
lndenrigsmim"steriets cirkvlære nr. 14 af 30. januar 1957. 

Cirkulære om sygeplejerskeuddannelsen. 

(Til Københavns magistrat, samtlige amtsråd og byråd m.v.). 

Ved lov nr. 127 af 25. maj 1956 om syge
plejersker og kgl. anordning af 30. januar 
1957 om sygeplejerskeuddannelsen er der 
foretaget ændring af reglerne for uddan
nelse af sygeplejersker. 

Loven af 25. maj 1956 om sygeplejersker 
(aftrykt som bilag 1) er trådt i kraft den 
1. juli 1956 og afløser lov nr. H0 af 26. april
1933 om autoriserede syge11lejersker, jfr. 
lov nr. 133 af 30. marts 1942 og lov nr. 286 
af 18. juni 1951 § 14. Den kongelige anord
ning om sygeplejerskeuddannelsen er af
trykt som bilag 2. 

I den ny lovs § 2, stk. 1, bestemmes, at 
autorisation til at udøve virksomhed som syge
plejerske og betegne sig som sygeplejerske 
efter begæring meddeles den, der har gen
nemgået sygeplejeforskole og en 3-årig ud
dannelse med forkursus, og som har bestået 
afsluttende eksamen og modtaget eksamens
bevis ved en af sundhedsstyrelsen godkendt 
sygeplejeskole. 

Betegnelsen sygeplejeskole anvendes i 
fremtiden om de af sundhedsstyrelsen god
kendte uddannelsessteder for sygepleje
elever; betegnelsen omfatter dog ikke syge
plejehøjskoler. 

Grunduddannelsen - dvs. sygeplejefor
skole og 3-årig uddannelse med fork.usus -
der er forudsætning for 01:måelse af autorisa
tion som sygeplejerske, skal være sammen
hængende. Sundhedsstyrelsen kan dog med
dele dispensation herfra. 

Forskoleundervisningen vil kunne gives 
såvel på sygeplejehøjskoler som på syge
plejeskoler. Den 3-årige uddannelse og for
kursus vil derimod alene kunne gives af 
sygeplejeskoler. Sygeplejeskolerne, der nor
malt skal være tilknyttet sygehuse, skal 
godkendes af sundhedsr;tyrelsen, og sygepleje
højskolerne skal have sundhedsstyrelsens 
godkendelse i deres egenskab af sygepleje
forskoler. 

For at kunne opnå sundhedsstyrelsens 
godkendelse kræves, at sygeplejeskolen til-
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rettelægger uddannelsen efter reglerne i den 
kgl. anordning og opfylder de i anordningens 
§ 4 fastsatte betingelser med hensyn til
skolens ledelse, lærerkræfter, indretning
m.m.

Ansvaret for en skoles indretning og drift
påhviler skolens ejer. 

De godkendelser, der i medfør af loven om 
autoriserede sygeplejersker af 26. april 1933 
er meddelt sygehuse og andre institutioner 
som 3-årige eller som 1- og 2-årige uddan
nelsessteder, vil bortfalde. De uddannelses
steder, der også i fremtiden ønsker at ud
danne sygeplejeelever, må ansøge om for
nyet godkendelse fra sundhedsstyrelsen. De 
bestående sygeplejehøjskoler må ligeledes 
ansøge om godkendelse for fortsat at kunne 
virke som sygeplejeforskoler. 

Om tidspunktet for den ny sygeplejerske
uddannelses gennem/ ørelse og de bestående 
uddannelsessteders ophør med at give ud
dannelse efter den hidtidige ordning hen
vises til afsnit III. 

Det påhviler sundhedsstyrelsen at føre 
tilsyn med sygeplejeskoler og med syge
plejehøjskoler i disses egenskab af forskole 
for sygeplejeelever. Sundhedsstyrelsen skal 
tilbagekalde godkendelsen af en institution, 
såfremt den ikke længere opfylder de fast
satte godkendelsesbetingelser eller ikke når 
det for uddannelsen foreskrevne mål. 

Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde 
i medfør af den kgl. anordning § 27, stk. 2, 
tillade afvigelser fra de i anordningen givne 
regler. 

I. Godkendelse af sygeplejeskoler og syge
plejehøjskoler.

For at en sygeplejeskole skal kunne god
kendes af sundhedsstyrelsen kræves i hen
hold til anordningens § 4: 

1) at skolen giver grunduddannelsen i sin
helhed eller - for elever, der har gen
nemgået forskolen på en sygeplejehøj-
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skole - den 3-årige uddannelse med for
kursus, 

2) at elevoptagelsen sker efter reglerne i an
ordningens §§ 5-6,

3) at elevuddannelsen er tilrettelagt efter
de i anordningens§§ 7-25 angivne regler,
og at skolens uddannelsesplan indsendes
til sundhedsstyrelsens godkendelse,

4) at der til bistand for skoleejeren ved
ledelsen af skolen oprettes et skoleråd,
hvori repræsenteres de med sygepleje
skolen samarbejdende sygehuse og andre
institutioner, og hvis sammensætning
skal godkendes af sundhedsstyrelsen,

5) at skolens daglige ledelse forestås af en
hertil kvalificeret sygeplejerske (for
standerinde, oversygeplejerske), og at
der tilknyttes et tilstrækkeligt antal kva
lificerede lærerkræfter til at varetage
så vel den teoretiske som den praktiske
uddannelse,

6) at skolens lokaler, inventar og materiel
m.m. er tilfredsstillende,

7) at skolen undergives sundhedsstyrelsens
tilsyn og foretager indberetninger til sty
relsen om sin virksomhed een gang årlig
eller efter styrelsens nærmere bestem
melse.

De nærmere regler for godkendelse af
sygeplejehøjskoler i deres egenskab af for
skole vil blive fastsat af sundhedsstyrelsen, 
jfr. anordningens § 4, sidste stk. 

Det henstilles, at ansøgninger om god
kendelse af sygeplejeskoler og sygeplejehøj
skoler indsendes til sundhedsstyrelsen sna
rest muligt, og at den af styrelsen fastsatte 
frist for indsendelsen - 1. maj 1957 - over
holdes. 

II. Retningslinier for sygeplejeskolers og
sygeplejehøjskolers virksomhed.

1. Sygeplejerskeu,ddannelsen.

Reglerne om sygeplejerskeuddannelsen -
forskole, forkursus og 3-årig uddannelse 
(grunduddannelsen) - findes i den kgl. an
ordning. 

Forskolen skal fremtidig gennemgås af 
alle sygeplejeelever. 

Forskoleundervisningen vil som nævnt 
kunne gives såvel af sygeplejehøjskoler som 
sygeplejeskoler. Det forudsættes, at syge
plejehøjskolerne som hidtil giver et 5 må-
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neders kursus omfattende sygeplejeunder
visning og almindelig højskoleundervisning. 
Forskolens varighed på sygeplejeskoler er 
ca. 4 måneder. 

Sygeplejeskolerne skal enten give grund
uddannelsen i sin helhed (forskole, forkursus 
og 3-årig uddannelse) eller - for elever, der 
har gennemgået forskolen på sygeplejehøj
skole - forkursus på 2 måneder og den 3-
årige uddannelse. 

Forskolen skal være på mindst 500 og for
kurset på mindst 280 undervisningstimer, 
jfr. anordningens §§ 8 og 9. 

Den teoretiske undervisning under den 
3-årige uddannelse falder i 2 dele, hvoraf
1. del, omfattende mindst 320 undervis
ningstimer, skal gives inden for de første
15 måneder og 2. del på mindst 220 timer
inden for de følgende 13 måneder, jfr.
anordningens§§ 11-15.

Den teoretiske undervisning under den 
3-årige uddannelse skal finde sted i elevernes
normale arbejdstid - ikke i fritiden - og
kan som hidtil gives i samlede læsekurser
eller sideløbende med den praktiske uddan
nelse.

