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Vej I e Husholdningsskole

I
Nyopført, smukt beliggende, moderne, 
rindende Vand paa alle Elevværelser. 
6 .Hdrs. Kursus beg. ,1, Novbr. Stats
umler,,;;,fottclsc maa soges inden 1. Juli. 
Program sendes .. Hel/111 i\loiler. 
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POUL BØTTGER 
Frederiksberggade 23 ( v .Raadhuspladscn) 

Telefon Byen 6441 

10 pCt. til Sygeplejersker. 

Konto oprettes ,/lu Ø�. 
. . 

......... ............ .............................. 

- mest moderne DalT)emagasin 

Kjolestoffer 
Kjoler 
Damelingerl 

Frederiksboregade 22 v/ Nerreport 

Øf olef »døvang« 
smukt belluende ved Skov og Str>nd, med Ud,igc 
mod Sydsjælland, Stor.tromsbrocn og Moenbroen. 

Modtager Gæster under hyuelige 01 rolige Forhold. 

Tlf. Bogo 3 

Aa.bent hele Aaret 

K. Svendsen 

Opholdsstuer. 
Sovemøbler. 
Enkeltmøbler. 

Brdr. 

Wa�ILer41 
Gritten!eld!Bgade 33 

(opu p. Konto) 

Forteckning ofver instrument vid operationer 
af Signe Edman, operationsskøterska vid Sophiahemmet, har utgi[vits 
såsom sli.rtryck i fick[ormat, inbundet i klotband och inter[olieradt 
samt erhålles å Svensk Sjukskotersketidnings expedition, Barnhus
gatan 6, Stockholm, mot insandande af 1 Kr. 

fa !J'ranee 
Damehatte 

Elegant Udvalr. Sycepl.
Omfora.ndrl.nc n1r"t or billlct. 10 pC,. 

MA..BY .JØN880N 

Tclofoa Øbro 1179:i: - Ø■terbropdo 138 

Køb Pelsvarerne 

hos gf_ afieerihuuø, 
Rosenarns Alte 39. 
Tlf. Nora 5827 

Konto for Sygepl(i,nktr opr,Itei. 

Genneni Sundhefl til Skønhed!---. 
Er De for tyk? - Har De en da:nlig Holdning? 

Lad min gi' Dem en ny, smuk i\fuslrnldragt! - ta' rat straks! 
Kaptajn Jespersens Stavsystem. - Damer og Herrer (specielle Xvtodeovelser). 
HoJfjeld.saol (org. Saoatorle•Hanau). ltled.icinsk Skønhedspleje. 

Isa von Knigges Institut Daglig fra 7-17, Søndag 9-12

---------------Nørresøgade 29 . Palæ 844 

Jeg er Sundhedsplejerske 

For al hore lidt om Sundhedsplejerskens Arbejde, 
del yngste Skud paa Sygeplejens gamle Stamme, hcn
nndcr ,·i os til Spæclborns-Sundhedsplcjerske Regil:e 
Bcrner, H\'idone. 

Bes/11/ningen lages. 

•Frol,en JJerner. har De altid \'illcl ,·ære Sundhedsplejerske•? spnrgcr Yi. 
•:>:C'j, men jeg har altid gerne \'illcl h:l\'C et :\rhcjdc for :\lcnnesker 0" mellem

�le1111cskcr, cl rigtigt levende Arbejde, derfor \'alglc jeg Sygeplejen. og
0 

det har 
Jeg kun ,·æret glad for,. 

•H"ornaar kom De da i Tanke om, al De ,·ilde· \'ære Sundhedsplejerske,? 

. •Ja. det er egentlig s\'ært al S\'are p;ia: paa Dag og Time kan jeg i l"·crt Fald
ikke opg"·e cl�t, men allerede, mens jeg som Elc\' fra Bispebjerg Hospital supple
rcdr BarncplcJc paa Fuglebakken, ble,· jeg saa glad for al passe Born, at jeg bc-
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stemte mig til al soge en grundigere l•dd:rnnclsc paa delle Omraade. Den Gang 
var del dog ikke speciell Sp:cdborncnc, 1nen derimod de v:inskcligc Bom, jeg in
teresserede mig for, og en kort Tid 11tlcl:111nede jeg mig da ogsaa i delle Speciale 
paa Frokcn Gregersens Hjem for ,·an�kl•ligc Born paa \"irginiaHj•. 

