
I juli 1974 kom Sundhedsstyrelsens nye 
retningslinjer for tilrettelæggelse af sund
hedsplejerskeordninger. Og tidsskrifterne 
nr. 14, 23 og 32 har bragt kommenta
rer til retningslinjerne af henholdsvis 
amtssundhedsplejerske Birgit Gottschalck, 
sundhedsplejerske Hanne Johansen og so
cialinspektør Jørgen Larsen. 

Af kommentarerne fremgår det, at de 
nye retningslinjer giver sundhedsplejer
sken mulighed for at yde sundhedspleje 
til et bredt udsnit af befolkningen - en 
sundhedspleje, der er tilrettelagt efter den 
enkelte borgers eller families behov. 

Sundhedsplejen skal ydes i samarbejde 
med lægelig og social sagkundskab, og 
sundhedsplejersken skal udføre forebyg
gende, opsporende og vejledende arbejde 
over for familier med børn under skole
alderen, men med mulighed for at ind
drage andre personkredse for eksempel 
vordende mødre, ældre og handicappede 
under ordningen. Der skal også ydes 
sundhedspleje til børn i skolerne og i ret
ningslinjerne anbefaler man, at sundheds
plejerskeordningen tilrettelægges i kombi
nation med skolesundhedsplejen. Retnings
linjerne angiver de forhold, der må tages 
i betragtning ved beregningen af en sund
hedsplejerskes arbejdskapacitet og anbefa
ler, at sundhedsplejersken får kontor i so
cial- og sundhedsforvaltningen med mu
lighed for regelmæssig træffetid hos de 
praktiserende læger blandt andet i læge
huse. Ved at få kontor uden for hjemmet 
for eksempel i social- og sundhedsforvalt
iingen får sundhedsplejersken bedre mu
lighed for at etablere et nødvendigt sam
arbejde med rådgivergrupper, omsorgs
medarbejdere, hjemmesygeplejersker og 
hjemmehjælpere. 

Det fremgår af kommentarerne, at 
sundhedsplejerskerne kan være tilfredse 
med de rammer, de nu har fået at ar
bejde indenfor, men at man måske kan 
nære nogen ængstelse for, om de mulig
heder de har - og vil få - kan udfylde 
disse rammer. 

Tidsskrifet har haft en samtale med 
afdelingsleder Bente Heuch, Odense kom
mune, og amtssundhedsplejerske Karen 

Plougmann, Fyns Amt, om problemer og 
perspektiver i sundhedsplejerskens arbej
de, ligesom vi i kommende artikler om 
blandt andet alternative forsorgsordnin

ger inden for den primære sundhedstjene
ste vil belyse også dette emne. 

Forventningerne 

- Stiller den nye lov nye krav til sund

hedsplejersken?
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Sundhedsplejerskens arbejde 
i den primære sundhedstjene
ste efter de nye retningslinier 
betinger, at hun ser de sociale, 
psykiske og fysiske problemer 
som en helhed, understreger 
amtssundhedsplejerske Karen 
Plougmann og afdelingsleder 
Bente Heuch i dette interview 
med Anne-Lise Salling. 
Sundhedsplejersken har også 
en pædagogisk opgave over 
for mange børns andet hjem: 
når de er hos dagplejemode
ren, mener Karen Plougmann 
og Bente Heuch. Sundheds
plejersken må sikre sig, at hun 
har kontakt med alle barnets 
omgivelser. 

Karen Plougmann: - Ja, det oprindelige 
sigte med sundhedsplejerskeordningen var 
forebyggelse og opsporing af sygdomme 
hos børn under et år. Der er stadig en 
udbredt forventning i samfundet om, at 
sundhedsplejersken er den, der vejer børn 
og rådgiver med hensyn til kosten. Og vi 
har selv været medvirkende til at skabe 
folks forventninger. I dag siger loven gan
ske klart, at kommunerne har pligt til at 
tilbyde sundhedsplejerskebistand til fami
lier med børn op til skolealderen. 

