
Kommentar til retningslinjer for sundhedsplejerskeordninger: 

NORMERINGEN MÅ SIKRE 
SUNDHEDSPLEJERSKEN DE 
f DRNBDNE MULIGHEDER 
Med de nye retningslinjer for 
sundhedsplejerskeordninger 
har vi fået et godt arbejds
grundlag, mener sundhedsple
jerske Hanne Johansen. Men 
sundhedsplejerskerne må stå 
sammen for at følge disse ret
ningslinjer, så der bliver mu
lighed for at leve op til de store 
forventninger. I modsat fald må 
man frygte en flugt fra faget og 
utilfredse forbrugere. 

Da jeg blev opfordret til at skrive disse 
kommentarer, var jeg endnu midt i glædes
rusen over hvilken god ramme sundheds
plejerskeinstitutionen endelig har fået at 
arbejde i. 

Ved nærmere eftertanke har nogle 
spørgsmål imidlertid givet anledning til 
forskel! ige betænkeligheder. 

Kan vi med de muligheder sundhedsple
jerskerne har - og vil få - udfylde ram
men og leve op til forventningerne? 

Hvad vil der ske med sundhedsplejer
skestanden, hvis forventningerne ikke op
fyldes? 

Når en ny ordning skal vurderes, må 
den naturligvis ses i relation til tidligere, 
og et tilbageblik er nødvendigt for sam
menhængens skyld. 

Sundhedsproblerriatikken i trediverne 
var af overvejende fysisk art. Lov om 
bekæmpelse af sygelighed og dødelighed 
blandt børn i første leveår, fra 1937 (Dan
marks første lov med udelukkende fore-
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byggende sigte) havde da også primært 
som mål at bevare og fremme fysisk 
sundhed. 

Vore kolleger nåede et fremragende 
resultat. I forsøgsdistrikterne faldt bør
nedødeligheden væsentligt sammenlignet 
med kontroldistrikterne uden sundheds
plejersketilbud. Denne succesrige start, 
tækket være dygtige pionerer, en snævert 
afgrænset, behandlingsmulig situation og 
en iværksat måling af arbejdets resultat, 
var måske i nogle årtier i virkeligheden 
hæmmende for det fremtidige arbejde. 

Formåede man at leve op til forvent
ningerne? 

I årene indtil 1960 blev der nok ud
ført meget godt sundhedsplejerskearbej
de, men generelt var det præget af faglig 
isolation og manglende interesse fra myn
dighedernes side. 

Tressernes interesse for menneskets fy
siske, psykiske og sociale trivsel, og for
ståelse for menneskelig og samfundsøko
nomisk gevinst ved forebyggende arbej
de, satte også spor i sundhedsplejerskear
bejdet. Mange forsøgsordninger blev 
·etableret. Vejledningen blev præget af
omsorg for hele familien. Erkendelse af
samarbejdets betydning skabte forbindel
ser til medicinske, sociale og pædagogiske
institutioner. Kommuner, der ikke havde
oprettet sundhedsplejerskeordninger, blev
interesseret, og generelt set var kun mang
len på ansøgere årsag til, at ikke alle
spædbørn i landet havde mulighed for
sundhedsplejersketilsyn. Det vil sige, at
de fleste ordninger allerede inden ikraft
trædelsen af den nye lov fungerede mere
eller mindre efter de nu givne retnings
linier.

Vurdering og prioritering 

Den lovmæssige baggrund og de nye ret
ningslinier giver mig anledning til at frem
sætte følgende kommentarer: 

Kommuner har nu pligt til at ansætte 
sundhedsplejersker, og skal søge om mid
lertidig dispensation, såfremt de ingen har. 

Den retningsgivende vejledning vedrø
rende befolkningsgrundlaget, er efter 
mit skøn rimelig på nuværende tidspunkt, 
og den tager højde for forskellige for
hold, der påvirker arbejdskapaciteten. 

Tressernes socialpolitik, der fortsatte i 
i begyndelsen af halvfjerserne, er nu mær
ket af den Økonomiske stramning, og en 
vurdering og prioritering af opgaverne er 
for alvor begyndt. Det er derfor vigtigt, 
at der i befolkningen og hos bevilgende 
myndigheder er forståelse for, at forebyg
gende sundhedspleje giver både menneske
lig og samfundsøkonomisk gevinst. 

Har vi holdbare målinger for at sund
hedsplejerskearbejdet betaler �ig (bortset 
fra føromtalte forsøg i -trediverne? 

Vi er så småt begyndt med forskning 
indenfor sygeplejen. Der er Økonomiske 
midler at hente til forskning indenfor den 
primære sundhedstjeneste. Hvornår 
kommer sundhedsplejerskerne med? 