•�kn De opgav allsaa de \'anskcligc Burn ·], 
,Ja, del gjorde jeg. men ikke lige slrnks. Jeg var ble,·et klar O\'U, at skulde jeg 

ha\'e i\lulighcd for al kunne lage de v:111skeligc Horn p:rn den rigtige i\Jaack, 
maattc jeg ha\'e saa grundig en Uddannelse i Pkjen al del sunde 13arn som \'<'I 
muligt: derfor rcj,le jeg lil Finland. da jcg hanlc hort. .il nl'lop Finland \'3r et 
Foregangsland pna delte Omrn:1tle. og jcg maa sige. al jeg hlc,· ikke skurret. de 
finske Sygeplejersker er meget dygtige og mere end villige til al hcre fm sig. Jeµ 
er clem i hvert Fald megen Tak skyldig. Da je).l kom hjem. var jeg fuld�l,cnclig 
klar ovrr. at jeg , ilde \'ære Sunclhccbpkjcrskc•. 

Der krn·1•rs Pli om{alfr11dr l "ddr1n11el.st•. 
,Kunclc De nu �om Sundhcd.,plcjerskr klare Dem med den L'llda11ncl,c. Lk 

havdC' faact i Finland. cllC'r maalll· DC' forst paa Kursus,·! 
,Om jeg kunde ha\'C foaH ('n Stilling 1ulcn :il ha\'e \'ærcl paa Kur,11,. ,·rd jeg 

ikke. men jeg \'ar da scl\· i huj Grad inlcrcssercl i al faa saa µrundig en L'ddan 
nelsc som \'cl muligt. l lclcliµ\'is ha\'dc jeg ,upplcn•l baadc Bar,clplcjc, llarncplcjc. 
cpiclemi,k Pleje o. s. ,· .. inden jeg rejste Lil Finland. s:ia jeg blev anlag('l paa I,ur
sus i .\arhus straks dl<!r, al jeg \':ti' kommet hjem,. 

,Sig mig. Frokcn JJerna, mcnrr lk. :lt del er ,,h,olnt paakr,cn·l. :Jl Sundhed,
plcjer,kcn har en saa ornfallcnde L"cldannclsc, som del 1111 l'r Tilfælckl. Kmuk 
hun C. Eks. ikke klnre sig med et korl1·re Kursus·!• 

,.Jeg vil snarere ,1gc - L\'turtimod -. Det, ,·i la•rcr paa l,ursus i J.ohcl af de !l 
i\lannrclcr, er kun clcl allcrmesl nod\'l·11<lige. :-;u ,kal jeg remse Timeplanen op for 
0cm. ,a:1 kan Oc ,cl\' dumme. om lk tror. al Kur,us kan \ol."rc kortrrc: 

S�·gclomsforchyggclsc og Sygdom,I,crc -11 Timer. 
I lygicjnc tO Timer . 
.\!oders og Barns I-Jygi1•jnc 28 Timer. 
Sundhedsplejcr,kens .\rhcj,Ic 5ll Timt•r. Sundhetlsundt•r\'isning lfl Timer. 

Dc,urten er der Fag som Boglorin!(. Samluncl,l:cn.'. Sotiallo,·gin1ing. P,ykologi 
og spel'il'll <l:1 Burnepsykologi. Fag. ,om udenfor,t:rnendc maa,kc nok kan syne, 
li!(g1•r udenfor eller i h\'crt Fald i Periferien a( Su111lhcclsplcjerskcns Arbcjclsomraa1lt-. 
men saadan er ,h•l slet ikke•: naar for,L man begynder al nrhcjdc 11111' i ;\}arken. 
opdager man hurtigt. 11,·or nocl,·endigt <kl er at \":t•rc \'el fundcrel og-=rn p:ra dis,(' 
Omraarlt•r.• 

•l'nckrvisnin!(en paa Kurs11, er \'Cl ikke alene leorctisk. Uc faar ,·cl og,aa l_jcl
d:rnnche i del rcnl praklhlw .\rbcjdc•·?, 

•.la. del g:or·vi da ri_gti,::nok. For,L o;.: frcrnnw,L faar \'i grundig \"cjlctlning i 
Ul'sn_g,Ll·knik. og g,•nncm t ·ndrn·isning nf unge l'i,:!cr i Sp:rdhornspl,•jl' (Spejckrc 
og li:.:n.J faar ,·i l.l·jlighecl Lil nl opu,·e vor E, nc til :il hcrc frn os. og endelig bruger 
vi jo hele .Januar ;\laanl'd lil renl praktisk :\rbcjcl!'. I den Tic! folger \'i med en 
Sundlwd,plcjcrske paa Bcsnµ runrll i t ljcmml'nC, oµ bagcfl<·r '"r , i. ln·orcl:111 hun 
forer .Journaler og ordner sil K;irlolek: del er en ,·:l·ldig Hja:lp. naar man scncrc 
sk :I til al staa pa,, egne Ben. al m:111 pna denne .\la,ulc har faacl l'l Indblik i clcl 
rent prnktiskc Arh,:,jclc. 