Den praktiske uddannelse ( anordningens 
§§ 16-18) skal foregå på særligt dertil af sund
hedsstyrelsen godkendte afdelinger. Uddan
nelsen skal være alsidig og bibringe eleven
indsigt og erfaring i udøvelse af sygepleje på 
såvel medicinske og kirurgiske som forskel
lige andre i anordningen nærmere angivne
specialafdelinger. Endvidere skal eleven,
hvor mulighed herfor foreligger, følge en
hjemmesygeplejerske og en sundhedsplejer
ske i arbejdet.

Under afdelingstjenesten må der gives 
eleverne omhyggelig instruktion og syste
matisk vejledning, ligesom klinisk undervis
ning med demonstrationer af typiske syg
domstilfælde og særlige behandlinger bør 
indgå som et fast led i den praktiske uddan
nelse. 

Det vil være formålstjenligt i første række 
at etablere sygeplejeskoler ved centralsyge
huse, idet større skoler må antages at have 
særlige muligheder for en økonomisk drift; 
lokaler, udstyr m.m. vil kunne udnyttes af 
et større antal elever, ligesom lærerkræfterne 
vil blive bedre udnyttet. Centralsygehusenes 
beliggenhed i byer med større skolevirksom
hed skulle endvidere give mulighed for at be
nytte lærerkræfter fra andre skoler som 
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timelærere, f.eks. i fag som psykologi og 
sociallovgivning. 

Såfremt sygeplejeskolen ikke er knyttet til 
et sygehus, på hvilket samtlige de i anord
ningens§ 17, stk. 2, nævnte afdelinger findes, 
må der ved samarbejde med andre sygehuse, 
sindssygehospitaler og andre institutioner 
tilvejebringes mulighed for, at eleverne kan 
få praktisk uddannelse på alle de pågæl
dende afdelinger. Sådant samarbejde skal, 
hvor mulighed herfor foreligger, også etab
leres, dersom der ikke på det til skolen knyt
tede sygehus kan gives praktisk uddannelse 
i det i anordningens§ 17, stk. 3, nævnte om
fang; det skal navnlig tilstræbes, at der til
vejebringes mulighed for praktisk uddan
nelse på fødeafdeling, på tuberkulose- eller 
epidemiafdeling og på mindst to af de i øvrigt 
i § 17, stk. 3, nævnte afdelinger, men det er 
ønskeligt, at der er adgang til praktisk ud
dannelse på så mange af de pågældende af
delinger som muligt. Endvidere bør der til
stræbes samarbejde, således at sygehuse, 
hvortil der ikke er knyttet sygeplejeskole, 
kan komme til at deltage i den praktiske 
uddannelse af elever; det bemærkes i denne 
forbindelse, at 6 måneders uddannelse på 
godkendte blandet medicinsk-kirurgiske af
delinger vil kunne træde i stedet for 3 
måneders uddannelse på kirurgisk afdeling 
og 3 måneders uddannelse på medicinsk 
afdeling. 

Der skal af sygeplejeskolen udarbejdes en 
detailleret uddannelsesplan såvel for den 
teoretiske som for den praktiske uddannelse. 
Af uddannelsesplanen skal bl. a. fremgå, 
hvorledes uddannelsen fordeles på de med 
sygeplejeskolen samarbejdende sygehuse og 
andre institutioner. Uddannelsesplanen skal 
indsendes til sundhedsstyrelsens godken
delse. 

En sygeplejeskole må af såvel økonomiske 
som organisatoriske grunde have en sådan 
størrelse, at den mindst een gang årlig kan 
optage hoid på 20-30 elever. En klasse bør 
normalt ikke overstige 30 elever. Dersom 
der optages større elevhold, må der normalt 
oprettes parallelklasser. 

Det henstilles, at der udarbejdes et sær
skilt budget og regnskab for sygeplejeskolen, 
idet skolens driftsomkostninger da lettere 
vil kunne fordeles mellem skolen og det eller 
de sygehuse og institutioner, med hvilke der 
er etableret samarbejde. 
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2. Skolerådet.

Til bistand for skoleejeren ved en syge
plejeskoles ledelse skal oprettes et skoleråd, 
hvoraf skolens daglige leder er født medlem, 
og som desuden kan bestå af f.eks. et med
lem af sygehusbestyrelsen, repræsentanter 
for administrationen, overlægerne og de 
ledende sygeplejersker ved de til skolen 
knyttede sygehuse, en embedslæge og en 
sygeplejerske, repræsenterende de hjemme
sygepleje- og sundhedsplej erskevirksomhe
der, som skolen måtte samarbejde med, samt 
en sagkyndig i undervisningsspørgsmål (pæ
dagog). 

Rådet udpeges af skoleejeren for en 
periode af 4 år. Dets sammensætning god
kendes af sundhedsstyrelsen. 

Skolerådet skal have indseende med ud
dannelsen og medvirke til, at denne er 
effektiv og tidssvarende. 

Rådet skal deltage i tilrettelæggelsen af 
skolens uddannelsesplan, være rådgivende i 
spørgsmål vedrørende uddannelsen og ele
vernes forhold, antagelse og afskedigelse af 
lærerpersonale, udarbejdelse af skolens bud
get, afholdelse af prøver og afsluttende 
eksamen. 

3. Lærerkræfter.

Sygeplejeskolens daglige ledelse skal fore
stås af en forstanderinde (oversygeplejerske). 
Har denne tillige opgaver inden for syge
plejen på det sygehus, som skolen er til
knyttet, vil det være nødvendigt, at der til 
hjælp ved skolens daglige ledelse antages en 
instruktionssygeplejerske. Afhængig af sko
lens størrelse kan det desuden blive nødven
digt at ansætte instruktionssygeplejersker, 
der alene er beskæftiget ved uddannelsen. 
Forstanderinden skal, eventuelt gennem de 
hende underlagte instruktionssygeplejersker, 
tilrettelægge studiebesøg, studiekredsarbejde 
og lignende samt yde bistand ved tilrette
læggelsen af den praktiske uddannelse med 
dertil hørende klinisk undervisning m.m. og 
ved koordineringen af undervisningen på 
skolen og undervisningen på afdelingerne. 

En del af undervisningen forudsættes 
givet af læger. Opmærksomheden henledes 
på, at der foruden sygehusets egne læger 
også kan anvendes embedslæger og alment 
praktiserende læger. Specialkyndige lærer
kræfter kan endvidere anvendes i forskellige 



fag, f.eks. sociallovgivning, psykologi og 
pædagogik. 

Inden besættelse sker af stillinger som for
standerinde (oversygeplejerske) ved syge
plejeskoler og sygeplejehøjskoler, skal der 
indhentes en udtalelse fra sundhedsstyrelsen 
om, hvilke ansøgere der er kvalificerede til 
vedkommende stilling. 

4. U ndervisningslolcaler.
Sygeplejeskolen og sygeplejehøjskolen må

råde over det for uddannelsen af sygepleje
elever nødvendige antal egnede lokaler. 
Der må findes i hvert fald et klasseværelse 
og en demonstrationsstue, hvor de praktiske 
øvelser i forbindelse med undervisningen i 
sygeplejelære kan finde sted. Klasseværel
sernes antal må i øvrigt bero på skolens 
størrelse og de muligheder, der foreligger 
for ved anden skolevirksomhed at få adgang, 
f.eks. til skolekøkken og gymnastiksal.
Endvidere må der til undervisning i for
skolefagene, f.eks. fysik og kemi - hvad
enten denne foregår på sygeplejeskolen eller
på sygeplejehøjskolen - være adgang til et
egnet lokale, hvor bl.a. de fysiske og kemi
ske øvelser kan foregå.

Det er ønskeligt, at der indrettes kontorer 
til skolens leder og instruktionssygeplejer
sker, og at der indrettes læsestue for ele
verne, eventuelt kombineret med bibliotek. 

