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Ilds. ,lnjcslæl Dronning,lnry overrækker cksnmcnsbc,·iscr o,: emblemer til de nybnglc sygeplejersker. 

»H vorlcdcs ,·il det gå med husedugs

systemet. dersom 8-timers-dagen med 

3-skifte indfores ?« 
;Vi kan se, at det vil bli,·e ,·anskeligt 

at opretholde læseda&,,;-systcmot, men 
endnu har vi ikke undersogt sagen n::c1·

mere.« 

Miss Harris introducerer nu en af afdc
lingssygeplejcrskcrno fra $Tho London 

Hospital,: 
:i\riss Daly syne.� ikko, hun kan sige 

andet end godt orn læsedags-systemet. 
Eleven skul ikke mere styrto afstod fra 

afdelingen til time. for at kommo udaset 
tilbage. Hun får en sund teoretisk viden. 

som giver hende storro interesse i af
delingsarbejdet, fordi hun under dette 

kan samle sin viden og bruge den straks. 
Derved får hun endnu 1:;torr·c interesse 

for patienten end for. 

Miss Broadley. som er as;;istent pt\ 

n1atrons kontor, har med place1·ing M 
eleverne at gorc: 

,Hvad betyder o,·ergangon til læse
dags-systemet for Deres arbejde?« 

oHovedvanskoligheden er, at \'i ikke 
har tilstrækkeligt mange elever til at 

holde eleverne. der læser, ude af natte
vagt. Vi kan holde dem fra operations
stuerne og poliklinikerne, men desværre 

må vi lade nogle af dem være i natte-

�Hvorledes lægges elevens fritid da?« 

lEleven C'r tro månecicr i nattontgt. To 
mutter for læsedagen er frinættcr. Efter 

læsedagen begynder nattevagten først 

kl. 24 - medens den normale ,·agt er fra 
201/2 til 8 med I½ time til målt,ider fri.« 

tl\færker De forandringen på andre 

måder?« 
&Ja, ferierne må seldolgelig arrangeres 

uden for læsopcriodcrnc.• 

Vccl at tale mod eleverne får man det 
indtryk, at der er megen glæde over læse

dagen. Den giver dem en forfriskende 
variation i uddannelsestiden og blander 

teori og praksis. sådRn at  de lo sider af 
utltlti.nnclson af sig selv glider over i hin

anden. og danner ot hele. 

Enhver. som er interosscrot i sygeplejer

ske-uddannelsen. må beundre det initia
tiv og den dygtighed, h,·ormed man på 
•>Thc London Hospital« tilpasser for
hold"ne efter omstmndighedcrno. Sel\'om 

man ikke har brng for hole systemet i
dets fulde omfang, kan man få nyo im
pulser ved at lære det at kende. 

Den, som fuld af betmdring for den 

store Florence �ightingale kommer til 
tTho London Hospital«, finder sine for
ventninger indfriet uf hendes landsmænd, 
som der stille og beskedent arbejder i den 

samme ånd som hun, som hendesværdigo 
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Referat fra Dansk Sygeplejeråds repræsentantskabsmøde 
i K. F. 0. K. torsdag d. 7. og fredag d. 8. april 1949. 

(slullcl) 

Punkt 8. Uddannelsen. 

Elevtilgangen har i året 1948 \'a'rC't 

1454 mod 1356 i 1947. Afgangsproccmtt'n 
har i l 948 været ca. 29 mod en.. 38 i\ret 

forud. 

Omlægning af sygeplejeuddannelsen. 

Ved ovcrsygeplojcrskernodot dette år 

droftodc man med brændinde intercsso 

sporgsmålet om elevuddannelsen. Denne 

diskussion blev nu fortsat ved repr:vscn

tantskabsmoclet. Efterhånden vente;; der 
med sto1· utålmo<lighod på, at <fot inden

rigsministorielle u<lvalg skal tage sig 

af sygeplojcn:;keucldaru1elsen. Som det er 

i ojeblikket, hvor ingen forer kontrol med, 
at don teoretiske uddannelse er tilstræk

kelig. og hvor selv meget små sygehuse 

har uddannelscsrot, er rammerne om et 
så vigtigt felt alt, for Jose. Gentttgno drof

tolser af di,;se ting har ikke fort til noget 
resultat; der må ske noget. Det ,·igtigsto 

er vel 

l. Obligatorisk forskole. 

2. Detailleret plan for elevuddannelsen. 

3. A11sættelso af en undervisnings\'ant 
sygeplejerske som konsulent på 

sygeplejerskeskolerne.

l\Icd hensyn til den betænkning. som 
standardundcr\'isningsudvalget i 1946 

tilsendte det indenrigsministeriolle ud

valg, må <lennC' allerede nu på Yisse punk

ter anses for forældet, og det blev derfor 

foreslået repræsentantslmb('t at n('dsrettc 

et udvalg, som kunne rc,·idere clC'nno 

betænkning. Udvalget kom til at bestå af 

Unden·isningsleder Ellen Broe 
Owrsygcplejersko J\lary Christensen 

Inst.ruktionssygeplejerske Inger Enslev 
J nstrukt,ionssygeplejerske Lilly Frederik-

sen 

Afdeli.ngssygoplejersko Else H illebrnndt 
Ledende sun<lhedsplcjcrske Elna Nielsen 

Oversygeplc.ic1-ske søster Grethe SehP.uPr. 

Eli 11/ognussen udtalte. at, snndhods
styrelsen var klar o\'er. at uddannelsen 

et· dårlig, men at det med det, kommunale 
selvstyre ikke et· nogN1 ganske let sag at 

ændre traditionerne. Det. dor i de sidste 
år er sket i sundhcdsstyrclscu. er, at vor 

sygeplejcr;;keurlclannelse så at sigo er ble
vet kulegravet, alt er blevet snt op i ske

maer og kur1·or for at vise myndigheder

ne, hvordan forho)d('ne ligger. Der kom

mer nu en beta--nkning hf'rom. og derpå 
går man i gang med dot egentlige, nemlig 

uddmmelscn. D('tte arbejde regner man 

med at kunne påbegynde til sommer, og 
clf't vil antngelig tage ea. 2 1\r. 

