
og en sundhedsplejerske fælles front mod 
en landmandskone, der ikke mener, det er 
nødvendigt med sundhedsplejersker på 
landet, hos den unge moder med det ny
fødte barn krydses hjemmesygeplejer
skens og sundhedsplejerskens veje, og på 
hospitaler og sygehuse slutter privatsyge
plejersken op bag den faste stab. 

Alligevel har man undertiden en - gan
ske vist uklar - fornemmelse af, at hver 

enkelt gruppe ser deres arbejde som en 

helhed - som et mål i sig selv. Der er 

ingen tvivl om, at hver enkelt gruppe er 

parat til at gøre en indsats på sit område; 

man er rede til at ofre både tid, omtanke 

og endda penge på at dygtiggøre sig på 

sit specielle felt. Men bliver det ikke netop 

derfor alt for ofte kun til brudstykker af 

en mosaik? Såre værdifulde brudstykker 

måske- men alligevel? 

Det var Gerda Højer, I.C.N.'s (Interna
tional Council of Nurses) formand, der 
fornylig ved bestyrelsesmødet i Bryssel 

sagde: »Som sygeplejersker er vi ansvar

lige for syge- og sundhedsplejens standard 

i vort land«. Her var ikke tale om brud

stykker, men om ansvar for helheden. 

Den stærke decentralisering af syge- og 

sundhedsplejen hos os har gjort sygeplej

erskerne til specialister hver på sit om

råde, men det gør ikke vort fæUes ansvar 
- som stand - mindre; det gØr det kun

vanskeligere for os at løse opgaven, for

den kan kun løses, hvis vi alle erkender,

at vi er lige værdige, lige nødvendige ar

bejdere på den samme helhed; kun ved
at fastholde vort fælles mål: bedre sund

hed for Danmarks befolkning kan vi stå

mål med de krav, som samfundet med god

ret kan stille til os, kun ved at se vor del

af arbejdet som led i en større sammen

hæng får vor indsats betydning.

Måtte Tidsskrift for Sygeplejersker i sin 

nye form blive et bindeled - stærkere 

end før - mellem sygeplejersker af alle 

kategorier, måtte det hjælpe os til bestan

dig at holde vort store fælles mål: den 

danske folkesundhed for Øje. 
Sekr. 

NYT CIRKULÆRE 

GØR GAMMEL SKADE GOD 

Lidt hovedkulds kom loven om skole
lægeordningen 12. juli 1946. Ganske vist 
var der allerede fØr krigen truffet forbe
redelser til lovens gennemførelse, men 
krigen havde på mange måder ændret 
forholdene, og da loven skulle træde i 
kraft, viste det sig, at der hverken var 
læger eller sundhedsplejersker nok til at 
tage denne nye opgave op i dens fulde 
omfang. Man greb da i indenrigsministe
riet til den lidet tilfredsstillende udvej at 
dispensere fra lovens bestemmelse om, at 
der kun kunne ydes fuld refusion, hvis 
skolelægens medhjælper var fuldt uddan
net sundhedsplejerske 

Cirkulæret om dispensationen, der var 
ensbetydende med, at der som medhjæl
pere for skolelægerne kunne ansættes per
sonale med en hvilken som helst eller uden 
nogen som helst uddannelse, vakte natur
ligvis en strøm af protester fra sygeplejer
skernes side. Man så heri en undergrav
ning af skolelægelovens ide, en deklasse
ring af skolesundhedsplejen. I flere amter 
klarede man sig dog ved ansættelse af 
sundhedsplejersker i kombinerede still in ger. 

Retfærdigvis må det indrømmes, at in
denrigsministeriets drastige foranstaltnin
ger i hvert .fald i nogen grad var dikteret 
af sygeplejerskemanglen. Man ønskede 
fØrst og fremmest at bevare sygeplejer
skernes arbejdskraft for hospitaler og 
sygehuse. Nu er sygeplejerskemanglen 
imidlertid så godt som afhjulpet, og for 
sundhedsplejerskerne gælder det endda, 
at der er overskud. I erkendelse af denne 
nye situation har indenrigs- og boligmi
nisteriet da også med cirkulære af 27. au
gust 1951 frataget kommunerne retten til 
at opnå refusion ved aflønning af ukvali
ficerede medhjælpere for skolelægerne. 
Med særlig glæde bemærker man, at in
denrigsministeriet samtidig trækker sin 
tidligere henstilling om ikke at aflønne 
sygeplejersker, der ansættes i disse stil
linger, hØjere end sygeplejerskeassistenter, 
tilbage. 

