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Mødet for Sundhedsplejersker paa Rødkilde Højskole 

i Dagene fra 30. Juli til 5. August

De Dage. de 35 Sundhedsplejersker Ira hele I.andet lilbrngtc paa f\odkildc 
Hojskolc, blev i mere end cer, Forstancl noget af en Succes. Det \'ar ikke blot de 
ydre Octingclser, der gjorde det. saasom del fine \'cjr, det gode 1,ammcratskab 
der blev stiftet og det hyggelige Ophold paa een af Landets gamle Hojskolcr, 
der har sin Plads ikke blot paa cl af Landets naturskonncstc Steder, men ogsaa 
paa el Sled, h\'or der er bc\'arct en næsten Ovcrdaadighcd af kulturelle Værdier, 
hvilket vi i Folge Forstander Vagn Mol/er., Foredrag fik cl saa glimrende Indtryk 
af, saa at man bagefter saa Dcll:igcrnc sl:irlc ind til Stege for al se paa ,Hasmus, 
m. m. samt aflægge Besug i saa mange af ;\Ions Kirker med skonne Kalkmalerier,
som der kunde blive Tid Lil; men man havde en Fornemmelse af, at Programmet 
for de 5 Dage var tilrettelagt efter ganske særlige Principper. der be\'irkede, al 
man fik mere ud ar disse Dage, end man umiddelbart vilde lro kunclc være muligt.

Hovedgruppen af Forelæsningerne var samlet om del, lll3n vilde kalde Lidelser 
og Abnormiteter a( Huden, samt Konssygdommc, h\'Or Overl;cgc Poul flonncuic 
holdt fire Forcla:sningcr. Professor Preben Plum een, Skolehegc 1/arald J{rogs
gaard og Skolesundhedsplejerske Ellen Olesen hver ccn. 
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IJ,•sudcn var der specielle Forehl'Sllinger, lwor Overl:cge ,1 age l-Jrrnlse11 lalle 
om ()rlhopædicn og 13orncfDllloj, �lcdirinaltlircklor Fra111/sc� tall_e om ,·ort Sund
hcclsvæsen og Sunclhed,plcjer,kc H<lilh Beyer l'cdrr.<en om l·.rn:cr111gsundcrsogc!sc, 

For det tredie var der Diskussioner, hvor Profcs,or P. P/11m og SundhedsplcJcr
skc ,Inna l'edersrn indledede om Samarbejde mellem Læger og Sundhedsplejer
sker, L'ndervisningslc,ler Wisabclh J.ar.srn om kulorlc Hefters Betydning og �nncl
hedsplcjcrske Inger l{, Jrnse11 om Ensartethed i Sunclhcclsplejcrskcns ArbeJde. 

Endelig var der Underholdning af forskellig Art af Elc,·cr �g andre, Dcmon
strnlion a( rylmi,k Opdrugehc og . Foredr_ag af . l�an�k SrgepkJer?ads Fo�mand, 
Marin Mmlsrn, 0111 Oansk SygeplcJer:iad I e11 hrisct1d. I-ler� :ir l·orelæs11111gerne 
rnr r:clles for bande Hjemmesygeplejersker og Sundhe<hplcJerskcr. 

Overlæge Poul Bo1111wie kom i sin Forelæsning om Hus�erning�ekzem,. som
han hctcnncclc son1 cl Erl1\"erv,ekze111. ind p:rn en Omtale af Ekzem I al .-\lnunde
li"hcd 0� gcnnern"ik .\arsa"cn Lil Ekzcmernes Fremkomst. l lusgcrning�ckzem 
h�rcr ut" de Ekzcr�cr, der skyldes O\"erfolsomhccl overfor kemiske Storrer, især 
de æteriske Olier. Af 300 Tilfa:lde skyldes 1 \"askemidler, medens 50 skylde:. Præ
parater, der indeholder æteriske Olier, r. Eks. Terpentinolie, der findes i m:rngc 
af de Stoffer, som anvendes i Husholdni11gcn, f. Eks. Skosværte og Donevoks. 