Eh"sabcth Ordrop redegjorclo for don 
nye not-sko lo,·. der toger sigte både på 

mrcnd og kvindl'r, der onskcr at udove 

sygepleje. Ifolgo dc1u10 lo,· skal cler ud
nævnes et sygeplejeråd. Dt't, vi i Dan

mark kakler forskoler, ben:cn1cs i Norge 
tForste l:csekursuso. og som stot,te for do 

hospitaler, d('t' har 11ddt1nnolsesret. er der 

opstil let rnindstekra ,. for skoleplanen, som 

skal godkendes. Uddannelsen er 3-årig, 

men efter 2 år og 4 rm\nodcw kan man 
spccialisero sig som jordemoder olier 

sundhedsplejerske, ovrigc specialer gives 

inden for do 3 år. Efter 3 år og 4 måneder 

kan man altså få offentlig godkendelse som 

jordC'moder olier specielt uddannet sund

hedsplejerske. 

Beretning fra det indenrigsministerielle 

sygeplejerskeudvalg. 

I det i11denrigsmin��teriolle udvalg har 

der siden sidste n'pncscntantskabsmode 
vwn,t afholdt to moder. 

Med hensyn til rationalisorinb'Stmder

sogelserno, som er foretaget på central
sygehuset i Hillerod, Fåborg sygehus og 

Bispebjerg hospital, er der nu udarbejdet 
forslag til en botæ11k.ning af forstander

inde :.\faja Foget, og ekspeditionssekretær 
H Prn,n n 
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Udvulget går ind for. ut minclro kvuli
ficeret urbPjde ucl�killes fm sygeplejer
skerne,; og henhl'gg<'s til syg(•hjælpere, 
som skal hm·i, C'n kortero uddonnelse. 

Man hnr og,;,\ clruftet mondligo sygo
plojen�. LLh-olget c•r i11tcres.�Pret, men 
dot vil kræve en lova-•ndri11g at gi,·p mæncl 
statsautorisation. 

Om honorarlonnedo sygeplejersker har 
man l,aft flere droftelser. Udvalget er 
ikke enige, idet Dansk Sygeplejeråds 
repr::psentantcr pr mod�tandcro uf, at 
der oprettes honorarlonncde sygeplejer
ske,;tillinfwr. Institutionerne onskor del
vis at afviklP den store slnb af prin:tt
,iygcplejcr,;k<'r. do for ticlp11 beskæftiger, 
og i stedet i\nsætte dem i fn-�tero stillin• 
ger, f. l'k�. som hononirlonn<'do syge
plejC'rsker. Dl ' vil da fii vilki\r som vilrnr
assistenter nwd h<'ns�·n t.il Ion og opsigel
sesfrist, mPn har io\Tigt adgang til aldcr,;
tillæg. Da Dansk Sygeplt•jPråd tirlligerc 
har haft dårlige erfaringer med hensyn 
t.i1 lignende stillingPr, 111ods.eltcr man sig 
en sådM ordning, og en nfstemning YiStL', 
at dot o,·e1Tcjende flertol af rcpræscn
tantslmbPts mcdlPnuner stottcde Dansk 
Sygeplejcråcl heri. 

Punkt 9. Personalesituationen. 

Pr. 1. marts 19-19 mangler samtlige 
uddaruwlsesstcdor 514 uddannede syge
plejersker og 8-16 elever. Der er på ctis:;e 
steder ansat 6 IO privatsygeplejersker og 
84.-1 uuddannode hjælpere. For at kunne 
gennemfore ff'ricrne mangler sygehusene 
tilsammen 865 sygoplejcrskor. Tnllono 
sor lidt bedre ud end sidste år. men det 
er ikke ganske afgjort, at de imlhente<le 
oplysninger er helt pålidelige. Det er 
snarere Dansk SygeplcjPråds indtryk, at, 
tallene egPntlig burde ligge hojere. 

Formunde11 henstilk·ue io\Tigt til sund
hedsstyrelsen at overtage forel�en af en 
sådan statistik. idet dot er Dansk Syge
plejeråds overbevisning. at man i sund
hedsstyrelson har langt slorre mulig
heder for at gore det korrekt. 

Ved sidste års modo droftecle vi også 

den gang, nt udvalget.-; betænkning om 
afhjælpning af sygeplcjPrskemitnglcn an
tag<'ligt kunne YC'nles august 19-18. Be• 
tn.'nkningen <'r jo iinidlertid ikke kommet. 
ForsinkPlsen skyldes antageligt for en 
del fmken Fogets sygdom, men der stilles 
fra alle sider store forn�11tninger til, at 
vi gennem ckn med dot alle,·forste får 
hjælp til at Jose riet påtrængende perso
naleproblem. 

Punkt 10- Dansk Sygeplejeråds arbejde 
for oget elevtilgang. 