Det bliver så et spørgsmål om at skøn
ne behovet. Selvfølgelig vil der blive skøn
net forskelligt, eftersom sundhedsplejer
sker som andre mennesker er forskellige. 

Bente Heuch: - Det står som § 2 i be
kendtgØrelsen om sundhedsplejerskeord
ninger, at den især må tilgodese bØrn med 
særlige. behov. Det bliver yderligere de
fineret, hvad man forstår ved særlige be

hov. 
Her er det sundhedsplejerskens opgave 

at observere børnenes sundhedstilstand og 
eventuelt sørge for kontakt til lægelig og 
social sagkundskab. 

Karen Plougmann: - Her synes jeg, vi 
er ved noget helt afgørende, nemlig sund
hedsplejerskens dygtighed til at kunne ob
servere hele situationen. Det betinger, at 
hun selv har en bred holdning til sundhed 
og ikke bliver siddende i den somatiske 
sundhed, der var udgangspunktet for ar
bejdet, men at hun ser den sociale, psyki
ske og fysiske side som en helhed. 

Vi ved, at de skader, børnene får, før 
de er fyldt fem år, er vanskelige nogen
sinde at oprette. Derfor er det afgørende, 
at de små skader findes og udbedres, in
den de bliver til større skader. 

Sundhedsplejersken er den, der kommer 
i alle hjem med små børn. Vi ved, det er 
helt afgørende, at der er ro og tryghed 
omkring barnet i dets første leveår. 

En ting, vi har set ske sammen med 
den industrielle udvikling er, at et meget 
stort antal mødre ikke mere selv passer 
deres bØrn, men lader andre, for eksem

pel en dagplejemoder, gøre det. Det er 
derfor vigtigt at sikre sig, at virkelig inter
esse for små bØrn er motivationen for 
at være dagplejemoder. 

Pædagogisk opgave 

Bente Heuch: - I forbindelse med dagple
jemødrene ligger der også en pædagogisk 
opgave for sundhedsplejerskerne. Jeg sy
nes også, at man kan konkretisere sund
hedsplejerskens opgave over i den pæda
gogiske linie .. Hun skal være der med støt
ten, med formidlingen, være der i sam-



arbejdet med andre udfra den situation, 
som barnet kan være i. Men hun JTlå også 
prøve på at gØre sig selv overflødig gen
nem den støtte, hun udøver. 

- Hvordan sikrer man sig, at sund

hedsplejersken er dygtig nok til at obser

vere? 

Karen Plougmann: - Det uddanner 
man hende forhåbentlig til. I grundud
dannelsen lærer man mest at observere 
sygdom. Som sundhedsplejerske skal man 
kunne observere den sunde familie og 
dens funktion, og det lærer man i videre
uddannelsen. Dette er formentlig også 
grunden til, at en af betingelserne for at 
blive optaget på sundhedsplejerskelinien 
på Danmarks Sygeplejerskehøjskole er, at 
man har erfaring fra et arbejde med raske 
børn. 

Børns to hjem 

- Hvor ligger sundhedsplejerskens pæda
gogiske opgaver - er det i hjemmet eller

også andre steder, hvor barnet er, når
moderen ikke er hjemme?

Karen Plougmann: - Jeg ville aldrig 
kunne forestille mig, at man ikke havde 
kontakt til den eller de personer, der i 

dagens - måske otte timer - passer bar
net, så man selv har et indtryk af det, 
der sker for barnet i dagplejen. 

Bente Heuch: - Mange børn har jo 
egentlig to hjem. Man må sikre sig, at man 
har kontakt med barnets omgivelser, både 
hos dets biologiske mor og hos en even
tuel dagplejemor. 

Der er også flere steder indledt et sam
arbejde med daginstitutionerne. Vi har 
haft møder, hvor daginstitutionernes per
sonale og sundhedsplejerskerne har været 
sammen og snakket om mulighederne for 
at dyrke et samarbejde. 