Det kunne synes, som om man med 
indenrigs- og boligministeriets cirkulære 
af 27. august 1951 er kommet ind på det 
rigtige spor, det spor, som skolelægeloven 
pegede henimod. Sekr. 
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sundhed op indenfor denne periode. Op
gaven er stor og målet hØjt. Der er men
nesker, som er villige til at lægge kræfter 
i og vi må give dem de bedst mulige ar
bejdsforhold. Er det som »kombinerede« 
eller som full-time skolesundhedsplejer
sker? Hvad mener tidsskriftet? Og syge
plejerskerne? 

For at undgå unØdig misforståelse vil

jeg gerne som min personlige mening sige, 

at lige så selvfØlgeligt som det kombine
rede arbejde er i landdistrikter og i byer 
af en vis størrelse, lige så ufuldkomment 
vil det være i støne byer. Her vil sund
hedsplejersken som full-time arbejder i 
langt højere grad kunne gøre sin indsats 
i den helhed, som skolen udgør, til hjælp 
for børnene og hjemmene under storbys
forhold, der nu en gang er andre end på 
landet eller i mindre bysamfund. 

SPÆDBØRNS- OG SKOLESUNDHEDSPLEJERSKE,-btzde og

Når en mand med doktor Jakobsens er
faring og anseelse indenfor skolehygiejnen 
rejser spørgsmålet, om skolearbejdet som 
helhed er tjent med, at sundhedsplejer
skerne kombinerer deres arbejde på sko
len med spædbØrnssundhedsplejen, så på
kalder det opmærksomhed og opfordrer 
sundhedsplejerskerne til at belyse spørgs
målet fra forskellig side ud fra de erfa
ringer, de har gjort i deres arbejde som 
skolesundhedsplejersker, både når det har 
været en del af et kombineret sundheds
plejerskearbejde, og når det har drejet sig 
om et rent skolesundhedsplejerskearbejde. 
Denne sidste arbejdsform er jo den ældste 
og bedst kendte, men skolesundhedsplejer
skernes arbejdsopgaver og vilkår varierer 
stærkt. Skolelægeloven af 12. juli 1946 
med tilhørende cirkulærer og instrukser 
har vel medvirket til at fremme ensartet
heden i arbejdet, men der er alligevel 
endnu gået lovlig kort tid til, at en sam
menligning mellem erfaringerne på de 
forskellige steder kan få tilstrækkelig 
værdi. Det kombinerede arbejde har været 
kendt enkelte steder i en årrække, men er 
de fleste steder af ret ny dato, og erfarin
gerne er derfor af kort varighed. 

Skolesundhedsplejerskens arbejde af
hænger stærkt af skolelægen og hans op
fattelse af, hvad hun skal gøre og ikke 
gøre. Nogle skolelæger betragter hende 
blot som en assistent, der skal forberede 
hans undersøgelser af børnene, assistere 
ham, mens det står på og rydde op bag
efter. Denne opfattelse deler doktor Ja

kobsen ikke; han placerer sundhedsplejer
sken meget højt og fremhæver stærkt de 
sider af arbejdet, som berettiger til at give 

hende navnet skolestmdhedsplejerske. 
Denne hØje vurdering er en stor opmun
tring for skolesundhedsplejerskerne; men 
da det netop er ud fra denne opfattelse, at 
doktor Jakobsen tvivler på, at skolen kan 
være tjent med en sundhedsplejerske, der 
også er spædbørnssundhedsplejerske, er 
der så meget desto mere grund til at få 
sagen gennemdrøftet. En særlig aktualitet 
får diskussionen derved, at der nu fra in
denrigs- og boligministeriet er udsendt 
meddelelse om, at det af doktor Jakobsen

omtalte cirkulære, som det var at vente, 
ikke vil blive forlænget, men ophører at 
gælde fra 1. april 1952. Det betyder, at 
kommunernes ret til refusion af udgifter 
til de medhjælpere for skolelægerne, der 
ikke er autoriserede sygeplejersker, vil 
bortfalde fra april næste år, og det må 
derfor ventes, at kommunerne ophører 
med at bruge sådan ukvalificeret med
hjælp herefter. 