III. Den ny uddannelsesordnings ikrafttræ
den.

I henhold til § 28 i den kgl. anordning skal 
al uddannelse af sygeplejeelever, der på
begyndes den 1. april 1958 eller senere, finde 
sted på uddannelsessteder, der er godkendt 
af sundhedsstyrelsen i medfør af anordnin
gens § 4, og uddannelsen skal foregå i over
ensstemmelse med anordningens regler. 
Denne bestemmelse tager sigte såvel på 
uddannelsen ved sygeplejehøjskoler som ved 
8 ygeplej eskoler. 
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Elever, der forud for den 1. april 1958 har 
påbegyndt en 3-årig uddannelse efter de 
hidtil gældende uddannelsesregler, vil kunne 
fortsætte denne efter disse regler. Er uddan
nelsen påbegyndt ved et uddannelsessted 
med en 2-årig uddannelse, der er godkendt 
svarende til første år af den 3-årige uddan
nelse, er det dog en betingelse herfor, at op
tagelsen har fundet sted forud for den 1. 
april 1957. 

Med hensyn til de nuværende uddannel
sessteders og sygeplejehøjskolers adgang ti' 
at uddanne elever efter de hidtidige regler 
gælder følgende: 

Ved sygeplejehøjskolerne vil vinterkurset 
november 1957-marts 1958 blive det sidste 
kursus, der kan finde sted efter de hidtidige 
uddannelsesregler. 

For de 3-årige uddannelsessteders ved
kommende og for sådanne 2-årige uddannel
sessteder, hvor begge år medregnes fuldt ud 
i den 3-årige uddannelse, vil uddannelsen af 
nye elever efter den hidtidige ordning ikke 
kunne påbegyndes efter udgangen af marts 
måned 1958. 

Uddannelsessteder, der er godkendt med 
en 2-årig uddannelse svarende til det første 
år af den 3-årige uddannelse, vil ikke kunne 
påbegynde uddannelse af nye elever efter 
den hidtidige ordning efter udgangen af 
marts 1957. 

Opmærksomheden henledes på bestem
melsen i § 15 i loven om sygeplejersker, hvor
efter adgangen til at indgive ansøgning om 
autorisation som sygeplejerske for personer, 
der er uddannet efter den hidtidige uddan
nelsesordning, ophører 5 år efter lovens 
ikrafttræden, dvs. ved udgangen af juni 
måned 1961. Elever, der efter dette tidspunkt 
måtte af slutte en uddannelse efter den hidtidige 
ordning, vil således ikke kunne autoriseres 
som sygeplejerske, selv om de har påbegyndt 
uddannelsen inden udløbet af de foran 
anførte frister, med mindre særlige tilladelse 
gives, jfr. den kgl. anordning § 28, stk. 3. 

Indenrigsministeriet, den 30. januar 1957. 

Carl Petersen. / Lorck. 
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Bilag I. 

Optryk af 

Lov om sygeplejersker. 

(Lov nr. 127 af 25. maj 1956, som ændret ved lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 208 af 3. juni 1967). 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, 

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

Kapitel I. 

Ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske. 

§ 1.

Ret til at udøve virksomhed som syge
plejerske og betegne sig som sygeplejerske 
har kun den, der har modtaget autorisation 
i henhold til§§ 2 og 3. 

§ 2.

Stk. 1. Autorisation til at udøve virksom
hed som sygeplejerske og betegne sig som 
sygeplejerske meddeles efter begæring den, 
der har gennemgået sygeplejeforskole og en 
3-årig uddannelse med forkursus, og som
har bestået afsluttende eksamen og mod
taget eksamensbevis ved en af sundheds
styrelsen godkendt sygeplejeskole.

Stk. 2. Autorisation kan dog ikke 111ed
deles den, der må antages at være farlig for 
sine medmennesker under udøvelse af virk
somhed som sygeplejerske enten på grund 
af legemlige mangler eller varig eller med 
mellemrum indtrædende mangelfuld sjæls
tilstand, hvadenten denne skyldes sygdom 
eller misbrug af alkohol, lægemidler og des
lige, eller på grund af udvist grov uduelighed. 
Autorisationen kan endvidere nægtes under 
de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte 
omstændigheder. 

Stk. 3. Forinden autorisation som syge
plejerske meddeles, afgiver vedkommende -
efter en af indenrigsministeren fastsat formu
lar - en skriftlig forsikring om samvittig
hedsfuldt at ville opfylde sine pligter som 
sygeplejerske. 

Stk. 4. Autorisationerne meddeles af sund
hedsstyrelsen. 

Stk. 5. Regler for uddannelse af syge
plejersker, herunder godkendelse af syge
plejehøjskoler, sygeplejeskoler og afslut
tende eksamen, gives ved en gennem inden
rigsministeriet udvirket kongelig anordning. 

§ 3.
Sundhedsstyrelsen kan under særlige om

stændigheder give personer, der ikke har 
bestået afsluttende eksamen på en af sund
hedsstyrelsen godkendt sygeplejeskole her i 
riget, men som i udlandet har erhvervet en 
tilsvarende uddannelse, autorisation som 
sygeplejerske. 

§ 4.
Stk. 1. Må det antages, at en sygeplejer

ske er farlig for sine medmennesker under 
udøvelse af sygeplejegerning enten på grund 
af legemlige mangler eller varig eller med 
mellemrum indtrædende mangelfuld sjæls
tilstand, hvadenten denne skyldes sygdom 
eller misbrug af alkohol, lægemidler og 
deslige, eller på grund af udvist grov udue
lighed, afgiver sundhedsstyrelsen til inden
rigsministeren indstilling om, at der træffes 
foranstaltninger til, at retten til at udøve 
virksomhed som sygeplejerske fratages ved
kommende. Forinden sundhedsstyrelsen af
giver sin indstilling, skal sagen forelægges 
retslægerådet. Endvidere skal der gives 
vedkommende lejlighed til at erklære sig 
skriftligt eller, hvis hun ønsker det, at 
afgive mundtlig forklaring for sundheds
styrelsen i et i den anledning afholdt møde, 
i hvilket også retslægerådet deltager. Rets
lægerådet afgiver altid skriftlig erklæring i 
sagen. Endvidere skal pågældende opfordres 
til - skriftligt eller i det nævnte møde -



at erklære, om hun ønsker sagen afgjort ved 
dom eller underkaster sig indenrigsministe
rens afgørelse. Afgives sådan erklæring ikke 
inden en frist af 14 dage, vil sagen være at 
indbringe for vedkommende underret. 

Stk. 2. Under den i nærværende paragrafs 
stk. 1 ommeldte sags behandling i sundheds
styrelsen har den pågældende ret til overfor 
styrelsen at optræde ved eller i forening med 
en af hende valgt tillidsmand, ligesom hun 
og tillidsmanden på hendes vegne har ret til 
at gøre sig bekendt med samtlige sagens 
akter, således som disse foreligger for 
sundhedsstyrelsen. 

Stk. 3. I påtrængende tilfælde, hvor syge
plejerskens fortsatte virksomhed skønnes at 
frembyde overhængende fare, kan sundheds
styrelsen midlertidigt fratage hende retten 
til at udøve virksomhed som sygeplejerske. 
Sundhedsstyrelsen skal da straks gøre ind
beretning til indenrigsministeren, der stad
fæster eller ophæver sundhedsstyrelsens 
beslutning. 

Stk. 4. Skal spørgsmålet om endeligt at 
fratage en sygeplejerske retten til at udøve 
virksomhed som sygeplejerske afgøres ved 
dom, foranlediger indenrigsministeren rets
sag anlagt mod pågældende i den borgerlige 
retsplejes former. Dersom retten frakendes 
pågældende, kan det ved dommen bestem
mes, at anke ikke har opsættende virkning, 
idet den pågældende dog, såfremt vedkom
mende er i fast stilling, ikke som følge af 
dommen kan afskediges af denne stilling, 
forinden endelig domstolsafgørelse fore
ligger. 