Formanden redegjorde for det arbejde, 
dor fra Dansk Sygeplejcråcls side er 
gjort- for ot, oge l'lrwtilgnnp:cn, mC'd o.nnon
cer i forskellige 1mgdomsblud<', råd
givningsarbcj<lP og film. Mon havde imid
lertid i sinde at oge dC'nne propaganda 
blandt andet Yed at uch;cnde en brochure 
og en plakat, som agiterer for tilgangen 

Sporgsmålet gav anledning til en le
,·cndo debat. og der fremkom for,;kcllige 
forslag. Elisabeth Bruun mente, man 
btu·dc henvenclu sig til erll\"OLTskonto
rPrne ude i pro,·iJ1S<'n om l,jælp og stottc. 
Ellen 11/argrethe Schrodcr omtalte de 
crlwen-sforedrng, der YlH gennemfort 
f.eks. i Vejle. og for<'-�log. at ovi skullo 
tage rudieon med, baro 2 eller 5 minutters 
udsendelse Iwer dag•. Grete TVcye Hansen 
omtalte 11ngdomsko1nmissionen. som net
op har uclgi vet en betænk.n ing om erhvervs
vej ledning. og på grundlag heraf fremsatte 
hun den tanke, at man sogte kontttkt med 
offentlige institutionN·. Flere n:-evnte 
Rode Kors, som nu onskedc at give en 
vis vejlerlning til pleje af syge i hjem
rnPne. man syntes. her måtte ,·ære op
gave1· for interesserede sygeplejersker, 
som samtidig fik en glillll·ondc chance for 
at fort:elle de unge piger om sygeplejen
Formttnclen havde t,,,nkt �ig, at radio
udsemlolserne burde placeres under skolo
radioon, og fortalte, at man også havde 
i sinde at opfordre sygehusenP til at 
holdo mursing do.ys«, dc-t vil ;;ige dage, 
hvor unge piger får lejlighed til at bcsoge 
sygehusene og folgo arbejdPt der. 

r.1.• __ 1 __ ,,� n_.,,_.,.,�, r, .... �t-nH u ,•u-." rn1·hnlrl,-n" 

VILDE MED TIL 

No:rge? 
Sclsknh,rcjsc med skih o,T bil 

6.-15.juli. 0 

Oslo • Kon�sherg • Hordunger • 
Tcle1nnrk. 

Fjælde . Fosser . !'Jorde . Evig sne 

PrngUuld rejse gennem 1'org4,.""S 
skonncstc turistegne. 

10 Dage - 360 kr. 
Aksel M. Jensen, Forslclærcr. 

Storc-�lcrlo,c -Tlf. Mcrluse 26 y 

Holger Jensen 

Møbler & Tæpper 
Østerbrogade 36, Tria 109 

Stort Udvalg i l\1ahO!Jni- og Eaetræs· 
chatoller, Franske Stole th. m. li/ 

fornuftige Priser, og gerne paa Konto. 

Forældet at gaa uden Tænder 
I ttere Maaneder, oye Tænder bliver llllt lod med 
det øamme. Manae Aar11 Erfaring, AobefaUoaer 
Ol Brochurer tll.aeodea, Guld, Btaal eller Paladon 
Proteser med tra.[4pareote Tænder. Bmert<,frl 
T•ododtræknlog med Evlpan ved Dr. Ha.nØ<!n. 

Martinus Schmidt 
Mariendalsvej 12 C. Fasan 880 

S'attl <izffnlenGe'!J 
Bleadam.,oe} 20 St. 
Atoller lor Kjolesyning. 
Stol modteges. Garenteret god 
Pasning_ 

Tlf. NORA 5039. 

F I S K E H U S ET N R. 1 

Oscar Fredericksen "Is 

Gammel Strand 34. 
Tlf. Central S67-15S61-15562 

SMUK FORM---, 

SOLID UDFØRELSE 

01 prakilik lndretn1n1 kendct.c1• 
ner vore mab[cr. Ønsker De kul• 
tlvcrcdc m&Jblcr, nmmennillet dccr 
Derc.s penonlJce smiic, vil det renno 

at: for Dem at se vort udv:a.11 I 
enkedemobier eller raa et tJlbud rr-.a 
.. rkncdet. Smukt udvoli I c,epper. 
Konto oprettes. 

lnventa-Møbler Gothers,ade 37 
'-....._ ___________ ....,, 

KREDIT-FINANSIERINGS-KOMPAGNIET A/s
Åbner konto til Indkøb af I dk b bcklednlng,icnsrande m.v. St_ Strandstræde 21 

" � ene forct>gc., I for-
Priserne er forretnlnierncs �����;, $��

re 

kø"';:;uk�";;:�kontantpriser uden om kost- c. 16808 betales tll 01 I 10 å d _ nlnger :tf nogen art. rater. 
m nc s 

Husk det danske Hafniaplast. 
Hurtigt, effektivt og antiseptisk behandlet. 

Nordisk 'Plaster Industri A/s. 

Metervarer - Konfektion - Kjoler 

Damelingeri 

AMAG ERTORV 13 



VARELOTTE RIET 
De manges fordel - for al ment vel! 

NY SPILLEPLAN 

Gevinsterne forøget med over ½ million kroner 

(520.065 kr.) til 2.325.385 kr. halvårlig. 

Lod1edJer få$ i hovedkollektionen, 8reds:ade 41, Kobenhavn K .• Central 1290, 

og hos: de autoriserede kollektører. 

BRANNER 

Lægekunstens nye Mirakler 
af 

dr. Frank G. Slaughter 

Dr. Slaughter or herhjemme kun kendt gennem sine 
underholdende hegeromanor, men han er Jorst og frem
me8t en fremragende og anerkendt læge, som under krigen 
gjorde tjeneste pi\ et af amerikus kæmpemæssige hospi
talsskibe. 

I »Lægekunstens nye l\Iirakler� dolagtiggor dr. Slaugh• 
ter læseren i sin omfattende viden om de sidst{l års 
revolutionerende opdagelse1· og fremskridt pi, hegokun
stens område. 

Det er belærende og eventyrligt stof for enhver in
teresseret heser, og bogen vil give nyt håb til rnonge 
syge og lidende me1111e,;kor. 

