejersker. 
Her peges blandt andet på samfundsudviklingen generelt og den generelle sundheds
faglige udvikling, ændrede familiemønstre og ændringer i småbørnsfamiliers vilkår. 
Forebyggelse er en god ting. Det er de fleste umiddelbart enige om, men erfaringen 
siger også, at den politiske interesse vokser i takt med udsigten til økonomiske 
besparelser. Her har sundhedsplejerskerne i mange år haft en vanskelig bevisbyrde 
over for politikerne, for følgerne af manglende eller utilstrækkelig sygdomsfore
byggende og sundhedsfremmende indsats over for børn viser sig ofte først på 
længere sigt. Senest er der på ny skabt opmærksomhed omkring mange sygehusind
læggelser af helt små børn. En ny undersøgelse på området omtales nærmere i dette 
nummer af »Sygeplejersken«. Den bekræfter tidligere undersøgelser af samme pro
blem. Det viser sig, at en stor del af de akutte indlæggelser af små børn medicinsk set 
er unødvendige, men i første række skyldes, at bekymrede forældre insisterer på at få 
deres syge barn indlagt, selv om der ofte er tale om helt banale sygdomstilfælde. 
Problemet er, at forældrene står med den store bekymring over barnets sygdom på et 
tidspunkt, hvor de ikke kan få fat i egen læge eller i sundhedsplejersken. Det er et 
problem, som det er rimeligt at gøre noget ved alene på grund af de psykiske 
omkostninger ved unødvendige sygehusindlæggelser for både forældre og børn. 
Men problemet har selvfølgelig især tiltrukket sig opmærksomhed i medierne og 
blandt politikere, fordi der er udsigt til, at der kan spares ressourcer i sygehusvæsenet. 
Det forklarer måske også, hvorfor flere amter allerede i nogen tid har haft sundheds
plejerske-vagttelefoner, hvor forældre kan få kontakt med en sundhedsplejerske 
uden for normal sundhedsplejerske-træffetid. Det sundhedsfremmende arbejde og 
sygdomsforebyggende arbejde, som sundhedsplejerskerne præsterer, er normalt et 
primærkommunalt ansvar, men de sparede sygehusressourcer er i amternes inter
esse, så her har kassetænkningen pludselig en positiv effekt. 
Dansk Sygeplejeråd har gennem længere tid registreret et behov for en sådan 
tidsmæssig udvidelse af sundhedsplejerskernes service, og der er ingen tvivl om, at 
denne udvikling fortsætter. Der er heller ingen tvivl om, at det 
navnlig er udsigten til hurtige besparelser, der bærer udvik
lingen. Men måske er det rimeligt at minde de ansvarlige 
politikere om, at det især er en fornuftig disposition i 
forhold til familiernes sundhed og trivsel. Og det er jo 
først og frem mest den, sundhedsplejerskernes ind
sats drejer sig om. 

SYGEPLEJERSKEN 17/97 3 