Stk. 5. Dersom indenrigsministeren, for
inden han tager stilling til, om retten til at 
udøve virksomhed som sygeplejerske bør 
fratages en sygeplejerske, anser det for 
nødvendigt, at denne underkastes læge
undersøgelse, eventuelt ved indlæggelse på 
et sygehus eller et sindssygehospital, op
fordrer han sygeplejersken til at underkaste 
sig sådan undersøgelse. Vægrer sygeplejer
sken sig herved, forelægger indenrigsmini
steren spørgsmålet for den ret, ved hvilken 
en eventuel retssag vil være at anlægge. 
Retten afgør spørgsmålet ved kendelse. 
Sådan afgørelse kan også af retten træffes, 
efter at retssag er · anlagt. Såfremt syge
plejersken undlader at efterkomme en ken
delse, der går hende imod, fratager inden
rigsministeren hende retten til at udøve 
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virksomhed som sygeplejerske, og hvis 
retssag er rejst, bortfalder denne. Udgifterne 
ved lægeundersøgelsen afholdes af stats
kassen. 

Stk. 6. Indenrigsministeren kan efter an
søgning meddele en person, hvem retten til 
at udøve virksomhed som sygeplejerske er 
frataget, tilladelse til på ny at udøve sådan 
virksomhed, såfremt de fratagelsen begrun
dende omstændigheder ikke længere findes 
at være tilstede. Dersom ministeren afslår 
ansøgningen, kan vedkommende begære 
denne afgørelse prøvet ved domstolene, hvis 
der er forløbet mindst et år, efter at der er 
truffet endelig bestemmelse om rettens 
bortfald, og mindst et år, efter at gener
hvervelse senest er nægtet hende ved dom. 
Det er en betingelse for afgørelsens prøvelse 
ved domstolene, at den pågældende frem
sætter begæring herom overfor ministeren 
inden 3 uger fra det tidspunkt, da hun ved 
forkyndelse eller anbefalet brev er blevet 
p:jort bekendt med afgørelsen. Indenrigs
ministeren foranlediger herefter retssag an
lagt mod vedkommende i den borgerlige 
rets]Jlejes former. 

Stk. 7. Når en sygeplejerske - midlerti
digt eller endeligt - fortaber retten til at 
udøve virksomhed som sygeplejerske, ud
steder sundhedsstyrelsen offentlig bekendt
gørelse derom. 

Stk. 8. En sygeplejerske kan overfor 
sundhedsstyrelsen fraskrive sig retten til at 
udøve virksomhed som sygeplejerske og 
betegne sig som sygeplejerske for tid eller 
indtil videre. Retten genindtræder, når·en 
fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, 
og kan i øvrigt - også indenfor en fastsat 
tidsfrist - generhverves efter regler sva
rende til reglerne i stk. 6. 

Kapitel Il. 
Sygeplejerskens pligter. 

§ 5.
Stk. 1. En sygeplejerske er under ud

øvelsen af sin gerning forpligtet til at udvise 
omhu og samvittighedsfuldhed. 

Stk. 2. Det er sygeplejersken forbudt at 
ændre den af en læge ordinerede behandling. 

§ 6.
En sygeplejerske er under ansvar efter 

borgerlig straffelov § 263, stk. 2, jfr. § 275, 

forpligtet til ik 
rende hemmeli 
hendes kundska 
virksomhed, m 
til at udtale si 
varetagelse af i 
af eget eller ane 

Stk. 1. Sygep 
hedsstyrelsen, j 
juni 1932 om 
styrelse, og er t 
lægerne. Sundl: 
tegnelse over d 
autoriserede syg 

Stk. 2. En sy 
på begæring af 
alle de for genne 
oplysninger. 

Stk. 1. Syger 
sygeplejersker, , 
styrelsen og stå: 

Stk. 2. Ingen 
sens godkendels, 
denne ydes direl 
eller yde sin n 
eller på anden 
sygeplejersker ti 

Stra 

Den, som ved : 
delse af emblem 
rettiget betegnE 
andre indtrykke 
straffes med bød 

Stk. 1. En s· 
skyldig i grover� 
eller skødesløshE 
straffes med bød 

Stk. 2. Andre 
værende lov ind 
heri fastsatte re, 
begåede forseelse 



sygeplejerske, og hvis 
rtfal<ler denne. Udgifterne 
�elsen afholdes af stats-

1 ministeren kan efter an
m person, hvem retten til 
hed som sygeplejerske er 
. til på ny at udøve sådan 
mt de fratagelsen begrun
heder ikke længere findes 
iDersom ministeren afslår 
!I. vedkommende begære 
·øvet ved domstolene, hvis

dst et år, efter at der er
oestemmelse om rettens
1st et år, efter at gener
·r nægtet hende ved dom.
e for afgørelsens prøvelse

at den pågældende frem
herom overfor ministeren
let tidspunkt, da hun ved
anbefalet brev er blevet
ed afgørelsen. Indenrigs
:diger herefter retssag an
rmende i den borgerlige

sygeplejerske - midlerti
; - fortaber retten til at
a som sygeplejerske, ud
[Yrelsen offentlig bekendt-

geplejerske. kan overfor
fraskrive sig retten til at

å som sygeplejerske og
,ygeplejerske for tid eller
1ten genindtræder, når•en
r fraskrivelsen er udløbet,
- også indenfor en fastsat

verves efter regler sva
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:apitel II.
-jerskens pligter.

§ 5.
1eplejerske er under ud-
1ing forpligtet til at udvise 
ghedsfuldhed. 
sygeplejersken forbudt at 
ege ordinerede behandling. 

§ 6.
te er under ansvar efter 
V § 263, stk. 2, jfr. § 275,

forpligtet til ikke at røbe privatlivet tilh�
rende hemmeligheder, der er kommet til 
hendes kundskab under udøvelsen af hendes 
virksomhed, medmindre hun er forpligtet 
til at udtale sig eller handler i berettiget 
varetagelse af åbenbar almeninteresse eller 
af eget eller andres tarv. 

Kapitel III. 
Tilsyn. 

§ 7.
Stk. 1. Sygeplejersker står under sund

hedsstyrelsen, jfr. § 4 i lov nr. 182 af 23. 
juni 1932 om sundhedsvæsenets central
styrelse, og er undergivet tilsyn af embeds
lægerne. Sundhedsstyrelsen fører en for
tegnelse over de i henhold til §§ 2 og 3 
autoriserede sygepleJersker. 

Stk. 2. En sygeplejerske er forpligtet til 
på begæring af sundhedsstyrelsen at afgive 
alle de for gennemførelse af tilsynet fornødne 
oplysninger. 

§ 8.
Stk. 1. Sygeplejebureauer, som anviser 

sygeplejersker, skal godkendes af sundheds
styrelsen og står under dennes tilsyn. 

Stk. 2. Ingen må uden sundhedsstyrel
sens godkendelse for betaling - hvadenten 
denne ydes direkte eller indirekte - tilbyde 
eller yde sin mellemkomst ved anvisning 
eller på anden måde ved fremskaffelse af 
sygeplejersker til sygeplejehjælp. 

Kapitel IV. 
Straffebestemmelser. 

§ 9.
Den, som ved avertering, skiltning, anven

delse af emblem eller på anden måde ube
rettiget betegner sig som eller bibringer 
andre indtrykket af at være sygeplejerske, 
straffes med bøde. 

§ 10.
Stk. 1. En sygeplejerske, der gør sig 

skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse 
eller skødesløshed i udøvelsen af sit kald, 
straffes med bøde eller hæfte. 

Stk. 2. Andre overtrædelser af de i nær
værende lov indeholdte eller med hjemmel 
heri fastsatte regler straffes, forsåvidt den 
begåede forseelse ikke efter den gældende 
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lovgivning medfører strengere straf, med 
bøde. 