En bog for lægmand som for læger 

I!::::::======== KR. 12.!iO ===:::::;;;;:;;::;::::::::;;;;::;::::::::;;;;::;::::::::;;;;::;::::::::;;;� 

20i 

i Korge, hvor Rode Kors underviser i 
skolerne. I Amerika kan man ret billigt 
flt. kortfilm til propaganchi. Var dot ikke 
en ide, om Dam;k Sygeplejenid sogte at 
skaffe nogle fli, dollars Lil inclkob af så
danne film? Hun foreslog iovrigt at 
aktivisere kredsene. i1largrcthe l{ruse 
mente, ideen med kreclse1w var god. men 
troede ikke, det var nok. Enh\'er syge• 
plejerske burde aktiviseres og lære 1it 
tale mere om glæderne end besn�rlig
hederno \'Cd a1·bcjdet, 

Punkt 11. Sygeplejerskerne på provin
sens sygehuse. 

For denne gruppe er især i årets lob 
behandlet sporgsmid om boligforhold, 
idet mnnge sygehw,e stå1· O\'Cr for op
foreisen uf nye funktionærboliger. Mange 
af tcgningcrno er bnseret på Dunsk Syge
plejeråds boligkrav, men institutionerne 
synes, sygeplejerskerne her kommer til 
nt bo for billigt, hvis fradraget fortsat 
skal ske i lwnhold til overenskomsten. 
Dansk Sygcplejeråd har dog fastholdt 
overenskomstens b-,stem1nelser. Efter 
denne knn forholdet ordnes, enten ved at 
der i henhold til stntPns regler fratræk-

. kes det hjemlede bolob for fri station, 
eller nt der - hvis sygeplejersken solv 
sorger fo1· bolig - fo1· kost i arbejdstiden 
fradrages et belob svarende til det,, der 
ved sygdom er fastsat for sygeplejersker, 
som bor i byen. Ønsker man d!.'n sidst
nævnte on!J1ing gennemfort, 1m\ der 
imidlertid skrives lejokontrakt, og syge
plejersken m1\ ikke siges op. selv om hun 
forlader sin stilling. Allerbedst ville det 
dog være, om man snart nåede så vidt, 
at sygeplejerskerne fik udbetult deres 
bruttoløn og så selv sorgecle for bolig og 
kost som andro mennesker. 

Elisabeth Ordrop fortalte lidt om, hvor
dan sagen var lost i :Norge. l\Iedicinal
styrelson udarbejdede standardtegnin. 
ger, og rcpr[esentantskabet tilsluttede 
sig tanken ved at opforclre swull1cds
styrelsen til at tage sporgsmålet op på 
samme måde herhjemme. 

Formanden omtalte, at bedre bolig-

forhold et sted gjorde det lettere for Dansk 
Sygeplejeråcl andre steder at opnå kom
pensation for uhensigtsmæssige bolig
forhold til sygeplejerskerne, og beklagede, 
at sundhedsstyrelsen gentagne gange 
godkendte tPgninger til sygeplejerske• 
boliger, som langt fra vtir tilfredsstil
lende. Frokcn 1',lagnussen ha\'de oplyst, 
nt alle byggeplaner, der tilscndtes s11nd
hedsstyrelsen bliver forelagt et udvalg. 
som består af inspektor Ridter, o,·erlæge 
Juel-Henningsen samt froken 11lagnus• 
sen, og man tager her såvidt muligt he11-
syn til, at boligerne bliver så gode som 
muligt. 

Pensionssporgsmålct, 
Her er der i drets lob ikke sket noget 

nyt. Vi håbe1· stadig at nå frem til en 
ordning, der tillader sygeplejersken at 
flytte pensionen fra riet ene sygehus til 
det andet. Sagen ligger dog ikke stille, 
og vi hM en god stottc i sygehusforenin
gens formund. 

Punkt 12. Hjemmesygeplejerskerne. 
D,tnsk Sygeplojeråd har et stort ar• 

bojde med at kontrollere, at den ind
gåede overenskomst med centralforenin
gen \'irkelig overholdes, og at sygeplejer
skerne ikke lokalt indgår særnftaler til 
skude for sig sel\'. I 7 tilfælde er det trod'l 
mange forsog ikke lykkedes at få efter• 
betalingen t.i I sygeplejerskerne udbetalt, 
og Dru1sk Sygoplejoråd hat· nu n1åttet 
anmode hojcsteretssagforer Allemp om 
at indkassere bclobene. O\'erenskomsten.s 
§ 25 har givet anledning t.il en del for.
handlinger, ligesom der har været fort
forhandlinger om Ion under sygdom.

Store n1nskcligheclcr har der været 
med at skaffe hjemmesygeplejerskerne 
den bilgodtgorclse, Dansk Sygeplejeråd 
synes. de bmde ha\"e. 

Ellen Pent;; 111 olier aflagde beretning 
fra det indemigsministerielle hjemme
sygeplejerskeudvalg: I udvalget arbej
des der iHigt på ut finde en refusions
ordning. der er tilfrecL<1sLillende for syge
plejevirksomheder i såvel by- som sogne. 
kommuner. Der er foretaget beregninge1· 
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over, hvor rn�gL•l p,,n,-ion,;hid rngr-t slrn l J,, 
forhuj<'S. ]l\·i,� I 1j"m111Myg,·plejcrskerne 
skulle folgc stntl'll" p,·nsionsregler. og 
disse visr-t". al p<'nsio11sbidrngrt skulle 
gorrs 3 grmge st.orr<'. end tiet e1· i ojc
blikket. Dcttl' ,·illP kræ,·c tilskud af 
staten li I hjl'm 11u'syg1'plP je,·i rksom he
de1ne, d!l de rllrrs ikke bar muliglwd for 
at klare dettr, og he1· ,·il for11dsa;tningen 
igen v,cre. at ,·i rkso111hcden hur en ;;,\ 
tilpos storrelsL'. flt, sygrplejerskem; ar
bejdskrnft ud.nyttes fuldt ud. Hvor der 
er tal<' om små komm111wr. smn af geo
grnfiskC' grnnde hindres i ,mmmenlreg
ning 1necl andre kommuner, ,·il der anta
geligt kunne soges dispen;:aLion. 