Del <·r i det hck lagl'l c·n god Cclcl:innt•lsc. \'i f:r:rr pna Kur,u,, men cl,•l ,·,escnt-
• Jig,Lc, syne, jeg. ,·r clcn Ensarlclhcd, ckr dcr\'ccl kon11ner til al pr:ege, ikkr akne 

L.ddnnncl,en. men dermed o_gsaa l\l'lc Sunclhl'chpkj,•r,I,cinstil11Liom•n. I l\'i,
Sundhed,pll•jcr,kcrnc selv har Forstaal'l,c heraf, da er der , l'et den en,arl\'rlc L'd
d:.urnclsl• skaht de IJcdslc ;\lulighcdt•r for at ctahlcrc cl Samarhcjclc ml 'lh·rn alll•
Suncllwcl,plcjcrsk<•r I.andel on·r. cl Sarnarhcjclc, som har dc•n alll·r,ton,te Be
tydning for clc Sp:cclborn, ,·i har .\nwarct for.
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,De siger: - h\'is Suntllu:1bplejer,k<·rnc sch hnr Forsl:rnclwn heraf,; kniber 
det da med at faa Sundhccl,plcjcrskernc Lil al forslaa Samarbcj(kl> Betydning·/• 

•1'°cj, del gor del cgcntlig ikkl', men \'i mangler d�n Hanne!, tlrr skal samle alle
Trnadenc; mange Sundhedsplcj<·rsker �taar isoll•rcck, alene med hele .\ns\'arel 
for del ,\rbejde. der er dem bt•lrocl; del er paa cn Gang en Sl)"rkc og en Srnghcd. 
.Jeg tror, det ,·ilde betyde en \':cldig Stolle i .-\rbl•jclcl. h,is der ble\' ansat Q\'er
sundhcdsplejerskcr Lil nt lcdl' Arbejdet. I lun !,unde da sammenkalde os ,menige, 
Sundhedsplejersker Lil ,slafr cducalion,, pna den ;\Jautle kunclc Samarhcjdel ud
byggcs og bli\'c endnu bedre. end del nu <'r Tilfældet. ol( \'i \'ilde bli,·e holdl å jour 
med del nye der kommer.• 

lll'ordrm (urnu•r .trbcjdel �iy for S1mdhcdspl,'jer,·ken? 
,Fort;cl o, lidl 0111 lkre, .\rbejde som S1111dhe,lsplcjcrske i 11,·idowl', Froken 

llanrr., 
-Ja, l ·hido,·rc er jo howd,agl·lig et .\rhl'jdcrk\·artrr. del er Smaakaar,Colk. der 

h_or derude. men d,•l er .\IC'n1n·,kcr :1f lien rigtige Slag, med J ljerlcl paa del rig
tige Slcrl, det er cl dcjli:tl Sted at nrhl•jde.• 

,Saa (•r Oe ,·el allid \'clkommcn, nnar lk melder Ueres Ucsog i I-ljcmmcnc'/, 
,Ja, n:cslen al lid. cll'l er i Il\ crl Fald kun faa Hjem. der ligefrem nægter al lage 

imod mi!(. men dnfor k:1n del godl urulcrliden knibe med Forsla:1else :if Sund
hedspkjerskcrncs .\rhejdc .• \lodrcnc er Lil mere lilbojdigc Lil at tylle c!ln \'cl
mencndc Haad fra Bcclslcmucln·, Tanter og :-;ahoc•rskcr ene! fCJlgc Sundhedsplejer
sken, \'cjlcdning, men i den Fnrhindelsc maa man ,cl\'folgclig ogsaa huske paa, 
al jeg er den Ior,k Su111lhcd,plt'jerske i I l\'idouc; del \'il tage .-\ar al oparbejde 
e!1 ,·irkclig Forslaacl,c :if clcllc .\rbcjcle\ l!cty,lning. Der Lr:cnges uh) re meget 
Lil Oplysning om Oiegi\'ning og om Hcnlighcd. om frisk LuH O!( Le,·crlrnn 111. 111., 

•H\'orda11 Lilrcll.l•la•gger Ilt· nu Dagen, .\rbcjdc, Frok<·n /Jcrner'?,
,J�g ,tarler med Tclcfonlid fra 1'1. 8 Lil \l om .\lorµrncn. :'llodrenc bcnyller sig 

dog rkkc mcgcl hcraf, clcr er kun fan af ckm. ckr har Telefon. \"cd 9 Tiden c\'klcr 
jeg clcrefll'r ud i I li,Lriklcl.• 