§ 11.
Overtrædelser af § 10, stk. 1 påtales af 

statsadvokaten. 
§ 12.

Såfremt en sygeplejerske i medfør af 
borgerlig straffelov § 79, stk. 1, frakendes 
retten til at udøve virksomhed som syge
plejerske, tilstiller anklagemyndigheden 
sundhedsstyrelsen meddelelse derom. 

Kapitel V. 
Uddannelsesnævnet. 

§ 13.
Stk. 1. Det af indenrigsministeren den 1. 

oktober 1966 nedsatte uddannelsesnævn 
for sundhedsvæsenet er rådgivende for inden
rigsministeriet og sundhedsstyrelsen i sager 
vedrørende sygeplejerskernes uddannelse, 
der forelægges nævnet til udtalelse. Nævnet 
skal virke for, at sygeplejerskernes uddan
nelse, såvel for s� vidt angår den pra�tiske 
som den teoretiske del, kommer til at 
svare til de krav, der til enhver tid må stilles. 
Nævnet kan på eget initiativ optage til 
drøftelse spørgsmål, der vedrører sygeplejer
skernes uddannelse, og er berettiget til over 
for indenrigsministeriet og sundhedsstyrel
sen at fremsætte ønsker og forslag ved
rørende uddannelsen. 

Stk. 2. De nærmere regler for nævnets 
virksomhed fastsættes af indenrigsmini
steren. 

Kapitel VI. 
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser. 

§ 14.
Enhver, der har opnået bevis som autori

seret sygeplejerske i medfør af bestemmel
serne i lov nr. 140 af 26. april 1933 om auto
riserede sygeplejersker, eller som ved nær
værende lovs ikrafttræden udøver virksom
hed som sygeplejerske, er uanset bestemmel
serne i § 1 berettiget til at betegne sig som 
sygeplejerske. 

§ 15.
Personer, der ved denne lovs ikrafttræden 

eller senere opfylder de i § 2, stk. 1, i lov nr. 
140 af 26. april 1933 om autoriserede syge
plejersker omhandlede betingelser for at 



opnå bevis som autoriseret sygeplejerske, 
kan uanset bestemmelserne i denne lovs § 2 
autoriseres som sygeplejerske, når pågæl
dende inden 5 år efter lovens ikrafttræden 
indgiver ansøgning derom. 

§ 16.

Stk. 1. Denne lov træder i kraft den 1. 
juli 1956. 

Stk. 2. Fra samme tidspunkt ophæves 
lov nr. 140 af 26. april 1933 om autoriserede 
sygeplejersker, jfr. lov nr. 133 af 30. marts 
1942 og lov nr. 286 af 18. juni 1951 § 14. 
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Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter de 
nærmere regler vedrørende lovens gennem
førelse. 

Stk. 4. Regeringen bemyndiges til efter 
forhandling med det færøske hjemmestyre 
ved kongelig anordning at sætte nærværende 
lov i kraft på Færøerne med de ændringer, 
som følger af øernes særlige forhold. For 
Færøernes vedkommende gælder indtil vide
re lov nr. 140 af 26. april 1933 om autorise
rede sygeplejersker med ændringer ved lov 
nr. 133 af 30. marts 1942 og lov nr. 286 af 
18. juni 1951.

Bilag 2. 

(Indenrigsm inistt 

VI FREJ 

Hertug til Slesvig, F 

I medfør a 

gende bestemmelser , 

I. Sygeplejerskeud
dannelse1 

Sygeplej erskeud 
udruste eleven rr 
som sygeplejerske 
tekniske færdighe, 
opnå kendskab til 
behandling samt i 
og sundhedspleje: 
lingen og sygdom: 
skal der lægges v: 
anlæg og evner sa1 
og dømmekraft. 

Stk. 1. SygeplE 
af en grundudda1 
og videregående u 

Stk. 2. Grunduc 
praktisk og bestå 
en 3-årig uddanne 
uddannelsens for: 
sådanne kv alifika 
visse specialopgav 
virksomhed inden 
plejen. Grundudd 
menhængende. Sl 
meddele dispensat 

Stk. 3. Specialu 
kvalificere sygepl, 
for sygeplejegrem 
lig indsigt, som i 
uddannelsen. 



gsministeren fastsætter de 

l
drørende lovens gennem-

gen bemyndiges til efter 
det færøske hjemmestyre 
Bning at sætte nærværende 
rnerne med de ændringer, 
rnes særlige forhold. For 
rrmende gælder indtil vide-
16. april 1933 om autorise
fr med ændringer ved lov 
rts 1942 og lov nr. 286 af 

l 
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Bilag 2. 

Optryk af 

Anordning om sygeplejerskeuddannelsen. 

(Indenrigsministeriets anordning af 30. januar 1957 som ændret ved anordning af 15. april 1971). 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, 

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: 

I medfør af§ 2, stk. 5, i lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker fastsættes herved føl

gende bestemmelser om sygeplejerskeuddannelsen: 

I. Sygeplejerskeuddannelsens formål og ud
dannelsens forskellige led. 

§ 1.
Sygeplejerskeuddannelsens formål er at 

udruste eleven med de for virksomheden 
som sygeplejerske fornødne kundskaber og 
tekniske færdigheder. Eleven skal herunder 
opnå kendskab til sygdommenes årsager og 
behandling samt indsigt i at udøve sygepleje 
og sundhedspleje som l�d i sygdomsbehand
lingen og sygdomsforebyggelsen. Endvidere 
skal der lægges vægt på at udvikle elevens 
anlæg og evner samt at styrke ansvarsfølelse 
og dømmekraft. 

§ 2.
Stk. 1. Sygeplejerskeuddannelsen består 

af en grunduddannelse, specialuddannelser 
og videregående uddannelser. 

Stk. 2. Grunduddannelsen er teoretisk og 
praktisk og består af: sygeplejeforskole og 
en 3-årig uddannelse med forkursus. Grund
uddannelsens formål er at give eleverne 
sådanne kvalifikationer, at de, bortset fra 
visse specialopgaver, i princippet kan udøve 
virksomhed inden for enhver gren af syge
plej en. Grunduddannelsen skal være sam
menhængende. Sundhedsstyrelsen kan dog 
meddele dispensation herfra. 

Stk. 3. Specialuddannelserne sigter på at 
kvalificere sygeplejersker til arbejdet inden 
for sygeplejegrene, hvor der kræves en sær
lig indsigt, som ikke opnås gennem grund
uddannelsen. 

Stk. 4. De videregående uddannelser til
rettelægges for sygeplejersker, der skal ind
tage ledende og undervisende stillinger, 
f. eks. som forstanderinde, instruktionssyge
plejerske eller afdelingssygeplejerske. 

Stk. 5. Tilsynet med uddannelsen af syge
plejersker påhviler sundhedsstyrelsen. 

II. Grunduddannelsen.

A. Sygeplejeskolerne og sygeplejehøjskolerne.
§ 3.

Stk. 1. Forskoleundervisningen kan med
deles såvel af sygeplejehøjskoler som af sy
geplejeskoler (normalt tilknyttet sygehuse). 
Den 3-årige uddannelse med forkursus med
deles af sygeplejeskoler. Sygeplejehøjskoler i 
deres egenskab af forskole og sygeplejesko
ler skal godkendes af sundhedsstyrelsen. 

Stk. 2. Ansvaret for en skoles indretning 
og drift påhviler skolens ejer (for sygepleje
højskolernes vedkommende den af undervis
ningsministeriet godkendte forstander). 