På <'Il foresporg,;cl fra 1 nger Hmibcrg 
oplyste frokcn Pen/� Moller, at det ikke 
var m.eni11gen, o L hjcmmcsyg<'plt,jerskerne 
selv skulle betale den nævnte forhoj,,Jsr 
i pensionsbidraget. 

Fire af udnilgl'ts mccll<'mmPr hanll' 
for at so på hjcmll1"S.''g<'plrjerskPrnes 
arbrjdsforhold foretag<'t <'Il rrj:<0 til 
Holb,-ek og Ringkobing nmtc-r. og cle 
havde samtidig h,·nyt let, lcjlighed<'n lil 
nt sogP kontakt, 11wd dr for.;:kcllige myn
digheder og forma•nd for· ,·irksomhL·der111'. 
Bftc-r be;;oget i Holha•k sendte ambfor
munden forslag til udn1lg<'l om snrnnwn
lægning af syg<'plej1·,·irkso111hrdPrnL• i 
amtet. Af drttf' forslag fn'mg,\r dl't. nt 
der i amtet i I !Hi ,·ar ansat i I s_,·g<'plejer
sker, men <'ftc-r <'11 s11mmL·11];1•gnin,!:! vil 
54 sygq>It,j,·1·�kc-1· k11nm' udfon· arbrjdet. 
For pla1wn redPgorcs der iu\Tigt i mnrts
nummeret af ))Syw·plojen•. og 11.mls
formnndcn opfordrer h<'ri de andre 1.unt,;. 
bestyr<'lscr til ut udnrbPjdc lignendL' 
pla11<'r. for at dl't indC'nrigsministeri<·lle 
udvalg ,;kal forstå. nt nmt.sbcstyrelscnw 
udmtl'rkl'L s,,h· kan ordne d,·t. 

Fmk en Pen/:; J\l olier n11,;,\ clf'n.ne ud
,·ikling fm· nwgct gl:w1elig. idet det oldrig 
har været moning<'n. at udv,tlgot ville 
diktere ko111m11nl'rnc. ln-ordan ,;,unmen• 
heguingrn skullo foregå. �ran er fuld
stmndig klar o,·er. ut d<'t, mi\ gores a[ 
lokalkendte folk ad frivillighedens og 
forhandl in gens vej. 

Fra Dansk S.\'/-!f'pl,·j<'rltds side lrnr 
1nan lige fra starten af delte arbejde frem
h:Pv<'I. ln·or vigtigt dc•t ,·nr i Iwer amt 
at ans:dtc Pn ledL'IHle hje1n11wsyg<'plej
erske. og frokPn Penlz 11,lol/er mente 
clPrfor. det ,•fil' nf stor vigtighed, at 
hj<'mmesygl'plejer,;k<'1', de,· l'gnede sig 
til såLlan1w stillinger, tog pi\ kursus i 
Arhus. og bddagede ml'get,. at der h,·cr
ken i cletto C'll1'r det kommendP semPstcr 
,·nr en speciel linie for hjemmesygeplej • 
c-1-,;ker \'ed kw-,;u,; w·d Arlm;; nni,·ersi
ld-. og hwt sluttPd<' mC'd nt opfordre
Dnnsk f';ygoplejcn\d t.il at forelægge
dette 011sk<'. 

Jenny Sigen frcmh:-c,·Nle betyd11i.ng0n 
af. at hjemmesygrplejersker opnår ,·idore
uddan.nelso af hensyn Lil do aclministro
rendo og 11.nclervise1al<' opgnver, frern
tiden vil pAl.eggc dem. At så få hjemmo
s_•,grplejersker hidtil hm· deltaget i kursus 
,·cd Arhus universitet skyldes dels, at 
der i ojeblik.ket findes så få a,·ancement
mulighrdrr for dem og dels den omstten
dighccl. at dN· Yed kur,;us ikke findes en 
s;erlig lini<' for hjemnwsyg<'plc-jorskernc, 
som seh- er klar o,·er. h,·or specielt d<'res 
orbojde er. Frok<'n Sigcn oplæste derpå 
r·n resolut ion: 

Til undervisningsn\dec 

for kursus \"ed .\rhus unh·crsilcl for sund
tw<l,plcjcrsker og for lcdrntlc og under\"i

sendc �ygcplcjersker. 

Som hjemmesygeplejen i Danmark fore
ligger i dug med meget uensartede nrbejds
forhol,I og mnlcrialc, m:, vor forsle opga,·c 
hliw at få hjcmmesygepl<'jcrskcrne uddan
ncl, ikke alene Lil de lcclc11dc stillinger, der 
m,, oprellcs ror al f:i arl,ejclel vel organi
seret, mcn også for al kunne nirctagc un
dcr\'isningen af supplerende sygeplejersker, 
clrr soger slillinger som <lislriklssygcplcjer
sker og ,enere m,, mecl\'irkc ved clcvuddan• 
ndsen. 

\'i tillader os al henstille Lil undcr\'isnings
nldcl, al rkr allerede p:\ ntffærcmlc tidspunkt 
lilrcllel:cggcs en undervis11i11gsplan for hjem
mesygeplejersker, som lilf:cl<let var i scmcsl
rcl l\),li-,18, og med mulighed for viclcrc 
udbygning, når slatcns ud\'alg har nlgi\"el ret
ningslinier for fremtidens hjemmcs�·gcplcje. 

Resolut io11c11 ,·ecltoges enstemmigt. 

I 
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l!ndcn·isningslcdcr r-:. )I. Schrodcr lakr 

Mary Pedersen stot,teclc varmt, forslng0t 

og henvisto især til hjemmosygoplojor

skernes isolerede stilling. Jovrigt mente 
hun, at der ved det foi·eslåcdc kursus 
for hjemmesyg<'plcjerskcr bLu·de arL�æt

tes en hjemmesygoplojersko som umlPr
visningsussistont. 