Vil kommuner, der ikke har det be
skrevne befolkningsgrundlag pr. sundheds
plejerske, opnormere stillingerne, så den 
enkelte sundhedsplejerske med rimelighed 
kan leve op til de krav, der stilles hende 
ifølge de nye retningslinier? 

I benægtende fald frygter jeg flugt fra 
faget, eller en overbebyrdet, frustreret, og 
til sidst stagnerende sundhedsplejerskeflok 
med utilfredse forbrugere. 

Mærker afmagten 

Netop i de seneste år, har vi oplevet 
hvordan andre faggrupper trækker på vor 
specialviden og ønsker samarbejde. Vi har 
oplevet, at familierne gerne bruger os, 
som dem der får forelagt problemerne, og 
evt. skaber forbindelse til andre hjælpe
grupper. Derfor mærker vi, der har et 
for stort befolkningsgrundlag, afmagten -
frygten ved at forsømme det vigtige fore
byggende og opsporende arbejde, samt 



miste de samarbejdsrelationer vi så længe 
har følt behov for i det daglige arbejde. 

Arbejdet skal være behovspræget, op
sporende og forebyggende, samt bygge 
på samarbejde med lægelig og social sag
kundskab, fremgår det af retningslinierne. 

Sundhedsplejerskeordningerne skal om
fatte famjlier med børn under den skole
pligtige alder. Det påpeges at være en 
fordel, at ordningen også omfatter skole
børn. Endvidere kan ordningen omfatte 
andre persongrupper end børn, specielt 
er det anbefalet at tilbyde vejledning til 
vordende mødre. 

Jeg mener det er uheldigt - og ud fra 
ovennævnte ikke særlig konsekvent - at 
50 % refusionen kun gælder de traditio
nelle . persongrupper: spædbørn, småbørn 
og skolebørn. Det kan bremse den i ret
ningslinierne tilsigtede udvidelse af ar
bejdsområderne. 

Varierende besøgstal 

Forslaget om kontorplacering vil jeg ikke 
kommentere særligt, men blot undrende 
konstatere, at der stadig er sundheds
plejerskerr, der driver virksomhed hjemme 
fra »spisestuebordet«. Jeg har selv prøvet 

det i 4 måneder og fandt det belastende 
både for sundhedsplejersken, arbejdet og 
familien. 

Hvorfor man i retningslinierne har ned
fældet et gennemsnitstal for antal besøg 
pr. familie er mig ganske uforståeligt. Tal 
kan være farlige som retningsgivende, 
især hvis de ikke fornyes jævnligt, og vi 
må erindre, at sidst udsendte retningsli
nier er fra 1954. Netop i behovssund
hedspleje skal variationsbredden for antal 
besøg pr. familie være stor og ukonstant 
- fra eget materiale varierer besøgene fra
3 til cirka 150. - Heldigvis er der da ef
ter opgivelse af gennemsnitstallene taget
så mange forbehold, at de formentlig ikke
kan gøre særlig megen skade.

Kræver overskud 

Retningslinierne lægger op til nye, og efter 
mit skøn, værdifulde arbejdsområder og 
metoder - herunder gruppeundervisning 
til forældre. Mange sundhedsplejersker vi
ger tilbage for at starte noget sådant -
ikke fordi vi tvivler på værdien, men 
det kræver et ressourceoverskud at påbe
gynde noget nyt. 

Status, evaluering og nye målformule-

Hanne Johansen: - Vi der har et stort be
folkningsgrundlag, mærker afmagten og fryg
ten for at forsømme det vigtige forebyggen
de og opsøgende arbejde. (Foto: Mogens 
Laier). 

ringer burde indgå i enhver årsberetning, 
og debateres både i fagkredse og sammen 
med bevilgende myndigheder. (Måtte de 
nuværende måneds- og årsberetninger sna
rest udgå til fordel for mere tidssvarende, 
der kunne sige mere om arbejdets art og 
omfang.) 

Mon ikke sundhedsplejerskestanden kan 
være tilfreds med dette resultat af et ud
valgs arbejde - godkendt af sundhedssty
relse og udsendt efter forhandlinger med 
de kommunale sammenslutninger, Dansk 
Sygeplejeråd, m. fl.? Trods disse kritiske 
bemærkninger finder jeg, at sundhedsple
jerskerne har fået et godt arbejdsgrundlag, 
men vi må stå sammen om at følge disse 
retningslinier - så vi kan leve op til for
vantningerne. □

Hanne Johansen 

sundhedsplejerske 
Gjern kommune 
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