1. Godkendelse.
§ 4.

Stk. 1. For at en sygeplejeskole skal kunne 
opnå sundhedsstyrelsens godkendelse kræ
ves: 
1) at skolen enten giver grunduddannelsen i

sin helhed: forskole og forkursus (i alt
ca. 6 måneder) samt den 3-årige uddan
nelse eller forkursus på 2 måneder og den



3-årige uddannelse (for elever, der har
gennemgået forskolen på en sygepleje
højskole),

2) at elevoptagelsen sker efter reglerne i §§ 
5 og 6,

3) at elevuddannelsen er tilrettelagt efter
de i§§ 7-25 angivne regler, og at skolens
uddannelsesplan indsendes til sundheds
styrelsens godkendelse,

i) at der til bistand for skoleejeren ved le
delsen af skolen oprettes et skoleråd,
hvori repræsenteres de med sygepleje
skolen samarbejdende sygehuse og andre
institutioner, og hvis sammensætning
godkendes af sundhedsstyrelsen,

5) at skolens daglige ledelse forstås af en
hertil kvalificeret sygeplejerske (forstan
derinde), og at der til skolen knyttes et
tilstrækkeligt antal kvalificerede lærer
kræfter til at varetage såvel den teoreti
ske som den praktiske uddannelse,

6) at skolens lokaler, inventar og materiel
m. m. er tilfredsstillende,

7) at skolen undergives sundhedsstyrelsens
tilsyn og foretager indberetninger til sty
relsen om sin virksomhed een gang årlig
eller efter styrelsens nærmere bestem
melse.

Stk. 2. Godkendelsen skal tilbagekaldes,
såfremt sygeplejeskolen ikke længere opfyl
der de fastsatte betingelser eller ikke når det 
for uddannelsen foreskrevne mål (jfr. § 1). 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter i 
samarbejde med det i § 13 i lov nr. 127 af 
25. maj 1956 om sygeplejersker omhandlede
uddannelsesnævn og efter forhandling med
undervisningsministeriet de nærmere regler
for godkendelsen af sygeplejehøjskoler (der i
et 5 måneders kursus giver forskolen og en
almendannende undervisning) i disses egen
skab af sygeplejeforskole.

2. Optagelse.
§ 5.

Stk. 1. Optagelse på en sygeplejeskole er 
afhængig af, at skolen efter sit indtryk af 
ansøgeren og dennes modenhed skønner, at 
den _pågældende er egnet til sygeplejerske
gernmg. 

Stk. 2. Afgørelsen træffes af skolens leder 
i forbindelse med det i § 4, stk. 1, nr. 4, 
nævnte skoleråd. 
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Stk. 3. Optagelse på skolen er endvidere 
betinget af, at den pågældende kvinde eller 
mand: 

a) ved grunduddannelsens påbegyndelse er
fyldt 18 år,

b) ved anbefaling fra sin skole kan doku
mentere at være i besiddelse af gode sko
lekundskaber,

c) kan præstere tilfredsstillende helbredsat
test, herunder tandlægeattest, og attest
for tuberkuloseundersøgelse.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte
nærmere regler for den i henhold til foran
stående nødvendige dokumentation. 

§ 6.
Stk. 1. Optagelse på en sygeplejeskole er 

endvidere betinget af, at ansøgeren har be
stået en prøve i fagene dansk, regning og 
naturlære (fysik og kemi). 

Stk. 2. En forudsætning for at deltage i 
forkursus er, at eleven har gennemgået for
skolen, og at der foreligger tilfredsstillende 
udtalelser herfra. Har ansøgeren særlig ud
dannelse og passende alder, kan sundheds
styrelsen efter ansøgning dispensere fra kra
vet om forskole. 

B. Den teoretiske undervisning.

§ 7.
Den teoretiske undervisning skal være 

personlighedsud viklende og kundskabsmed
delende og må understøtte og uddybe den 
udvikling, eleven skal gennemgå under den 
praktiske uddannelse (se §§ 16-18). 
1. Undervisningen i forskolen og i forkur
sus.

§ 8.
Forskolen og forkursus omfatter hen

holdsvis mindst 500 og mindst 280 undervis
ningstimer. Som normal undervisningstid 
regnes 33 timer ugentlig. Hvor der i under
visningen indgår demonstrationer, øvelser, 
studiebesøg o. lign. (se § 9), vil undervis
ningstiden kunne forlænges, men må dog 
højst være 36 timer ugentlig. 

§ 9.
Undervisningen i forskolen (I) og forkur

sus (II) skal omfatte de. nedennævnte fag 
med mindst de angivne timetal: 

I .  Normalplan 
fordel ing 

Fysik .......... . 
Kemi, uorganisk 01 

nisk ......... . 
Anatomi ....... . 
Fysiologi ....... . 
Patologi ........ . 
Arvelighedslære .. 
Bakteriologi ..... 
Demonstrationer o 

i forbindelse m 
nævnte fag ... . 

Hygiejne ....... . 
Ernæringslære ... . 
Samfundslære ... . 
Sundhedsvæsenets 

udvikling ..... . 
Nødhjælp, kunsti1 

dræt, bind- og 
lære ......... . 

Almindelig sygeple 
Studievejledning .. 
Studiebesøg ..... . 
Studiekredsarbejde 
Fagstile ........ . 
Legemsøvelser2) •. 

I alt 500 timer fore 

1) Under almindelig

dervises 5 timer i I 

ning for pa.tienten,

monstration og øv 

kan anvendes ved 

børn.

2) Formålet med leg, 

øve kontrol med h 

øve principperne fe

for afslapning. 



se på skolen er endvidere 
a pågældende kvinde eller 

mnelsens påbegyndelse er 

; fra sin skole kan doku
re i besiddelse af gode sko-

llfredsstillende helbredsat
tandlægeattest, og attest 

eundersøgelse. 
llsstyrelsen kan fastsætte 
;r den i henhold til foran
�e dokumentation. 

§ 6. 
,e på en sygeplejeskole er 
t af, at ansøgeren har be
fagene dansk, regning og 
g kemi). 
dsætning for at deltage i 
even har gennemgået for
foreligger tilfredsstillende 
Har ansøgeren særlig ud
nde alder, kan sundheds
øgning dispensere fra kra-

etiske undervisning.

§ 7.
undervisning skal være 

klende og kundskabsmed-
1derstøtte og uddybe den 
skal gennemgå under den 
•lse (se §§ 16-18).

i forskolen og i forkur-

§ 8. 
forkursus omfatter hen-
0 og mindst 280 undervis
normal undervisningstid 
gentlig. Hvor der i under
demonstrationer, øvelser, 
il. (se § 9), vil undervis-
forlænges, men må dog 

l" §:entlig 

i forskolen (I) og forkur
tte de nedennævnte fag 

tgivne timetal: 

I. Normalp lan  for fag- og  t ime
forde l ingen  i forsko len. 

Fysik................ ... 25 
Kemi, uorganisk og orga-

nisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Anatomi................ 20 
Fysiologi. . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Patologi. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Arvelighedslære. . . . . . . . . . 10 
Bakteriologi . . . . . . . . . . . . . 30 
Demonstrationer og øvelser 

i forbindelse med oven-
nævnte fag. . . . . . . . . . . . 60 

Hygiejne. . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ernæringslære. . . . . . . . . . . . 20 
Samfundslære . . . . . . . . . . . . 38 
Sundhedsvæsenets historiske 

udvikling . . . . . . . . . . . . . . 40 
Nødhjælp, kunstigt ånde

dræt, bind- og bandage-
lære. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 

Almindelig sygeplejelære1) . 25 38 
Studievejledning . . . . . . . . . 5 
Studiebesøg. . . . . . . . . . . . . . 10 
Studiekredsarbejde .  . . . . . . 30 
Fagstile . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Legemsøvelser2) • . . . . . • . • • 29 
I alt 500 timer fordelt med. 296 204 

1) Under almindelig sygeplejelære skal eleven un

dervises 5 timer i beskæftigelsesterapiens betyd

ning for patient.en, og 15 timer anvendes til de

monstration og øvelser i at forarbejde ting, der 

kan anvendes ved beskæftigelsen af voksne og 

børn.