Sålænge cirkulæret af 27. september 
1948 har været i kraft, har det kun været 
muligt at få skolesundhedsplejerskearbej
det udfØrt af kvalificerede syge- og sund
hedsplejersker, såfremt disse tillige a.rbej
dede som spædbØrnssundhedsplejersker. 
Cirkulæret forbød vel ikke ligefrem an
sættelse af kvalificerede syge- og sund
hedsplejersker ved skolerne; men det fast
satte refusionen efter en så lav lønskala, 
at Dansk Sygeplejeråd måtte skride til en 
blokade af de rene skolesundhedsplejer
skestillinger uden for København, - idet 
cirkulærets bestemmelser ikke omfattede 
hovedstaden. Denne blokade er stadig i 
kraft, men vil selvsagt, når Dansk Syge
plejeråd gennem forhandling med myn-
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dighederne er nået til en tilfredsstillende 
lpnmæssig placering af skolesundheds
plejerskerne, blive ophævet. En drøftelse 
af, om man, når det nu snart bliver mu
ligt, skal søge kombinationen med spæd
bornssundhedsplejen ophævet, vil derfor 
v�re på sin plads. Vi er mange, der me
ner, at denne kombination har så store 
fordele for skolen, foruden de fordele, den 
rummer for hjemmene, de bevilgende 
myndigheder og for sundhedsplejersken 
selv, at det ville være et tilbageskridt at 
udnytte den mulighed for at ansætte spe
cielle skolesundhedsplejersker, der vil 
være til stede efter 1. april 1952. 

Doktor Jakobsen opstiller en række 
krav til skolesundhedsplejersken, for at 
hun skal kunne løse sine betydningsfulde 
opgaver, og fremhæver her særlig betyd
ningen af et positivt samarbejde med sko
len. »Hele effektiviteten af arbejdet af
hænger af dette samarbejdeu, siger han; 
hun skal i så h,Øj grad som muligt be
tragtes som en del af skolen, som »hø
rende til«. Samarbejdet med skolen er 
selvfølgelig af fundamental betydning, 
det arbejde, hun udfører for bØrnene som 
skolebørn, afhænger stærkt heraf, men 
børnene er jo andet og mere end skole
børn; de har et liv uden for skolen, et 
hjem, de et· medlemmer af en familie, af 
hvis sociale, Økonomiske og sundhedsmæs
sige forhold de dog først og fremmest er 
afhængige. Samarbejdet med hjemmene 
er derfor af ikke mindre fw1damental be
tydning end samarbejdet med skolen. 
Dette synspunkt kommer klart frem i 
skolehygiejnekommissionens betænkning 
af 1939, hvor der står: �Den vigtigste op
gave for skolesundhedsplejersken er at 
opretholde forbindelsen mellem skolen og 
skolelægen på den ene side og hjemmene 
på den anden side i alle spørgsmål, der 
vedrører børnenes sundhed« (2. del, side 
42). Denne opgave løser hun langt bedre, 
når hun, takket være sine mange besøg i 
hjemmene som spædbØrnssundhedsplejer
ske, har et indgående kendskab til børne
nes hjem, langt mere indgående end man 
får, når man som skolesundhedsplejerske 
kommer på 1 eller 2 besøg i hjemmet, 
oftest i en eller anden særlig anledning, 
og iØvrigt ikke altid i en for hjemmet lige 
behagelig anledning. Der kan ved disse få 

besøg ikke opnås den kontakt og fortro
lighed, som en spædbØrnssundhedsplejer
ske for de fleste hjems vedkommende kan 
bringe med til skolearbejdet. Hendes 
kendskab til hjemmenes forhold bevirker, 
at hendes arbejde på skolen bliver langt 
mere effektivt, og netop den del af hen
des arbejde, som doktor Jakobsen kalder 
hendes største opgave: »at virke som op
drager til forståelse af åndelig og legem
lig hygiejne«, hun er i langt hØjere grad 
i stand til at tage opgaven som opdrager 
til forståelse af hygiejnens krav op, fordi 
ikke alene skolebarnet, men hele familien 
kender hende og har tillid til hende. 

