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Hvis man vil klare sig nogenlunde tilfredsstillende med faa Sundheds
plejersker, maa man derfor skabe Udvej for at gøre Arbejdet saa effektivt 
som muligt, og det vil langt bedre kunne gorcs vod Indretning af en Raad
givningsstation i hvert Sogn. Do1me vil i do fleste Tilfælde uden storro Om
kostninger kc1.nne indrettes i den stedlige Skole. Paa Raadgivningsstationcn 
skulde Sundhedsplejersken saa være at træffe en å, to Gange ugentlig eller 
hver 14. Dag, alt efter Sognet,5 Størrelse og Antallet af Born. Det skulde 
ikke være uoverkommeligt for i\Iodrene at bringe deres Spædbarn, som 01· 
over 3-4 l\Iaa.nedor, hertil - naturligvis efter mermere Aftale med Stuld
hedsplojorskcn, som sa.a kun behover at besøge Hjemmene de forste 3-4 
Maaneder og eventuelt nogle faa Gange i Lobet af det sidste halve Aar. 

Dot siger sig selv, at Sundhedsplejersken paa en Raadgivningsstation 
i summe Tidsrum vil kturne udfore meget-mere Arbejde end ved en Runde, 
hvor meget af 'l'idon tilbringes paa. Landevejen. Ved at forlægge nogle af 
Besegene til Randgivningsstationcn, inrh·indPs Tid, saa. lw0rL Barn kan tilses 
mere end LO Gangu. Desuden dl Sundltc<lsplcjerskon paa Raadgivningssta
tionen kunne tale om forskolligo af Aarstidens Problemer til en hel Flok 
Flok Mød.ro paa con Ga.ng, og i\Iod.rene vil indbyrdes og med Sundhec.Ls
plejersken kwme di.;;kutcre disse. 

Hvis man saa samtidig gjorde Randgivningsstationerne til Bornepleje
stationer, hvor Mødrene kunde faa deres Børn til-;ot af en Læge, vilde den 
øve en endnu større Tiltrækning. 

Ifolge den nye Lov, som er traadt i Kraft I. Januar d. A., har alle For
æld.ro Rot til gratis Lægetilsyn af Born 0-7 Aur, fordelt med tre Bosog i 
det første Leveaar og derefter et Besog a.arligt indtil Skolealderen, hvor 
Skolelægetilsyn.et begynder. Disse ni Bosog kundo ogsaa henlægges til 
Raadgivningsstationomc, hvor Lægon skuldo være at træffe 1-2 Gange om 
Ugen eller �Iaancdcn, alt efter Uorneantallct, i puagældcnde Kommune. 
Og hvorfor skuld0 Arntct, ikke kunne ulliPrc sig med en Bornol;pge til disso 
Stationsbesog? Det vi!dP aflaslt' do i ForvojPn saa travle Sygekasselæger, 
der sikkert har Arbejde nok med de Patienter, der fylder Ventencrelsorne 
olier kræver Hje1mnebesog. Desuden vilde denne Ordning med Ra.adgiv
ningsstationerne byde den Fordel, at den Sundhedsplejerske, som i For
vejen tilscr Ba.rnot, ktmdo være til Stede og til Hjacilp for baa<le l\Iocleren 
og Lægen. Jeg tror, at Rotten til disse profylaktiske Undersogelser i langt 
hojere Grad vil blive udnyttet paa denne 11Iaacle, og disse tre Lægekonsulta
tioner i første Leveaar suppleret med Stmdhedsplejorskons 12 eller l-! Besog 
hos Barnet vil kwmo bringe Sundbedskontrollen op paa det onskede Xiveau. 