Formandon glædodo sig meget over 
denne henvendelse og bad frokcn 1•lng

nussen, som sidder i rådet, frems,ettc en 
udtalelse. 

Eli .Magnussen: Dot or glædeligt at 
hore, at hjommPsygoplcjcrskerne er i\Tigo 

for nt opnå viclcreuddarmelse, og det <·r 
min overbovisning, vi i undervisnings

rådet vil modtngo forslaget med sym
pati og stotte det over for de bevilgonde 
myndigheder. og jeg håbe.- si\, at Dansk 
Sygoplejeråd vil skubbe til frn den anden 
sirle. 

Punkt 13. Privatsygeplejerskerne. 

Overenskomsten for privatsy!1,cplcjcrsker 
·på institutioner.

I oktober 1948 blev der til<lolt syge
plejerskerne et midlert.id igt tillæg med 
cot bolob til sygeplejersker under og et 
andet til sygoplejen;ker over 40 år. Dansk 
Sygoplejen\d optog nu forlmndlingel" for 
privo.tsygeplojcrskerno, idet mun foreslog, 

at deres Jon skulle forhojcs med 1/2400 

nf middeltnllc-t mellem d�t fo,- syge
plejerske1· O\'Cl' og det for sygeplejersker 
under 40 år ga:ldcnde belob, men nrbejrls
gi \·crno ville ikke gå med til dette, og 
stigningl'n blev 81/

3 oro pr. time, hvilket 01· 
1/2 !00 af det tillæg. sygeplejersker under 
40 år modtager. Forhojolsen fik tilbuge
\"irkende kraft til I. jonuur 1948. 

En af privntsygeplejerskerno har op

fordret D.S.R. til at arbejde for, at do 
fm;te vngter begnl"'nSC'S til 8 timer. og 

tlt der indforcs samlet arbejdstid for 
privatsygeplejersker. 

.Forstanrk·rincle Else Kaltoft erklærede,
at institutionr·rno er \'illigl' til ut efter

komme sygoplejerskerncs om,ko med 
hPns.vn til 8 timers nrbPjdstit!, men at 

mnn i ojeblikket ikke har tilstrækkeligt 
perso11nle til at gennemfure 3-skiftP. 

Forslag til ændring af reglementet for 
privatsy!1,cplejersker i private hjem. 

1!'01111nnden udtnlte, nt der hnr \'teret 
forskellige problemer med hPnsyn til 
privat.-;ygeplejerskcr i private hjem, fordi 
dl'rl's overcn.�komst på et enkelt punkt 
af,·igPr fra o\·erenskoinsten for privat
sygeplejersker på institutioner, nemlig 
med lu•nsyn til overtidsbcttiling. Særlig 

vnnskeligt bliver det, når privutsyge
pl<.'jc-rsker und"rtiden folger med patien-
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ter fra hjemmet til hospitalet, dc•r opstår 
da tit tvivlsporgsmål om, ln·ork•dcs hen
dos Jonforhold skal beregnes. Dette ville 

man kuruw unrlgå ved at bringe de to 
lon-regulnt,ivCl' i overPns.-;tPmmelse med 

hinanden. og udvalget fur kategori <l 
foreslår derfor, at de to regnlutiYor gores 

ens. 
Else J(r,ltojt ha\'(]e for lo år siden, lwor 

man n·d repr.t•sentautskabsmodPt ved
tog den særlige overtidsbetaling til syge
plejersker i prin1te hjem. adnwet heri
mod, idet hun mente. at bestemmelsen 
Yille odelægge privatplcjcn, og det lrnnle 
også vist sig at l.,livo tilla,Jdct. Hun fondt 

det derfor meningslost. at man nu gik 
tilbngo til den gamle brstemmel;;e, og 
foreslog i stedet, at privatsygeplPjer,;ker

på hospitalsafdelinger fik tillagt samme 
ove1tidsbot11ling, som 1111ut g,1 v ;,yge

plejerskerne i private hjem. Forman<lPn 
mindede om, at rlPtto ville kræ,·e en 
opsigelse uf overenskmnstPn, hvilirnt 
Dansk SygPplPjeråcl ikkP ktmnP gå ind 
for, og hun menlc iovrigL ikke. at o\·er

tidsbotnlingcn alcrw ha,·dc ændrut forhol
dene for printtpk,jt•n. men at ændrin
gen skyldtes hele den uch·ikling. ,·i er 
inde i. 

Debiitten ,;luttcrle med PH nf;;tpmning. 
som godtgjonk, nt dt•r nu· et knPbt•nt 

flertal for tit nfalmffo den særlige over
tidsbetaling for sygeplrjersker i private 
hjem. 

Punkt 14. Spædbornssundheds

plejerskerne. 

Den korte beretning ble\· tuget til 
efterretning•. 

Punkt 15. Skolesundhedsplejerskerne. 

For Dansk S>·gpplejNåd var dPt, cirku
lære, der i oktob,�r måned ble,· udsendt 
fra indenrigsministeriet,. Pt slPmt chok. 
De lonforhold, man bod skolcsundheds
plojerskPrne. måtte \'irko så ufskr:ck
kende, at ingen k1ume være i l\·iyJ om 

hensigten, sorn måtte være at holde syge
plejerskerne bort!' fra rlisso stillinger. og 

Dansk Sygcplejen\d så sig ,krfo1· nod-

sngct til nt blokerC1 stillingeme. Det er 
intet undPr, at skolcs11ndhcclsplojerskcrno 
har folt sig dårligt behandlet, og Dansk 
Sygeplejen\cl hnr da ogst1 på alle måder 
protesteret. Det eneste, vi lmr opnået, 

er Pt lofto om, at ordningen udlobor 

i april 1950 og ikke vil bli\'e forlænget. 
Skolcsundheclsplejem; fremtid tegner sig 
således mork, den eneste mulighed for 
lysning må ses deri. at en kombination 
af spædhorn;;. og skolesundherlsplejen 
er mulig, og at sådanne kombinerede 
st.illingl'l' nflonnes som spædbornssund
hcdsplejcrskc-stil Lin ger. 

