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Mødet paa Nyborg Strand 

for Sundhedsplejersker og Hjemmesygeplejersker 

i Dagene fra 7. til 14. August. 
Referat ved Elna lI iorl-Lorenzen. 

(Fort.sa�). 

Sundhedsplejerskernes daglige Arbejde under Diskussion. 

Frøken Weiergang kom derefter ind paa at omtale det gode Sam
arbejde med Mødrehjælpsinstitutionen og fandt, det var en glimrende 
Ide at sende Mødrene paa Ferie. 

Angaaende Spørgsmaalet om Nytten af Sundhedsplejerskens Ar
bejde i de velhavende Hjem udtalte Froken Weiergang, at Forholdet 
var forskellirrt i København og Provinsen, idet Modrene i Køben
havn havde �em Adgang til at raadføre sig med en Børnelæge, hvilket 
jo ikke er Tilfældet i Provinsen. 

Til Slut oplyste Frøken Weiergang, at man i Aarhus har den Ord
nin" at Kvindemælken efter Aftale i hvert Tilfælde med Moderens 

o• . Læge kan indsendes til Undersøgelse paa Kommunehospitalet. 
Som sidste Deltager i Diskussionen rejste Frøken Inger Jensen,

Rødovre, Spørgsmaalet om Nodvendigheden af at forøge Besøgs
antallene. De 10 Besøg om Aaret, som adskillige Steder er Reglen, 
har vist sia at være ganske utilstrækkelige, hvis Arbejdet skal virke 
efter Hensi!Il:en. Nu er Besøgshyppigheden jo naturnødvendigt i høj 
Grad afhæ;gig af Borneantallet, saa da Dirigenten oplyste, at man 
for Tiden arbejdede med Sporgsmaalet i Sundhedsstyrelsen, ved
toges det enstemmigt at indsende en Resolution til denne om Revi-
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dering af Børneanlallet. Der nedsattes et Udvalg, bestaaende af 
Undervisningsleder Frøken Elisabeth Larsen, Frøken Weiergang, Frø
ken Damgaard og Froken Inger K. Jensen, der udarbejdede følgende 

RESOLUTION: 
Til Sundhedsstyrelsen. 

32 Sundhedsplejersker, forsamlet til Mode paa Nyborg Strand, vil 
gerne udtale følgende: 

Da Erfaringen har vist, at de i Sundhedsstyrelsens Vejledning ved
rørende Gennemførelsen af Lov Nr. 85 af 31/3 37 fastsatte 300 Bom 
pr. Sundhedsplejerske i Bydistrikter og 250 Born pr. Sundhedsplejerske 
i Landdistrikter er altfor hoje Tal til, al Arbejdet kan udfores tilfreds
stillende, henstiller vi, at disse Tal nedsættes til 200 i Bydistrikter 
og 150-180 paa Landet. 

Kaar det har vist sig, at Tallene er for store, skyldes det, at de i 
Monsterinstruks for Sundhedsplejersker fastsatte 10 Besøg pr. Barn 
ikke har været tilstrækkeligt til at fore et effektivt Tilsyn. Hertil 
kræves, at man aflægger ca. 18 Besøg pr. Barn fordelt paa følgende 
Maade: 

Der aflægges 5 Besog i de første 6 Uger, ialt.. . . . . . . . . . . 5 Besog 
Derefter aflægges Besog hv. 14. Dag, til Barnet er 4 Md., ialt 5 o 

o •> » •> 3. Uge, •> » o 6 •> •> 3 o
•> •> •> •> Maaned, •> & o 12 •> •> 5 »

Da de ansættende i\Iyndighcdcr stadig henviser til de af Sundheds
styrelsen oprindeligt fastsatte Tal, tillader vi os at henstille, at disse 
Tal snarest ændres i Overensstemmelse med det her foreslaaedc, og 
at de paagældende Myndigheder gores bekendt hermed. 

Endvidere vil vi gerne henstille, at det paalægges Kommunerne, 
1) at der stilles Vikar for Sundhedsplejersken i Ferier og i Sygdoms

tilfælde, naar Sygdommen varer over 5 Dage,
2) at der ydes Sundhedsplejersken Korselsgodtgorelse til Cykle med

Kr. 100,- aarlig, eller at der holdes Bil til Sundhedsplejersken
paa de Betingelser, som er gældende ved Sundhedsplejerskeord
ningen i Holbæk Amt,

3) at Uniformer og andet nodvendigt Udstyr bekostes af Kommu
nerne ligesom ogsaa Vask af Uniformer og Haandklæder,

4) at forlange, at deres Sundhedsplejersker benytter Uniform, naar
de er i Tjeneste,

5) at sørge for, at alle Sundhedsplejersker bliver pensionsberettigede.

Vi vil være taknemmelig, om Sundhedsstyrelsen vil tage denne
Resolution op til velvillig Behandling. 



Sundlwdsplejerskernc afholder aller i Aar Sp.cdbarnskursus for t:.\hir
l11aforbundels<• Elever, ug de ledende Sygeplejersker underYiser Pige
spejderne til Beredskabsmærkcl. 