Sundhedsplejerskens kendskab til bør
nenes hjem og familie er af stor og på
skønnet værdi for både skolelæge, lærer
personale og hjem og sama.rbejdet disse 
imellem. At skolelægen i hØj grad støtter 
sig til sundhedsplejerskens kendskab til 
hjemmene ligger lige for, men erfaringen 
fra de steder, hvor det kombinerede arbejde 
har haft en rimelig tid at virke i, viser, 
at også lærerpersonalet i hØj grad benyt
ter sig af den viden, de kan hente hos en 
sundhedsplejerske, der i en årrække har 
haft sin gang i børnenes hjem. For selvom 
spædbØrnssundhedsplejersken kun kom
mer, til barnet fylder 1 år, så vil hun, når 
det næste barn bliver fØdt, igen komme i 
hjemmet, og hun vil blive spurgt til råds 
også om problemer med de større bØrn og 
såmænd også, når det drejer sig om de 
voksne. Mange mødre trænger til at tale 
med et fornuftigt menneske, som de har 
tillid til, og sundhedsplejersken bliver ofte 
den, mødrene vender sig til med meget 
mere end det, der direkte vedrører spæd
barnet; for indirekte vedrører naturligvis 
hele familiens trivsel såvel spædbarnet 
som skolebarnet, og derfor er det også så 
meget naturligere at gøre familien som 
helhed til basis for sundhedsplejerskens 
arbejde fremfor de enkelte individer hver 
for sig og ovenikØbet således, at der kom
mer forskellige sundhedsplejersker til de 
forskellige familiemedlemmer. 

Det kendskab, sundhedsplejersken fra 
sine spædbØrnsbes_øg har til hjemmet, vil 
forøvrigt ofte bevirke, at hun kan spare et 
besøg, som det isolerede skolearbejde ville 
have nødvendiggjort, fordi hun allerede 
sidder inde med det ,ønskede kendskab til 



forholdene, eller fordi hun kan få talt med 
moderen om sagen, når hun i anden anled
ning kommer i hjemmet; her er altså mu
lighed for at spare tid og dermed penge. 

At det kombinerede arbejde med dets 
afveksling og større kontinuitet også af 
de sundhedsplejersker, der har prøvet 
begge dele, sædvanligvis regnes for det 
mest tilfredsstillende, det, der i det lange 
lØb giver størst arbejdsglæde, er det vel 
ikke uberettiget også at tillægge nogen 
betydning. 

Af det anførte fremgår, at vi mener, at 
ikke blot hjemmene, kommunerne og 
sundhedsplejerskerne selv, men også sko
len er bedst tjent med at have spædbørns
og skolesundhedsplejersken forenet i een 
person. Doktor Jakobsen understreger, at 
han deler vore synspunkter, når det gæl
der »landdistrikter og byer af en vis stør
relse« - hvor så siden grænsen skal 
sættes, men anser systemet for ufuldkom
ment i større byer, hvor en full-time 
skolesundhedsplejerske vil kunne udrette 
mere for børnene og hjemmene. Ingen vil 
vist nægte, at systemet er langt lettere at 
gennemføre på landet end i en større by; 
men mange af de af os fremdragne goder 
vil kunne bevares i ret hØj grad, også 
under byforhold, og det må desuden tages 
i betragtning, at skolen netop under by
forhold er mere afhængig af sundheds
plejerskens kendskab til børnenes hjem
lige forhold, end lærerne er det på landet, 
hvor de sædvanligvis ganske anderledes 
kender de hjem, deres skolebørn kommer 
fra. 