• 
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,I-Jar De i Forvejen aflall med i\lodrcne, al Oc kommer, saalcdes ut De kan være 
sikker paa at finde nogen hjemme'?• 

,r Begyndelsen gjorde jeg det ikke. Jeg mente, det var bedst al komme uan
meldt, men jeg spildte saa megen Tid med al gaa forgæves, saa nu aftaler jeg al
tid med ::\lodrene, naar jeg kommer, men tro endelig ikke, at de derror altirl er 
hjemme, de tager del ikke saa hojlidcligt, om Sundhedsplejersken skal gaa for
gæves, sikkerl fordi de ikke lænker paa, hvor mange Besog vi skal naa i Lobcl 
af en Dag, hvis vi skal passe vort Arbejde blot nogenlunde ordentligll, 

•Del Jyder, som om De var meget ha:udt spændl ror: ll\"or mange Bcsog af
lægger De da gennemsnitligt om Dagen·/, 

,Ja, nu hvor vi er lo Sundhedsplejersker i HvidoHe, gaar det godl, vi har en 
180-200 Bom ln·er, det er meget tilpas i det Distrikt. For vi blev to, havde jeg
350-60 Dorn alene, det \·ar m<>get uliHredsstillcnde, da det rnr umuligt al Lilse
dem saa oCte, som jeg gerne \"ilde: det vnr ganske overordentlig vnnskeligl nl
fqa det til at ,gaa rundt,, da hvert Dcsog varer fra ca. cl Kvarter Lil en Time: 
de ganske spæde Bom bcsoger vi hver 8. Dag, senere indskrænkes Besogcne til 
engang hver fjortende Dag, saa hYcr 3. Uge, og Lil sidst 1 Gang om i\laaneden til 
de storrc Bom., 

,Hrnri beslaar nu Deres Arbejde ude i I ljemmene, Froken Berner?,

•Efter at have forctngel den nodvcndigc Iiaandvask vejer jeg Bornene og undcr
soger dem . .-\It imens snakker jeg med :\loderen, opmuntrer hende maaske Lil 
ut holde ud med Diegivningen, selv om den volder \"anskelighcder. eller vi drof
Lcr Sammensætningen af Ernæringen. Jeg giver gode Raad mod rod Hale, men 
henviser iovrigt til Lægen, saafreml der er del mindste Tegn paa Sygdom hos 
Barnet., 

Samarbejde med JJornepleji,s/11/ioncn. 

•Hvordan er det med Barneplejestationen·? Har De noget Samarbejde med den?,
•Ja, det har vi da rigtignole Borneplcjcst:itionernc er en storartel Jnslitution. 

Naar !3ornenc er 3, 6, 9 og 12 Maanecler gamle, henviser vi dem til Undersogclsc 
paa Borneplcjestationen. Del er en slor llelryggclsc for os Sundhedsplejersker 
paa denne i\faadc al faa Bornenc nndcrsngt hvert Kv:irl�ll af en Bornespecialisl.• 

•Der Iolgcr vel ogsaa en hel Ocl 1.;:onlorarbcjdc med Arbejdet ude i Distriktet·?,
� •.Ja, Kontorarbejdet tager jeg fat paa, naar jeg kommer hjem. Der skal fores 

Journaler, ordnes Besagskartotek, og er der Born, h\·is Forældre nyltcr Lil en 
anden Kommune, skal der gives J3esked Lil Sundhedsplejersken i Onrflylnings
kommunen. Jeg regner med, at ckr er ea. 1 �2 Times 1.;:ontorarbejde hver Da::,: 
foruden Telefon Liden., 

nBesogskartotek, sagde De, ja undskyld, men hvad er et Besogskartolek ·1, 
•De er en aflang Kasse med 2 - 31 Datofanckorl s,1111t Fanekort for Aarcls

12 i\fa:rneder. For ll\"crt Barn har man cl Besngskorl. Del harer med Lil Dagen, 
Kontorarbejde al sætte Besoi:skorlcne for de Born, man den Dag h,1r besogl. 
frem Lil den Dato, man næste G:ing skal aflægge !3ornene cl Besag., 

Svara Lonnen li/ .·\ rbejdel? 