. I en Tid som ,·or, der paa mange Maacler kalder µaa os og stimulerer os
Lil al yd<· vort lwdste for den enkelte, Samfundet og Nationen, tror vi 
ogsaa, al den Tid, Yi har tilbragt her paa Kursus. Yil hjælpe os lil \"irkelie1-
gorelse hcrar. 

0 

Elevforeningen for f{11rs11sdcllar,crc ved Aarhus Unillersilel. 

Foreningsm.eddelelse.r. 

D. S. R.s Formand, Elisabeth With træffes paa Dansk Sygeplejeraads Kontor

hver Tirsdag Kl. 16 16 -17 ellar efter nærmere Aftale paa Dansk Sygeplejeraads 

Kontor. 

Aarhus Universitet! 
• Undervisningsleder E. ,11. Schroder vil ,·ære al Lncffe paa Uansk Sy"c-

plcjcraads Kontor :.\landag den 29. April fm l�I. 10-16 eller crtcr n:�r
mcrc Aftale med Kontoret.

Stipendier. 

_ I TidsskrifL for Sygepleje Kr. 1.j rr opslaaet en Del ledige Stipendier.
Er rlette undgaact Yorc Læseres Opmærksomhed, kan del endnu naas
al læse herom - rolc sig rristet - og sogcl 

Feriehjemmet i Løkken. 
Dansk Sygcplcjcraads Feriehjem i Lokken modtager Gæster fra den 

l. Juni. Prisen er 4 Kr. pr. Dag i Juni, 5 Kr. i Juli og indtil 1. September.
Frn 1. September og indtil der lukkes 25. Scplcn1bc•r, 3,50 Kr. pr. Dag.

Lng�1cr og f -faandkhcdcr hedes mcclbragl, dog kan de ogsaa erholdes 
pna IIJcmmcl mod Betaling. 

Indtil 2. Ju1'.i sker Indmeldelse ved Henvendelse til Dansk Sygepleje
raads SygepleJehureau, Sjællandsgade 69, Kobenhavn N, dereflcr Ferie
hjemmel, Lokken. 

Feriehjemmet ved Veddelev Strand . 

. Feriehjemmet aabncr I. .Juni og lukker l. Scplcmhcr. Prisen er 3,50
hr. pr. Dag. 

Indmeldelse sker ,·cd Henvcndcbe til Dansk Sygcplejeraads Kontor, 
Fensniarkgadc 1, Kbhvn. N. 

Fhv. Plcjemodrr Christiane Bn11 ha1- ousaa i Aar lovet at ville fore 
Tilsyn 111cd S0111111crhu,;cl med F;·u llor11� som l·lus11101lcr. 

Husk Tuberkulosefondet! 
Støt Indsamlingen til Tuberkulosefondet! Indsend Bidrag 

mærket: »Jubilæumsfondet«, Dansk Sygeplejeraads Kasse 

kontor, Fensmarkgade 1, København N. Postgiro: 1030. 

Nordiske Sange, 
udgivet af Sygeplejerskers Samarbejde i Norden, faas paa D. S. R.s 
Kasse-Kontor, Fensmarkgade 1. Pris Kr. 1,00.

Dm ......................... /9'10 

Tidsskrift for Sy�epleje.

Sr. .. ..... Fulde Navn: ................................................... . 

Gamle Adresse: .. · · ···
·
··
··········· ---··············

···--· ·--·-·- ·············· ······ .. ·······-····· ················-·········
····

......... . . ....... .. ................ ....... ........ ......... ..... .. .............. . Aml: ........ ............... ...... . .. . 

Bedes omflyllel under Adr.: ................... . 

.-!ml: .. .... ................................. . 

Tlf. Nr. 

Er del en midlertidig Flytning (Ferie, Rekreation el/. lign.)".

Srel Kryds ve<l den Kategori af Sygeplejersker, som De lilhører efter

Flytningen. 

Hjemme$ygeplejersker 

Honorarlønnede Sygeplejersker, Vikarer og supplerende Sygeplejersker ........... .

Hospitals- og Sygehussygeplejersker .. 

Kliniksygeplejersker ...................... ...... .......................... ........... ........ ...................................... . 

Priualsygeplejersker .......... ......... ... . . ............. ....... .

Sindssygeplejersker ..................... . ·····- .. ... ........... .. . ................... ........................................... . 

Socialtarbejdendt. Sygeplejersker ............................ ·····-···--··--······· ............................. ·-······ 
Ovenstaacndc Fo,-nudu.r a,u:cndcs i=e,l Ontad>"<'!(�e-,·iuy uf nTid.-i.d"·ijt for Sy9e

plcjeu. De.-, '"lfyl<les, ttfldi11pcs ou intlseudcs til 1h:i.-.po.'llltontorct. 'J
+
icl{lcusgade. 

fiohcu lu1vu I'. f,·oulocrct sout lh•ct:. 