J Forelæsningerne om Gonorrhoc og Syfilis 0 1_11�altes foruden Sy�ptomer, 
Oiaf!nostiscring og Bch:lndling særlig de socialmechcmskc Problemer. Tiden har 
mcdforl en stor Stigning a( l<onssygdommcnes Antal. Overlægen mcr:Le, nl 
Straffeloven ikke var del bedste :\liddel til Bekæmpelse; men at Oplysmng og 
en :llcntalitets- og Elika:ndring vilde virke bedre. 

Overlæge Bonncvie gennemgik i Forelæsningen •Hu�l_lidelscr hos storre Bo�n• 
Aldersgruppen 2 3 Aar og indtil Puberlclsalderen. \ 1 ho_rtc om hele Ræk�en 
ar cte forskellige Former (or lmpcligo, saml Herpes, �cab1es, Slrophulus, P1ty
riasis m. fl., desuden blev Ochnncllingcn af de Corskcl11ge Sygdomme omtalt. 

Professor P. Plums Forelæsning 0111 Sygdomme hos del nyfodtc og spæde Barn, 
især med J lenblik paa Huden, var uhyre inlercssan� og. blev glimrende belyst 
ved en lang Række Lyshillcdcr. Professoren gennemgik Lidelser som Be_t,c11<�clse
ved t-:a,·lcn, l leksem:clk, Pemphigus, Dcrmalilis og Ekzcm, desuden fik v1 en 
Gennemganl( ae I ludens Forandringer ved forskellig� Sygdomme, saa�om mcd
focll Syfilis, Stofskiftesygdomme, Fedtnekrose, �dlærm_g m. fl. 13chand1111ge�1 ��1-
tallcs kort. Profc,soren mente. al ved Behandhnl-( ar Ekzcmborn var det ngll"l, 
al disse ikke blev taget fra Brystet, men eventuelt Jcn1cd_e den sidst� og !cd7slc 
)lælk i Brystet. \'ccl kunstig Ernæring rnaatte man se at fmde f_rcm til den D1�l. 
der kunde passe. Lokalhchandlingcn af I luden �ar n:i:stcn altid _ en Behandling 
med Tjæresah·c. Det var ligeledes vigtigt, at disse Ekzemborn ikke havde for 
meget Toj paa. 

Den sidste Forehcsning om l luden holdtt·s a( Skolelæge llarald l,rogsgaord og 
Skolcsundhedspkjcrskc Hllw Olrsrn om Fnat og Lus. i\langel pan 13ad og Sæhc samt 
den forringede llolighygicjnc hnr gjort, al s:rnvcl Fna� som Lus har v�ndcl stor 
lJdhrcdelse bl:111tlt de kobcnha,·nskc Skokborn de sulstc Aar. Dr. l,ro�sgaard 
oml:1llc, hvor svært del var al (aa Burncnc rene for Hc'.,·ecllus, da de stadig �lev 
smittet i J ljcmmene. i\l:111 blev undertiden nodsaget til at sende hele F:11mlien 
til tvungen .\flu,ning. Delle lader sig gorc, siden ,·i i l!l 12 fik 1.own om t,ungcn 
Aflusning. Dr. Hrny.sy11flrd gennemgik en lang �ickkc a( �le Pr,cpnralcr, 111:111 

:tlmindelig,·is anvendte til Aflusning, men af �nlke flere ikke mere. kan faas. 
Doktoren omtalte et nyt Pr:cparal, der endnu ikke har faact noget :-;a, 11; men 
som laves af Riclclcrsporens Fru, O!( som netop har de Egen.skaber, der kræves 
for at dræbe bmulc Lus og :Eg uden nl lugte og uden at, irkc irriterende (or I luden. 

Kroplusene har og,na haft god Fremgan,:: under �c sidste Aars f!trn_s�ige Fo'.
hold i al Fald for Lusene. Al Kroplusene kan f1ncles I stort Antal fremgik af Dok
torens Ikskrivcbe ae, at man i Skjorten hos en enkelt Person havde fundet en 
bel Liter. Et typisk Symptom paa l,roplus er J,loe mellem Skulderbladene. 

Fnat, der jo skyldes en i\l ide, er ikke saa almindelig i Skolerne som J.us. Aar-
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sagen til, al Fnat er mere utlorcdl nu end tidligere, skyldes clc daarlige Bolig
forhold og na,-nlig del, at flere Personer S0\'cr i samme Seng. Del lumske \'Cd 
Fnat er, at der er en lnn1balio11stid pa:.1 rn. 1 i\ln:rncd. cl. v. s .. indtil Patienten 
mærker Kloe, og al den smitter i lncubalionstiden. Bli\·er man smittet anden 
Ganl(, begynder l,loen straks. 

