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Tal er slet ikke uinteressante, og de er 
nødvendige, hvis man f. eks. vil fØlge ud
viklingen inden for et eller andet område. 

Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse over 
antallet af sundhedsplejersker i Danmark 
giver, set over en 10-årig periode, mulig
hed for at aflæse, hvilken virkning loven af 
1937 - den såkaldte sundhedsplejerskelov 
- og skolelægeloven af 1946 har haft både
på oprettelsen af nye sundhedsplejerskeord
ninger og på arbejdets karakter.

Spædbørns- og kombineret 

sundhedspleje 

Udviklingen fra 1938 ved lovens ikraft
træden og indtil 1949 inklusive har udeluk
kende været præget af en stigende tilgang 
af stillinger inden for spædbØrnssundheds
plejen. Ifølge medicinalberetningen for 1938 
var der ved udgangen af dette år i alt god
kendt 77 sundhedsplejersker. Ved udgangen 
af 1949 var tallet steget til 286, hvilket i 
denne periode giver en årlig gennemsnitlig 
tilgang på 19 sundhedsplejersker. 

Loven om skolelæger trådte i kraft den 
1. april 1947 og skulle være gennemført for
alle kommuner inden 1. april 1949. Denne
lovs § 2 har haft en afgørende indflydelse
på udviklingen efter 1949. IfØlge § 2, stk. 1,
kan der »for hver skolelæge ansættes en
skolesundhedsplejerske« og i medfør af stk.
2, »hvis en sådan ikke ansættes, men der i
kommunen findes sundhedsplejersker i hen
hold til lov nr. 85 af 31. marts 1937, bistår
denne, hvor forholdene ikke ordnes på an
den måde, skolelægen i det omfang, hvori
hendes arbejde med spædbØrnstilsynet til
lader det«. Man kunne herefter forvente
både en forøget tilgang af skolesundheds
plejersker og en ændring i sundhedsplejer-

skearbejdet, idet sundhedsplejerskerne for
uden tilsynet med spædbØrnene tillige kunne 
få tilsynet med skolebørnene. 

For at fØlge denne udvikling har sund
hedsstyrelsen fra og med 1950 ud over den 
årlige opgørelse inden for spædbØrnssund
hedsplejen også i henhold til skolelægeloven 
opgjort antallet af spædbØrnssundhedsplej
ersker, der tillige virker som skolesund
hedsplejersker. De to loves indflydelse på 
udviklingen over en 10-årig periode fra 
1950-1959 ses af tabel 1. 

TAllEL I. 

Antal sundhedsplejersker godkendt af 

sundhedsstyrelsen 

pr. Ufu Sp:rdb. 
Shpl. 

Sornle1 
Antal 

i l::omb. ledende 
i Arcoc ,hpl. 

arbejde 
antnJ 

•hpl. 

1950 209 76 285 4 
1951 203 85 288 4 
1952 178 136 314 G 

1953 174 140 314 6 
1954 167 158 325 6 

1955 164 175 339 7 
1956 162 187 349 7 
1957 162 189*) 351 7 
1958 160 195*) 355 7 
1959 162 202*) 364 8 

•) hera.I ansal f Grønland henholdsvis 2, 3 og 5 sund
hcdsplcJcrskcr. 

Man ser, at antallet af sundhedsplejer
sker, der udelukkende arbejder i spæd
bØrnssundhedsplejen, i løbet af de 10 år har 
været faldende, medens antallet af sund
hedsplejersker i de kombinerede ordninger 
har været stærkt stigende, henholdsvis et 
fald på 22 pct. og en stigning på 166 pct. 

Antallet af ledende sundhedsplejersker 
var i 1950 i alt 4 og er i 10-års perioden 
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