Eli 11Jagnussen: Jeg c-r ved at blive 
glad for cirkulæret. fo1· i virkeligheden 
hnr det i forbindelse mrd den omstændig

hed, nt Dnnsk SygcplPjeråd blokerer 
stillingerne, givet :;todet tiJ oprettol;;o o.f 
mango kombinerede stillinger, og det e1· 

netop den udYikling, \'i onskcr. 

Hjemmesy�eplejerskerne som medhjælpere 
for skolelæ!1,erne. 

Do.nsk SygPplPjerårl har ikke Yæret glad 
for at Inde hjP111mesygeplPjP1-skerne dPl • 

tage i cletto arbejde. men mh de alligevel 
Pr ble,·et anmodet om at påtage sig det, 
såfrPmt det ikke hindrer deres egentlige 
arbejde \'Cd ltjcmmrsygPplojen, er grun

den. at man fm Dnnsk Sygeplejeråds side 
ser det som sin opga,·e ot hoklo stillin
gerne åbne for sygeplejc1-skerne. Af. 
lonning for arbejdet kun ske på tre 

måder: 
Enten med de kr. 2.00 pr. barn pr. år 

reguleret med ,statens almindelige, 
midlertidige hononu·tilheg. 

eller. hvor det ikke drejer sig om egent

lig skoles11nrlheclsplejevirksomhed, med 
dPn fol' privatsygcplPjcrsket· gældende 

tim<'bl'tnling. 
eller, såfremt orbcjdct kan udfores inden 

for den normale 8-timers arbejdsdag, 
udcrr honorar. 

Skolesundhedsplejerskerne ansat før 
27. september 1948. 

Di, det omtaltl' cirkulære blev ucl
sPnrlt. opstod der problemer om. Iwar!. 
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der kunno gores for de sygeplejersker, 
som var ansat i skolcsundhed.5plejerske• 
stillinger. og som lteng•? hcwde ,·entet cn 
lonregulering. 

Der har v:crct ført mango forha11dlin
gcr, mC'n disse lau· ikke fort til nogen 
tilfredsstillende losning. lndcnrigsmi11i
sterict har godkl'rult, at skolcsundhcds
plcjorskc1·, d<'t' var lonnot som spædborns
StmcU1cdsplcjersker. fortsat ktmnc aflon
nes sådan. nwdens skolesundlwdsplejer
skcr, der n10dtog en Ion, som den, der 
for 1. april 1946 bll'v yck·t sp1l'dboms
sw1dlwd;;plcjcrskcr. nu måtte loimes som 
afdelings.�ygcplcjcrsker. 

Punkt 16. Sygeplejerskerne i 
tuberkuloseforsorgsarbcjdct. 

Formanden aflagde beretning. der to
ges til efterretning. 

Punkt 17. Sygeplejerskerne på 
alderdomshjemmene. 

Der l'l" ikke opnået godkendelso uf 
Dunsk Sygeplejeråds lonregulutiY for 
denne g:mppo uf syg<'plPjorsker, men i 
næsten ullo tilfælde har ministcr·ict aner
kendt de lonaftakr, der vur truffet mel
lem Dunsk Sygcplejoråd og kommunerne, 
så af do L 15 sygeplejersker, som nu er 
ansat på alderdomshjem. er 90 ( = iS.2%) 
uflonnot efter Dansk Sygeplejertids Ion• 
regulati\'cr, og det er fornylig lykkedes 
at f,i. minisll'riet til at uf,·ilde 7 inclc-frosno 
sugc1·. 

Punkt 18. Sygeplejerskerne på 
børneinstitutionerne. 

Der er sugt om OHll1ormcring af lon
ningerne for disse sygeplejcr;;lrnr, men 
endnu ikke oprniPL res11ltat, su. der fort
sætte;; med blokade af nye stillinger, som 
ikke er Jannet efter regulat, i,·et, lig<'som 
der optages forhandlinger for do syge
plejersker. der siddl'r i stilli11gerne. 

Punkt 19. Kliniksygeplejerskerne. 

En kort berl'tning bil',. tnget til efter• 
rl'tning. 

Punkt 20. De supplerende sygeplejer
skers lonforhold. 

Dansk Sygeplcjeråd har forsagt. ut 
opnå o,·erenskomst for de supplerende 
sygeplejerskers vedkommende. Dette mis• 
lykkedes i c!C'nne omgang, mf'n i stedet 
for de s::cdn1nligc Jos<' lonaftalf'r ble,· 
der opnået en lonaftale. som dækk<'r 
scuntligo instit11tioner. ilPr bcsk,cftiger 
supplerende sygeplejersker. og emlnu en 
meg<'t v,t•sent.lig ting blev g<'nncmfort, 
nemlig at !01111011 hli,v gjort rPgulerbar. 

Punkt 21. Valg. 

Til bestyrelsen genvalgtes Gurlrim 
Hojman-Bany. Karen Peler1Jen, Grete 
ll'cyc Hansen snmt Inga Amlreassen. 

Tit kategoriutlvalgenc bkv folgendo 
valgt: 

Kategori a. Raynhilrla Erichsrn. 
c. 11Iarti11e .lc11se11.
cl. A1111n JJ11rsbo/l.
c. 11,ycborg Lunden.
f. R/t,,n 1lfrtrgn•tlrn Schrndcr.

(C:enrnlg).

De permanente udvnl�. 

Kursusudntlgct: lngcr Ool;sch,:. 
Uniformskomiteen: .Jonna Lund. (Gen• 

vulg). 

Punkt 22. Eventuelt. 

Elia!lbrth Bruw1 l1enstilledc. at man 
afskuffedc det fngligP formo le. og Gerda 
Agerholm foreslog, ut dor i stcd<'L afhold
tes et kredsformnnds-modf'. 

