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Forord
Hjemmesygeplejen er mindst lige så gammel som hospitalssygeplejen. De allerførste fag-
uddannede sygeplejersker, diakonisserne, så faktisk hjemmesygeplejen som deres vigtig-
ste arbejdsmark, og de lagde grunden til den senere hjemmesygepleje allerede i 1863.

Vi ved, at hjemmesygeplejen var en meget væsentlig grundsten for den nære og lokale 
sygepleje og behandling i hjemmene, specielt i landdistrikterne hvor der var langt til den 
nærmeste læge.  

Vi ved derimod ikke så meget om, hvordan den rent praktiske hjemmesygepleje formede 
sig under de til tider meget primitive vilkår, sygeplejersken måtte arbejde under. Til gen-
gæld ved vi fra de skiftende lærebøger meget om, hvordan hospitalssygeplejen foregik helt 
praktisk. 

Det har derfor været en gave at finde denne lille bog, ”Hjemmesygepleje Teknik”, udgivet 
af Dansk Sygeplejeråd i 1954, hvor man i detaljer kan læse, hvad hjemmesygeplejerskens 
depot indeholdt, hvordan hun førte journal og lavede forbindinger af forhåndenværende 
materialer i hjemmene og meget andet. 

Det er underholdende, men også respektindgydende læsning. Hjemmesygeplejersken i 
landdistrikterne stod meget alene med ansvaret, hvor lægen var en sjælden gæst. Hun 
skulle stå til ansvar over for den sygeplejeforening eller det menighedsråd, der havde an-
sat hende - den kommunale hjemmesygepleje blev først en realitet i 1957. Og hun skulle 
selv sterilisere og desinficere alt sit udstyr, lave forbindsstoffer og sørge for afløser, hvis 
hun en sjælden gang skulle have fri. 

Det er godt at få så tæt et indblik i det, der ligger til grund for den rivende udvikling, hjem-
mesygeplejen oplever i dag. Selv om hjemmesygeplejersken i dag står overfor helt andre 
og komplekse opgaver, så er det nyttigt at blive mindet om den gode og nære sygepleje, 
som denne gamle bog er gennemsyret af. Fokus på høj kvalitet og den nære kontakt er 
stadigvæk afgørende elementer.

Grete Christensen
Formand Dansk Sygeplejeråd
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