Fru Ellen Olcsr11 gennemgik den praktiske Side af Sagen. ,om den forcgnar 
pan Skolerne og i I ljenuncne. 

I de to Forelæsninger om Ortopædien lalle Ovcrlæ,::c .tage l/1•mts,•11 om Defor
miteter af Exlremitcter og Forebyggelse ar I loldning,fcjl. Overlægen gav os 
forsl en meget interessant Skildring nf Ortopædien, Historie og L:dvikling. der
efter fik vi en G\•nnemg:rng ar de forskellige Former ror Deformiteter, s:wsom 
de mcdfodle og de rachiti�kc. samt Deformiteter. der skyldes Licieiser af 1'ervcrne. 
og som foraarsager de spa,liske og slappe l.:11nmelser. o,·crlægcn advarede mrgel 
imod flrug ar Sanclposcr under l,næcne ved Sengeleje, da dette ofte hlcv i\arsag 
til Ddormitetcr af 1,na•lcddcne. En anden Aarsag Lil Dl'formilcl af Leddene er 
Giglt!n. 

Ycd Forebygg<'!sc ::af I Joldningsfcjl omtnltcs Ryggens normnlc Forhold. I lold
ning :.11 Ryggen kan være saavcl medfodt som raccmæssigt præget O!( er forskellig 
for de forskellige .\lder,grupper. Yed stærkt srnjryggecle 13orn maa man ha,·e 
Opm:crksomhedcn henvendt paa en eventuel Hofleluxalion. Ry{(gen formes efter 
det Arbejde. man har. Den let rund- og svajryggede I -foldning f!i\'er ckn sta�rkestc 
Ryg. Overhl'gcn to:,: sta:rk .\bland fra den milil:crc I loltlning, der kan give Em
physcm. Der anbdnledcs i\lcn,endil'h:,:ymnaslik, som egnet til at 1:crc 13ornene 
at bruge de rette i\luskclgruppcr. 

l·dcfra kommende Aar,:igcr til 1Jdor111itct maa behandles p:rn hver sin spe
cielle i\l:iadc med (;ipslcje, Korset clkr Fodtoj. Ort er vigtigt, al Sp:cdborn ikke 
ligger ensidigt. De har godt af at lig�c paa :\laven og skal altid haw cl fast l"uder
lag. Kaar Barnet konuncr i Skole, er det , igtigl med Ho ol( I lvile, ,aa ;\lmk
lcrnc knn slnppc af for al foa den rette \' igcur. JJorn, der vokser hurtigt, skal tid
ligt i Seng og har godt af al li11,::c paa ;\la\'CII til Lekticla:sning,·11. \"cd l loldnings
fcjl man m:tn finde uil af. h\"ad der bevirker Fejlen for al faa den bch:rndkt paa 
rette �loadc. Der findes lo Former for I loldning,fcjl, ucmlig d,•, der kan r\'ltc,, 
og de, der ikke kun. 

l Forelæsningen om 13nrncfoclloj mærkede man rigtig l,unstnercns store J.unc.
De \'iclunderlige Tegninger :ir Fodloj fra alle Ti<lsnldre samt Lysbilleder. gnv os 
et glimrende Indtryk af, bnaik hrnrdan Fodloj hor va,rc og ikke hor ,·æn•. Det 
riglil(c Uorncfodloj er hygget efter videnskabelige )lclodcr, saa Foden fa:tr den 
rette Plads. H:clcn maa have en passende Storrclsc og Hojdt-. O\"crlægen var 
stærk ;\lod,tandcr af Sandabko uclen I fæl. da han mente, al de virkede platfods
fremkaldende. ,\lan kan modarbejde Platfod hos del lille 13arn ved )lodstands
ovclscr of! ved at kilde det under Fo,tsaalcn, saml ved nl lan· et ,Stent,cppe, 
i Kra,·lcgaardcn. Forst m1ar B:irncl skal Lil at gaa paa G:11lc11, skal del ha,·c Fod
toj med Ca,t Saal og 11:cl. Tr:csko. der har ,len rigtige Facon, er udmrcrkcde. 

i\leclicinaldircktor Dr. med. Johs. Frandsen.< Fon•hl.'snin!( ble,· sikkert )Jodets store 
O,·erra-skel"' og var bk\'Cl imodcsd med ,tor Sp:t't1Clin(-(. Jeg tror. at del blev en 
Oplevelse for mange, der forste Gan!-( blev stillet overfor Landets owrste "lccli
cinalperson, al m:crke at der hagvccl den store P,·r�onlighed var noget uhyre 
menneskeligt. 