2) Formålet med legemsøvelserne er bh a. at op

øve kontrol med holdning og gang samt at ind

øve principperne for de rette arbejdsstillinger og

for afslapning.
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II. Normalp lan  for  fag- og t ime
forde l ingen  i sygeple jeforkursus. 

Anatomi ... ............. 20 
Fysiologi . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Sociallovgivning . . . . . . . . . . 10 
Psykologi . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Barnets normale udvikling. 15 321)
Ahnindelig sygeplejelære. . . 25 522) 

Sygehusdrift, økonomisk 
hensigtsmæssige frem
gangsmåder ved arbejdets 
udførelse . . . . . . . . . . . . . . 5 10 

Elementær lægemiddellære. 10 
Undersøgelsesmetoder. . . . . 6 4 
Orientering i sygdomsfore-

byggelse og behandling. . 10 
Studievejledning . . . . . . . . . 5 
Studiebesøg.. . . . . . . . . . . . . 16 
Studiekredsarbejde. . . . . . . 10 
Legemsøvelser3) . • • • • • . • • • 10 
I alt 280 timer fordelt med. 141 139 

1) 8 dage a 4 timer ved børneinstitutioner for raske

børn.

2) 26 dage a 2 timer på en medicinsk eller kirur

gisk afdeling. 

3) Se fodnote 2) ad normalplanen for forskolen. 

§ 10.
Stk. 1. Forskolen omfatter, som det frem

går af § 9, udelukkende fag, der kan tileg
nes, uden at eleven har kontakt med patien
ter og sygdomme, og vil derfor med sund
hedsstyrelsens godkendelse også (i modsæt
ning til forkurset) kunne gives af sygepleje
højskolerne, der som hidtil ved siden af sy
geplejeundervisningen tillige vil kunne give 
almindelig højskoleundervisning. 

Stk.· 2. Undervisningen på sygeplejehøj
skolerne følger den i § 9 angivne fagplan i 
fagene anatomi (20 timer), patologi (10 ti
mer), bakteriologi (30 timer), demonstratio
ner og øvelser (60 timer), nødhjælp, kunstigt 
åndedræt, bind- og bandagelære (8 + 12 
timer), almindelig sygeplejelære (25 + 38 
timer), studievejledning (5 timer), studiebe
søg (10 timer) og fagstile (20 timer). 



Stk. 3. Fagene fysik, kemi, fysiologi, ar
velighedslære, hygiejne, ernæringslære, sam
fundslære, sundhedsvæsenets historiske ud
vikling, studiekredsarbejde og legemsøvelser 
indgår i højskolernes almendannende under
visning, der skal omfatte 24 ugentlige timer. 
De i§ 9 angivne timetal for disse fag er vej
ledende med hensyn til timetallene i de en
kelte fag, men det samlede timetal i fagene 
skal normalt være af mindst samme størrel
se. 

2. Undervisningen under den
3-årige uddannelse. 

§ 11 .

Stk. 1. Undervisningen under den 3-årige 
uddannelse skal finde sted i elevernes ar
bejdstid (ikke i fritiden) og kan gives i læse
kurser eller sideløbende med den praktiske 
uddannelse. 

Stk. 2. Undervisningen falder i to dele. 1. 
del omfatter mindst 320 undervisningstimer 
og skal gives inden for de første 15 måneder 
af den 3-årige uddannelse. 2. del på mindst 
220 timer gives inden for de følgende 13 
måneder. Under den resterende del af ud
dannelsen lægges hovedvægten på den i§ 18 
nævnte kliniske undervisning. 

§ 12.

Undervisningen under den 3-årige uddan
nelse, der skal omfatte de nedennævnte fag, 
kan eksempelvis tilrettelægges således: 

Sundhedsvæsenets organisa-

An tal undervisnings
timer 

1. del 2. del 

. tion................... 15 10 
Sociallovgivning. . . . . . . . . . 15 5 
Psykologi. . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 
Mentalhygiejne. . . . . . . . . . . 15 15 
Pædagogik. . . . . . . . . . . . . . . 10 10 
Sygehusdrift. . . . . . . . . . . . . 7 13 
Speciel sundhedspleje- og 

sygeplejelære. . . . . . . . . . . 26 20 
Undersøgelsesmetoder. . . . . 10 
Lægemiddellære . . . . . . . . . . 15 5 
Diætlære og diætmadlav-

ning .............. 15 + 22 
Medicinske sygdomme. . . . . 30 15 
Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . 6 2 
Epidemiske sygdomme . . . . 6 4 
Hud- og kønssygdomme ... 6 6 
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Rheumatiske sygdomme og 
fysioterapi ............. 

Radiologi ................ 
Kirurgiske sygdomme ..... 
Svangerskab og fødsel ..... 
Gynækologiske sygdomme . 
Øre-, næse- og halssygdom-

me ...... ............. 
Øjensygdomme ........... 
Ortopædiske sygdomme . . . 
Børnesygdomme .......... 
Psykiatriske sygdomme .. 
Studievejledning og studie-

kredsarbejde ........... 
Studiebesøg .............. 
Legemsøvelser ........... 

Undervisningstimer i alt ... 

Antal undervisnings
timer 

1. del 2. del 

8 
5 4 

30 15 
6 4 
6 

5 5 
5 5 

6 
8 12 
6 24 

16 11 

10 
10 6 

320 220 

3. Forskellige ret�in�slinier for teoriunder
visnmgen. 

§ 13.

Der skal tilrettelægges en detailleret plan 
for den teoretiske undervisning, og den en
kelte skole har herved adgang til at udnytte 
særlige uddannelsesmuligheder, som den 
måtte råde over. Ved planens udarbejdelse 
må målet for teoriundervisningen nøje hol
des for øje, jfr. § 7. 

§ 14.

Det bør tilstræbes, at eleven drages så 
aktivt som muligt ind i undervisningen, 
samt at eleven udvikler forståelse og ikke 
blot samler kundskabsstof. 

§ 15.

Ved den 3-årige uddannelses afslutning 
fritages eleven for afdelingstj eneste i 14 
dage for i et repetitionskursus at forberedes 
til den afsluttende eksamen. 

0. Den praletiske uddannelse.

§ 16.

Den praktiske uddannelse skal give ele
ven indsigt og erfaring i at udøve sygepleje 
og sundhedspleje, herunder udvikle ansvars
følelse og dømmekraft, således at eleven bli
ver i stand til at påtage sig de opgaver, der 

vil påhvile hende 
sygeplejerske. 

Stk. 1. Den pr 
foregå på særligt di 
godkendte afdeling 
gehuse, blandet 111 

huse, sindssygehos1 
oner. 

Stk. 2. Eleven sl 
tisk uddannelse af 
righed på følgende 

Medicinsk afdeling 
Kirurgisk afdeling . 
Operationsafdeling 

destue ... .... . 
Børneafdeling ( evt 
Sindssygehospital 

afdeling) ..... . 

Stlc. 3. Hvor m1 
skal eleven også ha 
Fødeafdeling ( evt. 

ler fødeklinik) .. 
Tuberkulose- eller 
ling ............ . 
samt på to eller fle 

afdelinger: 

Modtagelsesafdelin 
Øre-, næse-, halsaf, 
Øjenafdeling ..... 
Dermato-venerolog 
Gynækologisk afde 
Ortopædisk afdelin 
Afdeling for kronis] 

alderdomsafdelir 

*) Ændringsanordru 

§ 2.2. Den i § 19,

den 3-årige uddann€ 

påbegyndt den 3-årig 

Den hidtil anvend1 

Ug = 15, ug-:- = l 

= 91/ 3, tg = 8, tg-:- = 

Ved bedømmelsen 

skala: 



rromrne og 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . . .

nme ..... 
Jdsel . .... 
gdomme . 