•Synes De nu deu Lon, De fa:ir, svarer Lil den Uddannelse, der kræ\·cs, og del
Arbejde, der gorcs ?, 

,om:den S\'arer til ArQejdct ved jeg s:rnmænd ikke, men jeg synes, at del burde 
være saadan, at Sundhedsplejerskerne J1avde Raad til at holde lidt huslig Hjælp 
cngan;:i imellem, saa de ikke, naar de kom hjem efter at haYc kort rundt paa Cy
kel hele Dagen, ogs,1a skulde Lil at kobc ind. Jayc :\lad, gore rent, e\1:. fyre i Kakkel
ovnen m. m. Endelig burde Sundhedsplejersken ogsaa ht1ve baade Tid og Kræfter 
til at folge lidt med i Udviklingen. holde Tidsskrifter, gaa paa Kursus o. s. v., 
Cor det kniber det en Del merl., 
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Fremlidso11skcr, 

,Har De ellers nogen særlige Onsker for Fremtiden, Froken Berner?, 
,Ja, det kan jeg ikke nægte. Forsl og fremmest vilde jeg som sagt onske, at 

der blev ansat Ovcrsundhedsplejerskcr Lil al lede Arbejdet, nogle flere l�ursus 
og Artikler i Tidsskriftet trænger \'i ogs:ia Lil, og endelig ligger den •forsomtc, 
Alder mig meget slærkl pa:i Sinde. Del er heil utroligt i et Land, h\·or man med 
saa megen J\'er lager sig baadc af de ;,p:ctlc 13orns og Skolebornenes Sundhed, 
at man der lader Darneue fra 1 Lil 7 Aar gaa, om jeg saa maa sige, i sundheds
mæssig Henseende for ,Lud og kolrll \'and,. men forhaabentlig varer det ikke 
længe, inden der kommer en Ordning ogsaa for disse Born., 

Arbejdsglæde. 

•Har De aldrig forlrudl, at De forlod Hospitalet og \'algte Sundhedsplejen? 
Savner De aldrig Patienlcrne, Kammeralerne, Stuegangen, hele den særegne 
Hospilalsatmosfære ?• 

,Jeg kan godt sommelider savne Hospitalsatmosfæren og l(ammeratskabel, 
men saa opvejes det af, at ens Arbejde er saa scl\'stæn<ligt, og at man kommer 
i Konlakl med saa mange forskellige :\lennesker., 

Ugens Gang

(Torsdag I 7 . .-\ugust til Onsdag d. 23. August incl.). 
Torsdag il. 17 . . lugusl /,/. TT: Forhandling med Di rektor Brochner ,Hortcnscn. 

Slalens Sindssygehospitaler, vedrorendc Forhojelse af Lonncn for Sygeplejersker 
Ul supplerende Uddannelse ved Statens Sindssygehospitaler, Godlgorelse til 
Prirnlsygeplejerskcr for Luft\·ærnsvagt paa Sindssygehospitalet, i\liddelfart. End
videre droftcdes Sporgsmaalct om Udlevering a( Rationeringsmærker Lil Syge
plejersker ved Statens Sindssygehospitaler og Boligforholdene ved Sindssyge
hospitalcl i :\fidclclfart og Oringc. (Formanden og Sygeplejerske Else J(. .lnclersen). 

I,/. i å: Forhandling mecl Overinspektoren for Borneforsorgen vedrorcnde Af
lonning af Sygeplejersker ved Bornehjem. (Formanden og Sygeplejerske Else K. 
.4.ndersen). 

Onsdag <i. Z-J . .-l11yust: Forhandling med Skolcud\·algel Gladsaxe Kommune 
vedrorcndc Aflonning af Skolesundhedsplejerskerne. 

Tir.wllly ti. 2:!. August Kl. 9: Forretningsudvalgsmode. 
Kl. 1/: Bcslyrelscsmode i De elan.ske slatsauloriserede Sygeplejerskers .-\rbejds

loshedskassc. 

Der er i Ugens Lob sendt Ansogning Lil: 
Ly11yby-Tanrbæk Komnwncs soria/e Uclvaly om, at det Honorar, der udbetales 

til Skolesundhedsplejersken, maa blive forhajet fra Kr. I,- til Kr. l ,50 pr. Aar 
for hvert Barn. 

Beslyr<'isen for Kolnnien Filadelfia om. al der maa hli\·c ydet de Yed Institutionen 
beskæftigede Sygeplejersker en Godtgorclse for Owrarbcjdc paa Kr. 2,02. 

Dirckturcn for Statens Si11c/ssygchospitaler om, al Privalsygcplcjcrskerne maa 
fna udbetalt O\·erarhejdspcnge med Kr. 2.02 pr. Time. 

Der er sendt Ansogniri::,: til 9 Iljcmmcsygcplcjevirksomhcder om at lonne den 
eller de \·cd \"irksomheden ansatte Sygeplejersker citer Dansk Sygeplejera:ids 