;\lcdicinaldircktorcn kaldte sin Forclæs11inl( for l lje111menes Opgave incll'nfor 
Sunrlhedsv:cscncts .\rbejdc. Som 11:i!(grund for ckllc Emne fik vi en Gennem
gang af Sundhedwæscm·ls l'.d\'ikling genn,·m de ,idslc 1;;0 .\nr. �le,licin:ilclirck
lnrcn inddelte delle Tidsrum i 3 for,kl'llige Perioder. Den for,lt• omfatter Tiden 
fra omkring Aar 1800 til Slul11ing\·n ar ckl l!'I .• \arhundrede o:,: kan kalde, for 
den beskyllende l'niodc, da man i den Tid tog I knsyn Lil Samfurul\'l, ml'll ikke 
til 11\-l enkelte lndi\'ic!. ill:111 suglc al hcskytte de ,unde. �lang,• af ,·orc Lo, c om 
Bcskylleb,· ,lammer fra den Tid, r. Eks. l.o,·cn om lkhandlini: af 1.::un,sygdom-
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2 Sundhcdsplcjrrsker ny .J lfjemmcsygeplejersku i Ror/kilde Hojskoles 
llrwc sammen med .\'æsl{or111n11den oy IJ11dcrvis11i11g.�leder Hli.mbelh Larsen. 

mene og 1._oppevacdnalion. Loven om Oprcllclsc ar Sygehuse stammer ogsaa 
rra denne Periode. Dcrcrtcr folgcr den anden Periode, hvor 13:iklcriologien og 
Slcrililelen kom til :1l spille en �tor Rolle, d1•r blev slillcl nye Krav Lil Sygehusene 
og deres lldvidel,c. Denne Periode er pr:cgel ar lkh:mdlingen ar den syge og 
del enhlle lndi,·id. Tredie Periode begynder ca. 1920. her fuldfores Cdviklingcn 
fra anden Periode. Der kommer en Reorganisation :ir Sygchusenc, og den interne 
l\lcdicin vokser sig ,l:crk, idel 1111111 kommer i 13csicldclse af mange nye Præpnratcr, 
sa:1som Jnsulin og Sulronilamidcrne. i\fedil'inaldirektorcn nævnte derefter de enorme 
Summer, der gennem de sid,Le .\ar er oCrel paa vort Sygehusvæsen, os hvad 
det koster :ll holde det i Gang. 

l\lcdicinaldirckloren udl:illc, at nu gor vi Forsog p:m at forcbyj!gc Sygdomme 
og bevare Sundhe1kn og dern1cd ckn fulde Arbcjdsghcde, og derefter omtaltes 
alle de forskellige Omraader. hvor man har sat ind med del forebyggende Ar
bejde; men alle disse Sporgsm:rnl, sagde �lcdicinalllircklorcn, kan kun lo5es Lil 
Bunds, dersom man har Hjemmene med i det. 1 ljcmmesygepkjersker og Sund
hedsplejersker m:ia v:crc Raadgiwre og Agitatorer for det forebyggende Arbejde. 
Tilsidst oprulledes !'luner for Fremtiden angaaendc den videre l 'd,•ikling :,f vort 
Sundhedsv:cscn. 

Sundhc:dsplcjerskc Etlil/r lkyrr l'elcrsm gav os gennem sit Foredrag om l'ndcr
sogelser !oretaget p:1:1 kobenhavn,ke Skolehorn med I lenhlik paa deres Ernærings
tilsland under nuv:i.•rendc Krig et glimrende Billede ar det uhyre interessante 
Arhcjdc. 