Når doktor Jakobsen skriver, at den 
sundhedsplejerske, der kun er på skolen 
den halve tid, må udnytte al denne tid til 
det rutinemæssige sekretærarbejde, der 
skal gøres, og lade den hygiejniske op
dragelse ligge, så må det bero på en mis
forståelse. Den sundhedsplejerske, der kun 
er på skolen den halve tid, vil også kun 
have halvt så mange skolebørn at arbejde 
med og derfor også kun halvt så meget 
rutinearbejde, d.v.s. hun har forholdsvis 
lige så meget tid til sundhedsopdragelsen, 
som en full-time skolesundhedsplejerske. 

Det, der i større byer påvirker skole
sundhedsplejerskens muligheder for at 
have det fulde udbytte af også at være 
spædbørnssundhedsplejerske, er jo skoler-

nes størrelse og placering og den deraf 
følgende vanskelighed ved i fuldt omfang 
at få skoledistrikter og spædbørnsdistrik
ter til at falde sammen. Er skolen meget 

stor, f. eks. som adskillige af de nyeste 
skoler i København og Arhus på henved 
2000 bØrn, ja, så må der være to sund
hedsplejersker knyttet til skolen, hvis de 
også skal tilse områdets spædbørn; der 
kan derfor kun blive delvis overensstem
melse mellem deres »skolehjem« og »spæd
bØrnshjem«, men de færdes på den samme 
skole - omend hovedsagelig på forskel
lige dage - og de arbejder sammen og 
supplerer hinanden, og der vil så at sige 
altid være een af dem på skolen. Vi me
ner, at det, der under disse forhold be
vares af fordele ved det kombinerede ar
bejde, er betydeligt nok til, at man bør 
foretrække denne arbejdsfo1·m. At de me
get store skoler også set fra pædagogernes 
synspunkt giver problemer, er jo ofte 
fremhævet, det er ikke blot sundheds
plejen, der får vanskeligere kår her. 

Men også i store byer er adskillige sko
ler af en sådan størrelse, at de giver mu
lighed for en tilrettelæggelse af arbejdet, 
som medfører, at skole- og spædbørns
distrikt i det væsentlige falder sammen; 
selvom der ikke er fuld overensstemmelse, 
kan man dog vist regne med, at den over
vejende del af skolens bØrn er dem, der 
bor nærmest, d.v.s. dem, som sundheds
plejersken har tilset som spæde; her vil 
fordelene ved det kombinerede arbejde 
væt·e omtrent lige så stot·e som i mindre 
byer. De store byers mindre skoler - og 
dem er der jo mange af - vil forøvrigt, 
hvor der er full-time skolesundhedsplejer
sker, ikke have den af doktor Jalcobsen 

fremhævede fordel, at skolesundhedsplej
ersken altid er der. Har hun f. eks. 2 
skoler med hver henved 1000 skolebørn, 
så vil hun være ligeså lidt på hver af disse 
skoler, som sundhedsplejersken med kom
bineret arbejde vil være på sin ene skole, 
for hun har naturligvis kun een af denne 
størrelse, når hun har spædbØrnsarbejdet 
også; så skoler indtil denne størrelse må 
vist siges at være absolut bedst tjent med 
det kombinerede arbejde. Jo flere små 
skoler en full-time skolesundhedsplejerske 
har, jo mindre kan de kende hende, og 
jo mindre kan hun betyde for dem, når 
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hun intet kender til deres hjemlige for
hold i forvejen. 

Tilrettelæggelsen af arbejdet og di
striktsdelingen i en stor by kræver megen 
omtanke. Der må tilstræbes overensstem
melse mellem skole- og spædbørnsdistrik
ter i så hpj grad som muligt; dette gælder 
først og fremmest for de Økonomisk og 
boligmæssigt dårligst stillede kvarterers 
vedkommende, da kontakten med hjem
mene i disse kvarterer er af særlig stor 
betydning; men det er jo også ofte i disse 
ældre bykvarterer, at man .finder de min
dre skoler af ældre dato, som begunstiger 
mulighederne for distriktsoverensstem
melse. Disse principper har været prak
tiseret i Århus kommune, hvor det kom
binerede sundhedsplejerskearbejde har 
fungeret til almindelig tilfredshed i de 
sidste 2 1/� år; erfaringen er kort, for kort 
til, at fordelene ved det kombinerede ar
bejde endnu har kunnet gøre sig gældende 
i fuldt omfang, således som det er tilfæl
det i Vejlby-Risskov kommune, hvor det 
kombinerede arbejde går tilbage til 1938, 
og hvor man vist ikke kunne forestille sig 
nogen anden arbejdsform; det drejer sig 
om et bymæssigt bebygget forstadsdistrikt 
med een stor skole på ca. 1000 børn. 