For at Sundhedsplejersken skal kunne gøre en virkelig effektiv Indsats, 
burde hun paa Raadgivningsstationen have Lejlighed til at afholde Barne
plejekursus for unge vordende l\Iod.re. Her vil hendes raadgivende og vej
ledende Arbejde især falde i god Jord, thi ingen er mere interesseret og 
modtagelig end den Kvinde, der forste Gang venter et Barn, og tmder 
Svangerskabet har hw1 gocl Tid til at sætte sig ind i de forestauendc Pro
blemer. Naar hun forst ,staar paa Hovedetc i dem efter Fodslen, virker de 
ofte baade chokerende og deprinlerende paa hende. 
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i\lan kunde ogsaa give Forældre Lejlighed til nogle Gange om Aaret at 
soge pædagogisk-psykologisk Vejledning hos en Børnepsykolog eller Psy
kiater paa Raadgivningssta.tionen og vilde dermed nænne sig det ideelle. 
i\luligvis vilde man ogsaa finde dot praktisk at knytte Svangerskabstilsyn, 
Seksualvejledning og eventuelle andre sociale OpgaYer til Raadgivnings
sta.tionen - der er mange Muligheder. 

Nogle vil antagelig indvende: �a, mon kommer Folk til disse Raaclgiv
ningsstationer? Er det il<l;.e for meget BesYær for dem,. Dertil vil jeg svare, 
at sikkert andre som jeg har gjort den Erfaring, at Folk i Reglen regner de 
Goder for most, som de skal gore sig nogen Ulejlighed for at opnaa. De 
sa.mvittighccl<,fulde i\lodro skal nok komme. Det ha.r altid været hos dem, 
SuncU10dsplojersken har ud.rettet mest, og de skal stadig have al mttlig 
Lejlighed til at opnaa den Vejledning, do har_Bohov. 

Som Sundhedsplejerskeordningen er tænkt startet i Aarhus Amt, er don 
i hvert Fald kun halvgod, og hvis Befolkningen ikke straks mærker, at <len 
virkelig ha.r Stotte og Hjælp af Sundhedsplejersken, er jeg bange for, at 
man bliver skeptisk indstillet og ræsonnerer som saa: øHvorfor have en In
stitution, som man faktisk har alt for lidt Nytte af ?c Kommer Sundheds
plejen i ot skævt Spor fra Starten, vil det blive vanskeligt bagefter at arbejde 
den op i dot Plan, som den nu indtager i Folkebevidstheden i de Kommuner, 
hxor den har virket en halv Snes Aar. 

(}unhi/,d Brinck Sterup. 

10 Aars Jubilæum paa Kursus for 

Sundhedsplejersker og for ledende og 

undervisende Sygeplejersker 
Den I. Februar kunde Kursus i Aarhus fejre 10 Aars Fodselsclag, idet 

denne Institution blev oprettet paa Sundhedsstyrelsens Initiativ i 1938.

Starten støttedes økonomisk af Tho Rockofolier Foundation og De danske 
Livsforsilu-ingsselskaber. 1942 har Staten overtaget Driften, og samtidig er 
Kursusafgiften bortfaldet. 

l\Ian begyndte med 20 Elever paa hvert Hold, men allerede i 1943 blev 
Sundhedsplejerskeholdet paa Grund af dot stigondo Behov udvidet til 
35 og nu til GO Elever. Samtidig har Staten stillet ret betydelige Beløb til 
Raadighod til Stipendier for Sygeplejersker, som vil have en Sundheds
plejerskeuddannelse. 

Der er i Aarenes Lob uddannet 264 paa Sundhedsplejerskeholdet, hvis 
Undervisningslede1· er Elisabeth Larsen. Af disse arbejder 

160 som Spædbørnssundhedsplejersker 
10 som Skolesundhedsplejorsker 
10 i komb. Skole- og Spædbørnssundhedspleje, 
20 paa Tuberkulosestationer. 
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Vndervisn iugsleder 
Elis11he//1 Larsw. 

En Del arbejder for _Tic.len i Udlandet, nogle er ved nndet Arbejde, og
atter andre er blevet gift, mon ca. Halvdelen nf disse fortsætter at fun
gere som Sundhedsplejersker. 

Holdet for ledende Sygeplejersker forestaas af Undervisnin!?Sledor Ellen

Broe. Hor 01: uddmmet 175 Sygeplejersker. Halvdelen af disse �r ansat som 
OvorsygepleJersk�r eller Forstanderinder, en Del er Afdelingssygeplejersker 
og Resten er AssJStentor. 

