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Charlotte Munck var forstanderinde for sygeplejen på Bispebjerg Hospital 1913 til sin død
1932. Hun var den første sygeplejerske i den type stilling i Danmark og kom til at sætte kursen
for sygeplejens og sygeplejerskeuddannelsens udvikling i hele landet.

Charlotte Munck blev født d. 6. juli 1876 i en præstefamilie i Lille Næstved. Da Charlotte var
færdig med skolen efter konfirmationen, kom hun i huset forskellige steder i familien for at
lære husholdning. Efter nogle år i huset var Charlotte Munck i 1894 på et skoleophold i
Schweiz, hvor hun lærte sprog.

I 1900 mødte hun en præst og missionær, som var ven med hendes bror. Dette møde fik
Charlotte til at se nye muligheder med sit liv, og hun fik interesse for sygeplejen. Hun blev elev
på Diakonissestiftelsen og var der i fire måneder. Så blev der brug for hendes hjælp i familien,
og hun måtte udsætte sine egne planer nogle år indtil 1906, hvor hun tog til USA for at
uddanne sig til sygeplejerske.

Charlotte Munck rejste til Presbyterian Hospital i New York, hvor hendes barndomsveninde
Margrethe Koch (formand for Dansk Sygeplejeråd 1933 - 1934) var blevet uddannet som
sygeplejerske 1897 – 1900. Margrethe Koch opmuntrede hende til at tage af sted med henblik
på at komme hjem og forbedre standarden i dansk sygepleje.

Charlotte Munck ca. 1905 inden hun 
rejste til USA  (Foto: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum)
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Charlotte Munck kom tilbage til Danmark i 1909 som statseksamineret sygeplejerske. Hun
havde svært ved at få job, fordi man her hjemme så skævt til hendes amerikanske uddannelse.
Men det lykkedes at få en stilling som 2. assistent på det nybyggede Rigshospital. Hun blev
hurtigt plejemoder (oversygeplejerske) på hudafdelingen, hvor hun organiserede sygeplejen
på forbilledlig vis.

Da det nye Bispebjerg Hospital skulle indvies i 1913, gik Dansk Sygeplejeråd i aktion for at få
ansat landets første forstanderinde for sygeplejen. På andre hospitaler ledede den enkelte
plejemoder sin egen afdeling, men der var ingen overordnet sygeplejeledelse. Dansk Syge-
plejeråds anstrengelser lykkedes, og Charlotte Munck blev ansat som forstanderinde blandt
otte ansøgere.

Det provokerede andre sygeplejersker, der følte sig tilsidesat. De mente, at bestyrelsen i DSR
var alt for imponerede af Charlotte Muncks uddannelse, og der blev indkaldt til stormøde om
det med 400 deltagere. Ved slutningen af mødet rejste Charlotte Munck sig og viste sit
format. Hun tog tilsyneladende ikke diskussionen personligt og sagde, ”Jeg står på den plads,
jeg står, fordi jeg tror, jeg skal stå der, ellers havde jeg aldrig vovet at påtage mig den
ansvarsfulde og mange gange besværlige stilling.”

Charlotte Munck startede med at organisere det nye hospital helt fra bunden. En af hendes
metoder til at sikre ensartethed og kvalitet var at indføre procedurebøger i alle afdelinger.
Procedurerne handlede i stort omfang om tekniske og administrative opgaver som optælling
af vasketøj o.l. Men der var også procedurer om sengeredning hos en dårlig patient, hvor
hensynet til patienter var det væsentlige: ”Puslingen må foregå uden mindste Anstrengelsehensynet til patienter var det væsentlige: ”Puslingen må foregå uden mindste Anstrengelse
for Patienten; ligesom meget svage Patienter ikke selv må gøre sig i stand eller blot hjælpe
dermed.”

Charlotte Munck udnyttede med procedurebøgerne muligheden for at få indflydelse på den
udførte sygepleje, på trods af at overlægen havde den formelle ledelse. Når hun ønskede
noget ændret, sendte hun informationer ud til afdelingerne. Et eksempel er et ønske om brug
af skærme på afdelingerne, fordi det lå hende stærkt på sinde at tage passende hensyn til
patienternes blufærdighed.