- Har sundhedsplejersken pædagogiske

opgaver over for andre grupper end for

ældre, dagplejemødre og eventuelt børne
institutioner. 

Karen Plougmann: - En ting, som fore
går i mange kommuner, er kombinerede 
kurser for vordende mødre, hvor jorde
mødre og sundhedsplejersker arbejder 
sammen. Man kunne også godt forestille 
sig, at man havde en slags follow-up på 
børnene, man havde sluppet, ved at ar
rangere mØdreklu_bber - eller forældre
grupper med sundhedsplejersken som ko
ordinerende person, og hvor man disku
terer for eksempel børneopdragelse. Det 
er ikke rigtigt kommet i gang her på Fyn, 
men vi har drøftet det. 

Amtssundhedsplejerske Karen Plougmann, 
Fyns Amtskommune: - Vi ved, at de skader, 
børnene får, før de er fyldt fem år, er van
skelige nogen sinde at oprette. 

Afdelingsleder Bente Heuch, Odense Kom
mune: - I forbindelse med dagplejemødrene 
ligger der også en pædagogisk opgave for 
sundhedsplejerskerne. 

- De nye opgaver må kræve ny viden.
Hvilke muligheder har sundhedsplejersken
for ej teruddannelse?

Karen Plougmann·: - Her i Fyns Amts
kommune sidder vi i Øjeblikket og plan
lægger et kursus for sundhedsplejersker, 
som hedder: Klientkontakt og kommuni
kation. Det bliver et seks-dages kursus 
delt op i tre trin a to dage. Vi mener, at 
evnen til at knytte positiv kontakt simpelt
hen er det grundlægeende fundament i 
sundhedsplejerskens arbejde. Vi har tid
ligere i fællessskab kørt et kursus i udvik
lingspsykologi. Endelig ligger der en vig
tig efteruddannelse i det samarbejde, sund
hedsplejersken efterhånden er kommet ind 
i med lægerne og med sundheds- og so
cialforvaltningerne. 

Det er meget lærerigt at være med i en 
tværfaglig gruppe. Man får andre hold
ninger til problemerne belyst og får sin 
egen holdning set med andres Øjne. 

- 1/Ølge de nye retningslinjer forven

ter man, at sundhedsplejersken skal ar
bejde med børn indtil skolealderen. Hvor 

mange sundhedsplejersker tror I følger 
børnene i 3, 4 og 5 års alderen? 

Karen Plougmann: - Det er for tidligt 
at svare på spørgsmålet, fordi vi først må 
samle et materiale, der viser noget om 
det. Jeg mener, det er et af de områder, 
hvor vi må have samlet oplysninger over 
en fem-års periode. 

Kombineret arbejde 

- Har I kombinerede spædbørns- og skole
sundhedsplejerskeordniner på Fyn?

Karen Plougmann: - I nogle få kom
muner, ja. Men for få, fordi situationen 
er præget af sundhedsplejerskemangelen. 

Vi skal først imødekomme aldersgrup
perne op til seks år - og så er det næste 
skridt skolebørnene. 

Skaderne sker før skolealderen. De ma
nifesterer sig først, når børnene kommer 
i skole og ind i grupperne. Vi skulle gerne 
have dem registreret langt tidligere. 

Principielt er det rigtigt med kombine
rede ordninger. 

Bente Heuch: - Jeg er enig i dette. 
Men det kan være vanskeligt at få det 
fulde udbytte af et kombineret arbejde i 
en storby. I yderområderne i en storkom
mune taler forholdene for en kombineret 
ordning. For familien er det en fordel, at 
det er den samme person, der følger fa
milien. Og for sundhedsplejersken, som er 
uddannet inden for begge felter, må det 
være tilfredsstillende at bruge hele uddan
nelsen. Fortsættes næste side 
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UR I - SELE
MED URI-URINPOSER 

Et praktisk og behageligt system til kateterbærere! 

Udarbejdet i samråd med speciallæger! 