Und�rvisningsledor Ellen Margrethe Schroder, under hvem Holdot for 
unde1•v15endo Sygeplejersker sorterer, har uddannet 43 Sygeplejersker. Heraf 
01· �alvdolen Instruktionssygeplejersker, 7 er Oversygoplojorsker og Resten 
AssL5tenter. 

limlerui.-.n inqslerlrr 
Ellm Broe. 
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Man omgaa.s nu paa Kursus med Planer om at oprette et 4 Maaneders 
videregaaende Kursus, som skal kvalificere til storre St,i1Iinger. Hertil vil 
:kun blive Adgang for tidligere Kursister eller Sygeplejersker med tilsvarende 
Uddannelse fra andre Lande, f. Eks. Amerika. 
Det er Hensigten at begynde med Kursus for 
ledende Hospitalssygeplejersker og eventuelt 
Hjemmesygeplejersker, og man tænker sig 
ligeledes med :i\lellemrum at afholde videre
gnaende KUI'StlS beregnet for ledende Sund
hedsplejersker. Det er ikke Meningen, at 
Eleverne skal tage disse 4 Maaneder i Fort
sættelse af det nuværende Kursus, men vil 
nore at foretrække, at de arbejder nogle Aar 
og hoster Erfaringer og saa vender tilbage. 

Umlcrvisningsled,r 
El/rn Mararcthe Scliro,ler. 

Endvidere har man Byggeplaner liggende 
til egen Bygning paa Universitetets Grund og 
haaber, at der ikke skal gaa nit for lang Tid, 
for nodvenclige 1\Iaterialor og Penge kan skaf
fes. Tegningerne or allerede udarbejdede, og 
der er planlagt en Undervisningsfløj med 
Lokaler til Administmtion samt en Kollegiefloj og evt. eget stort Audito-
rium i en særlig Bygning. 

Gennem Aareno har clet været et føleligt Savn, at man ikke havde Mulig
hed for at huse Kmsisteme, som er henvist til selv at skuffe sig Bolig, 
ofto langt fra Kursus. I Øjeblikket har Kursus ikke engang eget Under
visningslokale. l\Ian er flyttet fra clen gamle Funktionærbolig over i tid
ligere neurologisk Afdeling paa Aarhus Kommunehospital. Dor er gode 
Kontorer og en dejlig stor Læse- og Samlingsstue, ligesom det er en Fordel, 
at mun nu har egen Demonstrationsstue, mon Skolelokale er der ikke, 
og det savnes haardt. 

Jubilæet blev fejret under festlige Formor. Foreningen af Sygeplejersker 
fra Kursus Yed Aarhus Uni\·ersitet havde inviteret til Landsmøde i Aarhus 
1.-2. Februar. Man samledes Søndag Eftermiddag til Generalforsamling 
og nu· derefter af Kursus inviteret til The i den nye Samlingsstue - om 
Aftenen var der arrangeret Theateraften. l\Iandag Formiddag diskuterede 
man Emnet •Kan Sygepleje og Sundl1edspleje adskillesq, hvorpaa Soeial
direktor Orla Jem1en holdt Foredrag om nye Problemer inden for Social
politikken. 01n Aftenen fejredes Fodselsdagen med en Middag paa Hotel 
Royal. )Iango gamle Ku1-sister var modt, og Kursus havde inviteret Lærer
staben. I Sang og mango, mange 'l'ale1· hyldedes Jubilaren og do tre Under
visningsledore, der ved samme Lejlighed blev .iEresmedlemmor af Foren.in
gen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet. Endvidere over
rakte Foreningens Næstformand, Oversygeplejerske Ingeborg van der 11laase,

som ledede Landsmodet, Formand for Kursus' Bestyrelse, Landsretsagforc1· 
0. Holst Knudsen, en Pengegave indsamlet blandt gamle Ku.rsistor som den
forste beskedne Start til et Kollegium for Sygepleje1-ske1·.