I forbindelse med diskussionen om forstanderindens opgaver var overlægerne enige om, at
ansvaret for elevernes uddannelse skulle ligge under forstanderindens myndighed. Elev-
uddannelsen blev startet i takt med, at afdelingerne blev taget i brug. De første sygepleje-
elever blev overflyttet fra Kommunehospitalet i 1913.

Uddannelsen blev tilrettelagt på baggrund af de erfaringer og oplevelser, Charlotte havde
med fra USA. Hun indførte den samme struktur som i sin egen uddannelse, og varigheden var
tre år. Eleverne blev antaget på prøve et halvt år. Når prøvetiden var gennemført tilfreds-
stillende, fik de udleveret hospitalets karakteristiske blå og hvidstribede uniform med til-
hørende forklæde og kappe.

I den første praktik i afdelingerne skrubbede og skurede eleverne sengeben og sengeborde.
Først senere i uddannelsen fik de mere kontakt til patienterne. Eleverne boede i sygepleje-
boligen, hvor der også boede færdiguddannede sygeplejersker. Hver morgen kom Charlotte
Munck ned i spisestuen og gav den enkelte elev besked om eventuelle ændringer i den plan-
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Charlotte Munck ved skrivebordet (Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum)

lagte afdelingsturnus. Hun kontrollerede, at deres uniform sad korrekt, og at de var helt
raske. Sygdomstegn måtte ikke ignoreres for ikke at smitte patienter og kollegaer. Charlotte
Munck var vellidt blandt de fleste elever, men hun kunne virke lidt fjern og højtidelig i sin
fremtoning. Hun kendte til den enkelte elevs ve og vel og hjalp, hvis der var problemer i
afdelingerne. Eleverne betragtede hende som en slags mor.

Dansk Sygeplejeråd indså i begyndelsen af tyverne, at der var et behov for en dansk lærebog
i sygepleje. Hidtil havde man benyttet sig af oversatte bøger og bøger udarbejdet af for-
skellige læger. Man valgte Charlotte Munck som redaktør, og bogen blev udgivet af DSR og
Nyt Nordisk Forlag i 1926. Lærebogen blev hurtigt den bog, alle sygehuse brugte i den
teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen.

I 1927 blev Charlotte Munck formand for Dansk Sygeplejeråd, og hendes primære opgave var
at få en treårig statsanerkendt uddannelse i hele landet. Arbejdet med at få den treårige
uddannelse statsanerkendt var begyndt allerede i 1908, men først i april 1933 blev stats-
autorisationen endelig vedtaget, og den treårige uddannelse var en realitet. Det nåede
Charlotte Munck desværre ikke at opleve. Hun flyttede ind i det nyopførte ”Sygeplejersker-
nes Hus på Tagensvej først i 1930´erne og døde efter kort tids sygdom på Bispebjerg
Hospital i 1932.
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Charlotte Muncks instrukser ca. 1913 Charlotte Muncks instrukser ca. 1913 Charlotte Muncks instrukser ca. 1913 Charlotte Muncks instrukser ca. 1913 –––– 1915191519151915

Charlotte Munck skrev som nævnt instrukser om sygeplejeprocedurer og administrative og
tekniske forhold.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum har fra Bispebjerg Hospital fået et kladdehæfte med nogle
af disse instrukser. De fleste af dem er maskinskrevne, og de er omhyggeligt klæbet ind i hæf-
tet, formentlig i kronologisk rækkefølge.

Kun få af instrukserne er dateret, men det er rimeligt at antage, at de første stammer fra den
første start på Bispebjerg Hospital 1913-14. De sidste er fra 1915, måske begyndelsen af 1916.
Man kan ane, at der har været knaphed på varer under 1. verdenskrig, for nogle af instrukserne
handler om genbrug af tuber på apoteket, og der er strenge regler for udskiftning af udslidt
voksdug.

Instrukserne tegner et billede af et velorganiseret hospital med orden i rekvisitioner, bestil-
linger, procedurer for overflytning af patienter osv. Men også, at det undertiden kneb med at få
sorteret vasketøjet ordentligt og få sat stormkrog på vinduerne. Hvis nogen slog noget i stykker
eller brændte gummislanger på, kostede det en tur på forstanderindens kontor for at tilstå
brøden.

Hele instrukshæftet er gengivet på de følgende sider. God læselyst!

Et af de mest kendte portrætter af 
Charlotte Munck taget i 1920erne
(Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum)
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