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Kongresforslagets  

ordlyd 

Tilføjelse til Kongres papir 2022: 
Under bedre løn til sygeplejersker 
... 
Det foreslås at DSR’s overordnede indsats i dette tema bliver noget 
i retning af: 
... 
a. … 
b. … 
c. … 
d. Afsøge det juridiske spor i forhold til muligt søgsmål imod den 
danske stat ved EU-domstolene for ikke at have levet op til ligestil-
lingslovene ved bl.a. ikke at have re-indplaceret sygeplejerskeud-
dannelserne korrekt i det offentlige lønhierarki, efter at sygeplejer-
skestudiet skiftede akademisk niveau i 1990. Dette afsøges og ef-
fektueres i samarbejde med kompetent juridisk bistand og en min-
dre gruppe interesserede kongresdelegerede. 
 
HB afgør efterfølgende, om der skal rejses søgsmål. 
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Et muligt juridisk svigt fra Justitsministeriet, undervisningsministeri-
ets og stillingsvurderingsudvalget nævnt under Tjenestemandsre-
formen af 1969.  
 
Sagsanlæggelsen skal fokusere på de undladelsessynder, der op-
stod i kølvandet på akademiseringen af sygeplejerskestudiet, be-
gået af centraladministrationen. 
 
I et retssamfund som det danske er tredelingen af magten en 
grundsten, den lovgivende, udøvende og dømmende magt. 
 
Det er dog først ved udøvelsen af den dømmende magt at, lovgiv-
ningen bliver endeligt fortolket. Hvorfor det er vigtigt at få vurderet 
centraladministrationens svigt, ved deres undladelsessynder her. 
 
Justitsministeriet burde have vurderet det ændrede sygeplejerske-
studie i forhold til anden lovgivning (ligestillingslovene af 1975, og 
1976). Uddannelsesministeriet og stillingsvurderingsudvalget under 
“Tjenestemandsreformen af 1969” burde have reindplaceret syge-
plejerskestudiet korrekt i lønhierarkiet efter studieændringen i 1990. 
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Handlingsprogrammet 2022-2026 er tænkt som HB’s forsøg på at sætte retning for DSR’s 
arbejde i de kommende år. Der er ikke beskrevet konkrete indsatser i Handlingsprogrammet 
– disse kan drøftes på kongressen.    
 
Tjenestemandsreformen af 1969 er en omfattende reform af tjenestemandsområdet vedtaget 
af Folketinget den 18. juni 1969. Forud for vedtagelsen lå fem års kommissionsarbejde, der 
skulle begrunde alle klassificeringer af offentligt ansatte. 
  
Der er ikke siden ændret på denne klassificering for faggruppernes indplacering og dermed 
heller ikke for sygeplejersker efter, at uddannelsen blev en professionsbacheloruddannelse. 
  
I forbindelse med ethvert søgsmål skal både påstanden og rette modpart afklares. 
 

Udvikling i sygeplejerskeuddannelse  
I 1990 kom der en ny sygeplejerskeuddannelse, som betød, at uddannelsen ændrede status 
fra en kort videregående lærlingeuddannelse til en mellemlang videregående studiebaseret 
uddannelse – dog med organisatorisk tilknytning til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.  
Samtidig justerede man adgangskravene, så de modsvarede kravene på de øvrige videregå-
ende uddannelser.  
  
I 1991 blev en kandidatuddannelse i sygepleje etableret, cand.cur.uddannelsen (candidata 
curationes, cand.cur.). Samme år blev de første ph.d.-studerende indmeldt ved Danmarks 
Sygeplejerskehøjskole og det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet.  
  
I 2001 ændrer sygeplejerskeuddannelsen igen status fra en studiebaseret mellemlang vide-
regående uddannelse til en professionsbacheloruddannelse, der gav adgang til videreuddan-
nelse - først og fremmest inden for de sundhedsfaglige kandidatuddannelser og de erhvervs-
rettede masteruddannelser. 

 