URI-SELE (lårsele) er uundværlig til fastgørelse af urin
poser til mænd og kvinder. Den er indstillelig og anbringes 
over højre skulder og spændes om venstre lår. Herpå fast
gøres URI-URINPOSEN, som er specielt formet, så den ikke 
bukker og blokerer. Den har en svejsning, så den ikke »bu
ler ud 'som en bold«. 

TIL MÆND UDEN KATETER anbringes Uri-Selen om nak
ken og hoften. Herpå fastgøres enderne af en snorepose 
med ventil. - ELLER man bruger urindorn, som tilsluttes en 
URI-URINPOSE fastgjort på låret. 

URI-A-SELE (livsele) er fortrinsvis til siddende patienter. På 
denne, som er lukket midt for, fastgøres en URI-A-URIN
POSE med 1·2 cm slange, som føres gennem en strop, så 
den bliver på plads, og urinposen hænger lodret på siden. 
Her er det let for hjælperen at skifte eller tømme urinposen. 

URI-SYSTEMET gør patienterne trygge, da urinposerne ikke 
falder af eller kommer i uorden. Ingen sikkerhedsnåle eller 
iturevet undertøj. 

SIDDE- OG SKULDERSELE 
Er ikke-diskriminerende støtteseler til kørestolepatienter! 

SIDDE-SELE forhindrer patienten i at glide fremefter, samt 
vippe kørestolen! 

SKULDER-SELE er ideel til patienter, der ikke kan bære 
overkroppen! 
Alle ·seler er afprøvede! De er solide og hygiejniske, da de 
kan koges! 

U R I sikkerhedsspencere og 

U R I sikkerhedsveste 
er en effektiv støtte til tungere patienter! Fremstillet ma
rine, strygefri diolen og kan maskinfinvaskes! 

- SELE
v/ K. M. Petersen . Nørre Søgade 19 A . 1370 Kbh. K. 
Tlf. (01) 1199 35 (træffes bedst inden kl. 9) 
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Fortsat fra forrige side 

- I Danmark sætter vi stadig en ret

skarp linje mellem sygt og sundt. Hvorfor 

har vi for eksempel flere sygeplejerske

grupper i den primære sundhedstjeneste: 

Kliniksygeplejersken, hjemmesygeplejer

sken og sundhedsplejersken? 

Karen Plougmann: - Vores opdeling i 
båse er nok først og fremmest et udtryk 
for, at man har søgt at imødekomme be
folkningens behov, efterhånden som de 
opstod. Hjemmesygeplejersken kom om
kring århundredskiftet, og da havde man 
ikke tænkt på andre funktioner end den 
elementære patientpleje. 

Så havde man situationen med den høje 
bØrnedØdelighed i 30-erne og satsede på 
sygeplejersker med særlig erfaring på dis
se områder. 

Bente Heuch: - At vi arbejder i to 
adskilte grupper er nok en nødvendighed 
på nuværende tidspunkt. Der mangler de 
uddannelsesmæssige forudsætninger for at 
den samme person påtager sig alle op
gaver. Men specielt i relation til ældre til
godeser hjemmesygeplejersker jo nogle af 
de behov, som man kunne tænke sig ville 
blive opfyldt af en sundhedsplejerske. 

- Vil sundhedsplejersken kunne udvide

sit arbejdsområde til at omfatte andre al

dersgrupper end dem, hun når i dag? 

Bente Heucb: - For mig at se var det 
naturligt også at give hjemmesygeplejer
sken den videreuddannelse, der er nød
vendig for at yde sundhedspleje til ikke 
bare ældre, men alle, hun kommer i kon
takt med. Hvis vi ser virkelig langt ud 
i fremtiden, tror jeg, at vi har en syge
plejerske med fornøden videreuddannelse 
til at tilgodese alle aldersgrupper. 

Karen Plougmann: - En uddannelse, 
der kvalificerer ligeligt er begyndelsen. 
Hvordan selve arbejdsdelingen så skal 
være, det skal man nok ikke tage stilling 
til i dag. □ 

Anne-Lise Salling 