Man vedtog meste {Ir nt afholdt' rep1·æ
Sl'ntuntslmbsmodct i Kobenha\'n. 

Syge- og ferieafløser 
soges snarest Ul arbcj<lsloshcdskasscns anvisningskontor i Kobenhavn. :s.'ogcl kend
skab. lrl kontorarbejde og maskinskrivning onskcligL 

Sk1[lcndc samlcl ljcncslelid inden for liden 7 -19 O"Sa son- O" helli"d•1<1e Lon efter 
regulativet for privatsygeplejersker. 

" 0 " • 0 · 

Henvendelse tlf. Ægir 1230. 
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Feriemærkebøger 
Arbejdslu,;hcd;;Jrnssen,; medlemmer må have io,·iem,crkehog- t>llo1· kort under,;kre• 

vet på kn.c;sens hovedkontor. Fens111arkgucle I. 
Ekspedition alle hverd,1gc 14--16 undtagen lorrlag. 
NB. :\[edlomilllllmmerct må opgive,; og cdd,ering om ferien,; nfholdel�e vedla'gges. 

:1.\fremt, hogen ind,;endes. 

,,Send eleven på højskole - men hvilken?" 

I 1.mled11ing uf en artikel ,nccl o,·cn
ståendc overskrift i dett<' blad nr. I G be
der jeg ,·Pnligst om plads for et par be
mærkninger. 

Try hojskolt' har - ;;om ckn optrykte 
plan mcd<lcler - optng0t syg<'pleje
undervisning efter henstilling frn, hcsty
relsen for a111lssygehuscne i lJjorring amt. 
og fagunrler\'isningen er planlagt af og 
gives af fagfolk. 

Arsagon til opfonlringen n1.r m11nglcnclc 
tilgung af k\'CtlificCl'cde sygt'plejel'lovcr. 
bådo ll\'ucl almenkundskaber og \'idi,n 
,.-eclror<'nclo sygepleje angik. "i\fon ,·il 
soldolgclig fortsut foret,n,,kke c-k,·er, lkr 
har været på en af de 4 sygl•pkjehoj
skolcr; nwn cl.i sygl'lrnsen<' i Hjorring 
amt alcne bruger ca. 7,; nye elm·er ådigt, 
vil fo,·skolerno jo laugtfrn kunne fon,yne 
nlle landets sygehuse nwcl elen'r. 

Derfor onskedo man et sumnrbejcle 
med en af ck lokale hojskoJ,,r, og dn, ,·al
get faldt pt\ Try. tog vi mod forslaget 
med glæde. dels fordi sagen int.crcsset·er 
os, og dels fordi vi - som de fleste andre 
norcljy:;ke hojskoler - har måtl<'L korn 
på halv kraft i d,· s!'nesto ,h: thi strom-
111en går 1110d syd! Yenclclho<'rno rcj;;cr 
sydpå. og drt er sådan set wlm,erk<'L; 
meu dl't ha,· ,·,r-ret meget nmskl'ligt at 
trækkc unge dcn moclsnt te ,·ej. 

Det har man også erfaret \·cd Yend
syssel" sygPl1t1sc•. Der n;l"·ncs eksPmpJp1· 
på, at man har hen,·ist vo1·dcncl!' elever 
t.il en sygeplcj<'hojskol<'; men da de hm•df'
\'æret der. hod der sig muliglH'd for op
tagelse på et sygelnL� i I,obenlinvn eller
en anden stor by, og rc;:;ultatet blev, at
vedkommende sygehus ikke selv fik
crlmrlA "f Ple,•pn� """" foruddannelse.

Forsaget p,\ Try hoj,drnle mi\ dl'rfor 
Sf'S som rn ]olm! hj,dpcfornnst,ultning, og 
der har kun ,·:t,rct a,·erten-t, mcd kursuset 
i dagblnrlP, dn utlkom i l fjorring mnt 

·l'ller hnnle naturligL opland df'l'. 
Det er d(•rfor mit håb. nt Dansk Sygo

plcjerå t l !'fter di;:;se oply.�ninger vil se 
med forståelse og sympati på sygcplejc
unclc1'\'i,mingcn i Try, og jeg knn for:iikrc, 
at j<'g vecl for<'sporg"k•1· ikke \"il for'l'gogle 
,·ore et.,,·er. at dP får lige så 1,wgPn 
fug11ndervisning Rom ved syg<'plejehoj • 
skoleme; men sl'lvfolgelig ,·il vi inden 
for vore nunnwr suge ut forberede de vor
deml<' Rygeplejf'l'sker til deres gerning på 
bedste måde båd<' menne.,keligt og fag-
ligt. P. Scj/11nrl Sorcnsen,

rors tander. 

Som s,·nr på forslnndcr Sojlund Soren
S<'llS art.ikd Rkul det kun sigl';;, at Dansk 
Sygeplejerud må fnst,holde sit standpunkt. 

Gnnul<'n til, at sygehusene ikke hur til
st,nckkelig tilgang af velkvalificerede 
ele,·er er nemlig ikke tlcn. nt Yi mangler 
sygeplejehojskolcr. Dr fire allerede cksi
stNend" hoj;;koll'r kan t.ilst1mmcn tage 
66:; ele,·cr årlig. Dett<' skulle ,·ære til
stnckkeligt, i betragtning af, ut cnkclte 
hospitaler hn,· <i1'r<'s ege11 forskole. Gnm
den er derimod, at cle\'tilgangen i det 
hele tng<'L er for lille. Under sådanne for
hold kan det \"ære uhyre fristende at slå 
af på knwene og gribe til ,hjælpcforan
stnlLninger«, men D,1.nsk Sygoplejcråd 
må adntre mod den fore. disse kan runuue 
for en forringcl;;P uf den forberedende 
u<ldnnnclse, som er så overord\mtlig 
vigtig. 