Af Ugens Diskussioner var Samarbejdet mellem Lægen og Sundhedsplejersken. 
hvor Prorc,sor P. /'lum og Sundhedsplejerske .-\ 111w Perlusen fra 1"obenhavn 
indledede, ;,ikkerl den, der var imodcsct med storst Spænding, oi;: den hlcv meget 
inlcrcssanl. Anna l'edersen, der var for.le Indleder, kom med cl megel !inl og 
diplomatisk lndlæ!-(. hvor hun omtalte Sanrnrbcjdct med de praktiserende Læger, 
saml de �ti,forslaaclser og \'anskelighcdcr. der kunde opslaa. Indlederen frem
hævede \'anskelighcdcn ved at slaa i Forbindelse med alle Læger i ens Dbtrikt, 
n:1vnlig hvis der r. Eks. var 20. men mente. al vi maalte opdrage Modrcnc Lil selv 
nl fremstille deres I lom for l.:egc:rnc. Del ud m::crkeclc Samarbejde med Bornepleje
slnlioncrne fremh,c\'cdcs. 

Dcrpa:, log Professor l'lum Ordet og fremhævede, at h:in egentlig b:ivde l::cnkl, 
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al clcr ingen Grund var til Diskussion om S:1111:irhcjdcl mellem L:cgl.'r og Sund
hcchplejerskcr. mcn l'ftc_r :1l h�\'e horl Sundhcd,pll'jcr,ke .Inna l'r<l,•r.,rns Indlæg,
var h:rn klar over. at , anskchgheclcrnc for Sunclhcclspll'jcr,kl'rnc var ,torre, end 
han havde lænk!. Proft•�soren ha\'cle lnll llll'd en IJel andre Lægcr om Spurgs
mnalct, og en. ' 1 ar diss,• havde v;crel af den Opfnllclsc. al der ikk(• lrn,·dc v:crc•l 
noget :il beklag(• sig o,·c-r. For at for,laa Baggrunden for S1mclhc1hpll'jcrskcrncs 
Arlwjde hl1·,· ckr j!i,·el o, et kort Hid� ar Unrnepll'jen gt•nnl'm Tickrm•. Den nu
v:crcnde viclcm,kahclige lnclslillinj! var ar ny Dato, og man vilclc sikkt •rl heclrc kunne 
forsl:ia \'an,kl'lighcdcrne, n:iar de hkv set paa clt•11111• llaggruncl. l'rofcssorcn 
anbefolede .fl'IIS S. Muller., Bog •�loclcr og llarn i dam,k Folkcoverlevering,. 

Det hlev sl:crkt frcmh:cvct. al cl godt Samarbejde maalte ek,islcrc, fordi 
del havde (undamental Betydning ror Hornene og dermed for den kommende 
Slæg�. �et var enrl\·idere a� stor Betydning. nt Sundhedsplejerskerne holdt sig i 
en vis h.ont:1kt med Lægn•ulenskal>cn, d:i de ellers Jet kom Lil :il virke s0111 en 
Arl Frelse11s 11:cr. Det lader sig ikke gore at ud,killc del syge og del su11de Barn, 
oj! det er derfor vigtigt. al Sundhcd�plejcrskcrne har nojc Kendskab til Pædia
trien. Professoren mente. at denne Grænse mellem sygl og sundt sikkert orte Y:lr 
Anstoclsslenen, na::ir det g:cldcr Sam:irhcjdct mccl Lægerne. Professoren var :ir den 
Opfaltelsc, nl m:in ikke kunde unclv,crc I3orncplejc•slalionerne, men inrlsan, at 
den nuva:r�ndc Ordning �jcrncdc llornc1!c fra Sygckasscl:cgcrnc og ha:ibedc, al 
det med THlcn kunde hhvc sandan, at Sygekasselægen ,ri,· kunde kontrollere 
sine Patienters llorn s:1111111cn med Sundhedsplejersken. 

l>crcftcr Iulglc en meget livlig 1Jhkussio11. hvoraf del fremgik, at der jo nok
havde !undcl en Del Gnid1 _1inger Sled 111cl!c111 Læger og Sundhcdspkjcrskcr; 111c11 
al del_ 1 del sl?rc og hele gik saa nogenlunde godt: et bedre Sam:irbcjde rnr dog
?llskehgl. Bclmgclscrne for cl saaclanl er. al Sundhedsplejerskerne holder sig 
!ndc!1for de Hammer. «Jeres lnstruk, byder clcm, saml :it Lægerne s::cllcr sil(
rnd 1, hvad denne Instruks ga:ir ud pan . .\lodt'r mellem !.:eger, Sur11lhcdsplcjcr
skcr og andre l\lcdici11alpcrsoner, som jo Su1ulhcclsstyrclst•11 unbefalcr, efterlystes. 
Del viste sig, al disse saa godt som aldrig blev afholdt. 