I mange andre lande er man ligesom 
her begyndt med specialiseret sundheds
plejerskearbejde, også i skolerne, og har 
så efterhånden kombineret de forskellige 
arbejdsgrene, først på landet, men i ret 
stor udstrækning også i byerne, heriblandt 
nogle af de allerstørste f. eks. New York; 
selvom det ikke behøver at betyde, at sy
stemet også passer for os, så er det vel 
tænkeligt, at udviklingen vil gå i samme 
retning her i landet. 

Det er altid vanskeligt at forestille sig 
sit eget arbejde udført på en anden måde, 
end man er vant til. Vi er tilbØjelige til 
at se vanskelighederne ved det nye først, 
og derfor afvise det, fordi vi ikke kan se, 
hvordan disse vanskeligheder skal kunne 
overvindes, uden at det går ud over det 
arbejde, vi holder af. Vi skygger derfor 
ofte for de positive sider ved det nye, som 
vi egentlig gerne ville have med. Når man 
er part i sagen og har problemet helt 
ind på livet, har man svært ved at få 
tilstrækkelig afstand til, at de forskellige 
faktorer kan få de rigtige dimensioner. 

Vi håber, at sundhedsplejerskerne, når de 
overvejer deres stilling til spørgsmålet, vil 
tage dette forhold i betragtning og prøve 
at se skolesundhedsplejen som et led i en 
større helhed, hvorved det, der for en 
umiddelbaL' betragtning må ses som mest 
fordelagtigt for den institution, der hed
der skolen, måske vil få en anden vur
dering. For vel er skolen en institution, 
en helhed, men den består dog af og for 
de bØrn, der alle hører til en anden hel
hed: hjemmet og familien. 

Til slut kan vi ikke afholde os fra at 
sige, at vi er så dristige at tro, at en mand 
med doktor Jakobsens indstilling til skole
sundhedsplejen, ville være en svoren til
hænger af det kombinerede sundheds
plejerskearbejde, hvis han havde haft lej
lighed til at efterprøve det i praksis. 

Elisabeth Larsen, 
Undervisningsleder, 

Kursus for Sundhedsplejersker. 

Gunhild Brink Sternp, 
Skole- og spæclbprnssundhcdsplcierske. 
Vejlby-Risskov kommune, Arhus ruut. 

Else Weiergang, 
Ledende sundhedsplejerske, 

Arhus kommune. 

HANS KJÆRGAARD: 

Hvad fejler De egemlig? 

De almindelige 
symptomer 

En bog skrevet for alle sygeplejersker 

kr. 7.50 

•Man mn:rkcr strnks, nt den er skrevet for os og oven
ikobct nf en mnnd, der forstår, at faglig kunnen og 
omsorg for medmennesket horer uloscligt sammen i 
lægen, os sygcplcjcrokcns orbcjdc,. 

Tid,shri/1 for Sygtp!tjer,k,r. 

• Kjærgaards frnmsttlllning'5litt hnr flykt och fort och 
krydda, av olskligt dansk gemyt, vilket ollt gtir bokcn 
til! en sympatisk och pA!i11ig v,1gvisnre i diasnostikcns 
)a.byrintt. Nordisk ldedicir1. 

•$:Iledes taler kun den store læge - ham mon gerne 
vil være p:nicnt hos•. Social Dtmokraun. 

•Om ikke det var sngt om det storstc: menneske pd 
jord, vilde mnn 1,rnklc Huns Kjrerga:ud for den store 
ln::gc•. Aarlum.s St1futidcndc. 

Fåes i alle boglader 

ROSEN KILDE OG BAGGERS FORLAG 
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