Undervisningsleder Elisnbeth I.nrsens lndleclning Lil Disku"ioncn ,Tr:cnger vi til 
kulorte I leftcro var meget saglig og grundig underbygget. Froke11 /,11rscn frcm
h:cvede JJetydningen ar, :it Yidenskabens Resultater puhliccrcs bnadc ved pcr
so.nlig_ P::iavirlrning og flenncm Pjecer o. I. , der man komme i clel psykologiske
O!cbhk. I SundhcdspleJcrskernes Arbejde h:ir det Uctyclning, at det. man siger. 
bhver understreget af del trykte. l'jcccrnc 111aa ,·ære af en saadan Form, al de 
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virker fyldestgorende, tiltrækkende og alment forstaaclige. De maa være ,up le, 
date• og være korrekte med I lensyn lil de Oplysninger, de giver, og de maa revi
deres ofte. Froken Larsen men le, at flere sman Pjecer vilde gore storre Nytte end een 
stor. Problemet er, hvem der sknl udgive disse Pjecer og betale dem. I Amerika 
yder Livsforsikringsselskaberne store Summer Lil delte Formaal. \'i fik dcrcrtcr 
en Gennemgang :ir, hrnd der findes af ,kulorte Hdtcr, bande i l.'dlandel Oll her
hjemme. Del viste sig, al \'i har en �l:JSse, der er an\'cndclige i Sundhedsplejer
skernes Arbejde, saa del ll'elder forsl og fremmest om al kende og bruge, tll'l 
vi har, selv 0111 mnn kunde onskc sig bedre og mere velegnede Pjecer. Indlede
ren mente, nl der mangkdc Samarbejde med de forskellige, tier dri\'er Propa
ganda. Det anhcfaledes Sundhcdsplejer,kerne at studere Pjerer gruppevis, da 
delle \'ilde lette .\rbejdct meget, :il ikke h,·er enkelt skulde igennem del hele. 
l.'nder den eflerfolgencle Diskussion blev der sl::lael Lil Lyd for al danne en 1'i.o
mil� til at arlJcjdc med Oplysning 0111, h\'ad der findes af Pjecer, saml Udarbejdel
sen af nye og mere velegnede. Komiteen skal bestua nf Sundhc(lsplejersker frn 
de forskellige Grupper ar Sundhedsplejersker, men \'il senere bli\'c omtalt i ,Tids
skrirt for Sygepleje,. 

Ugens tredie Diskussion ble\' indlcdcl nr Sundh<'d,plcjerskc Inger K. Jensen 
om Emncl ,Ens:irtclhcd i Sundhedsplejerskens .\rhejdc,. Indlederen gik ind 
p:w, h\'ordan og h,·ern Ensartethed kunde g:wnc Oll mente, al saavel Hjemmene 
som Sundhcrbplejcrskcrnc \'ilde hoste Fordel ar en sturre Ensartethed. Hn,rdan 
clcnnc Ensarlt:Lhed skuhk opnaas g1·nncm Uddanncl�en ar Sundhedsplejersker 
med noget mt•n• l'r::iklik saml ledende Sundhedsplejersker og Konsulenter fra 
Sundhedsstyrelsen ble\' nojl' gennemgaacl. I l\'or langl man om,kcdc al 1laa med 
En,arlclhedcn. hlcv paapegct ved en Gennemgang ar .\Jclodcr og Principper ror 
S11nclhcdsplcjcr,kcrnes Arbejde. Indlederen frcmhæ\'edc, :it Ens:ulcthcd aldrig 
,n:int te fore til Ensrettclhcd. Der 111,rnlle stadig \'a·re Plads rur lniliati\', lid
vikling og del indi\'idudlc Arbejde. l)isknssionen hlc,· ikke s:erlig storr11cn1k. 
da del ,·islc sig. al saa godt som alle lkltagcrc \'ar enige med Indlederen i at 
faa .\rbcjdcl gjort mere ens;irlet, saml al \'ejen gik gennem en bedre og mere 
ensartet Cddannclsc og ledende Sundhedsplejersker og Konsulenter. Der var 
J>iskussion, 0111 man skulde lægge den 1m1ktbke Uddannelse for Kursus i Aurhus
eller paa cl senere Tidspunkt. Der fremkom Forslag om en Supplering ur Sundheds
pleje i selve Elevliden. l 'nden·isningsleder J::. Larsen udtrykte sin Tilfredshed 
111cd, at 1'.011,ulcnter fra Sundhcd,-slyreh<'n med en ledende Konsulent, clcr ,·ar 
blevet paapcgct som en af \'ejenc t(I Ensartethed. cla hun ansaa del for megl.'l 
onskcligl, om noget saadanl kunde bli\'e gl·nne111forl. En ar Sunclhcd,plcjerskcrnc 
fra Kobenha\'ll onskedc nwgct. al raa Hurncv:crnslilsynet udskilt fra Sundhcds
pkjcarbejdel, saa m:111 ndl'lukkcnde l,nndc hellige sig clel forebyggende, hygi
cjnbke og opclragcndc .\rht·jdc. 

Sunclhcdsplcjcrskc Gu11/,i/r/ Slcrup \':lr I >irigcnt H<I alle lre Diskussioner. cl 
l l\'Cn'. hun bc,tridcr med stor Hulinc og l>yglighcd. 

l'aa Grundlag af for.,kt•lligc l'rohlcml'r, cler ,·ar 1>pstaact 111ukr Diskussiouernc, 
hlc\' man enig,· om nt i11dw11dc en l\1•»ululion til Dansk Sygeplcjt•raad med On• 
sker om. nl der hle,· arucjdcl ror merc ,·11,artede l,aar og :\ns,clll'lsesbeli11g,·ht•r 
for Sundhedsplejersker. smut at Slilling1.·r fur Sundhcd,plcjcrsker. der bli\'cr op
slaacl i ,Ti,bskrifl for Sygc.-plcjc,, maa \'ære i Owrcnsstcmmcls<' med de Prin
rippcr, dl'r er fastsat af Sumlhedsstyn•lscn. og enclclig al de Sygeplejersker. der
i Folgc clcn·s l 'dd:tnnclse, i\rhcjde og Interesse maa :.igcs al hurc hjemme i h:alc
goricn for Sundhcdsplcjcrsl,cr. maa optages der. 

flly1•r /{. .l CIISC/1. 
Sundlwd•plejeNke, 

Jtodo,·rc. 

KJOLE-AKADEMIET 
Nikolaj Plads 5 

Tilskærerkursus. 
Uddnnndsc til D!rcklrlccr. 

W!cner-l<jolesynlng. 
Hlng crtcr Brochure. 

Lyngby 2152 - BYcn 7180. 

\'ordingbori:-. 
Sygehjemmet "Solvang" 

modtager kroniske Syge, Lamme, 

Apopleksi etc. 

Tlf. 742. Risbjerg Thomsen 

Lad Dem ikke skæmme 

af Vorter og Leverplett�r. 
a•n•rende Hurvak1t 01 llin., alt 

a:u.dant k,n fjernes fulduzndlit oi
smertefrit. - Flere Aars Erlarln,. Lzccanbelalcc. 
Grethe Lund, Gl. KonJieveJ 51'. V.1551, 

(!lfil 
lltlMANNHl6EI 

Opholdeetuer. 
Sovemøbler. 
Enkeltmebler. 
Brdr. 

WaLILer9 
Gril!en!eldu,gade 33 
(opu p. Konto) 

Bøger købes

til højeste Pris

Samlede Yærkcr, Lcksikn, snmt en
kelte Bog�r I god Sland, lnduundnc 
som uindbundne, lwbes til hoj Pris. 

Tnds(•ndl<' l'nkkcr nrrcgncs oml(. 

Bøckmann's Antikvariat 

III 

@01-·sel 9/.yge 
lndh-iduel Corøet Service 

med Garanti. 

Dr. Tværgade 12. - Palæ 3358. 

�le9ønf Rjol�synin9 

samt DamefraLLer. 
Sygeplejerske 10 % Rabat. 

Karin Berg. - Kapelvej 58.

Dæk Dem 