F
ygdom 

. . . . . . . .

.omme . .. 
. . . . . . . . .

omme .. 
og studie-
. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . 

er i alt ... 

Antal undervisnings-

1. del 

5 
30 
6 
6 
5 
5 
8 
6 

16 
10 
10 

320 

timer 

2. del 

8 
4 

15 
4 

5 
5 
6 

12 
24 
11 
6 

220 

�in�slinier for teoriunder-
1snmgen. 
I § 13.
elægges en detailleret plan 
undervisning, og den en

rved adgang til at udnytte 
!Sesmuligheder, som den
Ved planens udarbejdelse 
riundervisningen nøje hol-

§ 14.
,bes, at eleven drages så 
gt ind i undervisningen, 
dvikler forståelse og ikke 
·kabsstof.

§ 15.
,e uddannelses afslutning 
or afdelingstj eneste i 14 
;itionskursus at forberedes 
� eksamen. 

aktiske uddannelse. 

§ 16.
uddannelse skal give ele
aring i at udøve sygepleje 
herunder udvikle ansvars
rraft, således at eleven bli
påtage sig de opgaver, der 

vil påhvile hende under virksomhed som 
sygeplejerske. 

§ 17.
Stk. 1. Den praktiske uddannelse skal 

foregå på særligt dertil af sundhedsstyrelsen 
godkendte afdelinger, f. eks. ved centralsy
gehuse, blandet medicinsk-kirurgiske syge
huse, sindssygehospitaler og andre instituti
oner. 

Stk. 2. Eleven skal have en alsidig prak
tisk uddannelse af mindst nedennævnte va
righed på følgende afdelinger: 
Medicinsk afdeling. . . . . . . . . . . . 6 måneder 
Kirurgisk afdeling . . . . . . . . . . . . 6 
Operationsafdeling og/eller ska-

destue .................... 2 
Børneafdeling (evt. børneafsnit) 4 
Sindssygehospital (psykiatrisk 

afdeling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Stk. 3. Hvor mulighed herfor foreligger, 

skal eleven også have uddannelse på 
Fødeafdeling ( evt. fødeafsnit el-

ler fødeklinik) . . . . . . . . . . . . . . 2 måneder 
Tuberkulose- eller epidemiafde-
ling ......................... 2 
samt på to eller flere af følgende 

afdelinger: 
Modtagelsesafdeling .  . . . . . . . . . . 2 
Øre-, næse-, halsafdeling . . . . . . . 2 
Øjenafdeling ................. 2 
Dermato-venerologisk afdeling. . 2 
Gynækologisk afdeling . . . . . . . . 2 
Ortopædisk afdeling . . . . . . . . . . 2 
Afdeling for kronisk syge og/eller 

alderdomsafdeling . . . . . . . . . . 2 
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Stk. 4. Eleven skal endvidere, hvor mulig
hed herfor foreligger, følge en hjemmesyge
plejerske og en sundhedsplejerske i disses 
arbejde. 

Stk. 5. Ved uddannelsesplanens tilrette
læggelse tages der stilling til, hvorledes ud
dannelsen skal fordeles på de med skolen 
samarbejdende sygehuse og institutioner. 

§ 18.
Under afdelingstjenesten må der gives 

eleverne omhyggelig instruktion og syste
matisk vejledning, ligesom klinisk undervis
ning med demonstrationer af typiske syg
domstilfælde og særlige behandlinger bør 
indgå som et fast led i den praktiske uddan
nelse. 

D. Vidnesbyrd og prøver.

§ 19.
Stk. 1. Som hjælp ved elevbedømmelsen 

anvendes teoretiske og praktiske prøver og 
vidnesbyrd. 

Stk. 2. Ved befømmelse af de teoretiske og 
praktiske prøver og ved afgivelse af vidnes
byrd anvendes følgende karakterskala: 13-
ll-10-9-8-7-6-5-3-0. *)

§ 20.
Stk. 1. Under teoriundervisningen afhol

des prøver: 
a) ved afslutningen af forlrnrsus,
b) ved afslutningen af 1. del af teoriunder

visningen, jfr. § 11, stk. 2, 
c) ved afslutningen af 2. del af teoriunder

visningen, jfr. § 11, stk. 2; i prøven ind-
*) Ændringsanorclningen af 15. april 1971 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 
§ 2.2. Den i § 19, stk. 2, anførte karakterskala finder anvendelse på sygeplejeelever, der påbegyndte

den 3-årige uddannelse ved udgangen af februar 1971 eller senere. Elever, der forud herfor har 
påbegyndt den 3-årige uddannelse, bedømmes efter den hidtil anvendte karakterskala. 

Den hidtil anvendte karakterskala er følgende: 

Ug= 15, ug-;.. = 142/3, mg + = 141/3, mg= 14, mg-;.. = 131/3, g+ = 122/3, g = 12, g-;.. = 102/3, tg+ 
= 91/3, tg= 8, tg-;.. = 51/3, mdl.+ = 22/3, mdl. = 0, slet= -;.. 16. 

Ved bedømmelsen af de praktiske prøver og ved afgivelsen af vidnesbyrd anvendes følgende karakter
skala: 

Talværdi: 

Udmærket tilfredsstillende (U. t.) ......... , ... 15 
Meget tilfredsstillende (M. t.) ................. 14 
Tilfredsstillende (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 
Mindre tilfredsstillende (Md. t.) . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ikke tilfredsstillende (I. t.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 



går en skriftlig opgave, der stilles af 
sundhedsstyrelsen. 

Stk. 2. Under den praktiske uddannelse 
afholdes prøver: 
a) ved afslutningen af de første 6 måneders

praktik og
b) ved afslutningen af den praktiske ud

dannelse ved hver af de sygeplejegrene,
der indgår i uddannelsen.

§ 21.
Ved uddannelsens afslutning afholdes 

en eksamen omfattende skriftlige og/eller 
mundtlige prøver i mindst tre af de vigtigste 
fag. 

§ 22.
Stk. 1. Prøverne tilrettelægges og afholdes 

af de enkelte sygeplejeskoler. 
Stk. 2. Til den skriftlige prøve, der stilles af 

sundhedsstyrelsen ved afslutningen af teori
undervisningens 2. del, kan kun indstilles 
sygeplejeelever, der har opnået et sådant 
standpunkt, at summen af samtlige karak
terer for prøver og vidnesbyrd er mindst 5,5 
gange karakterernes antal, og at summen af 
de to laveste karakterer plus gennemsnittet 
af de øvrige karakterer er mindst 13, og som 
har opnået karakteren 6 eller derover ved 
hver af følgende tre prøver: 1) den praktiske 
prøve i almindelig sygeplejelære ved afslut
ningen af de første 6 måneders praktik, 2) 
prøven i kirurgi og kirurgisk sygepleje og 3) 
prøven i medicin og medicinsk sygepleje ved 
afslutningen af 1. del af teoriundervisningen. 

Til at bestå den skriftlige prøve kræves 
karakteren 6 eller derover. 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen beskikker cen
sorer ved bedømmelsen af den af stvrelsen 
stillede opgave og kan tillige beskikke cen
sorer ved prøverne i øvrigt. 

§ 23.
Vidnesbyrd om eleverne afgives efter af

slutningen af den praktiske uddannelse ved 
de forskellige sygeplejegrene. 

§ 24.
Stk. 1. Ved uddannelsens afslutning ud

regnes 2 hovedkarakterer, hcnholdsv1s for 
praktik (gennemsnit af karaktererne for 
vidnesbyrd og praktiske prøver) og for teori 
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(gennemsnit af karaktererne for prøverne i 
øvrigt, herunder den af sundhedsstyrelsen 
ved afslutningen af 2. del af teoriundervis
ningen stillede opgave). 

Stk. 2. Til "bestået" kræves, at summen af 
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange 
karakterernes antal, og at summc'1 af de to 
laveste karakterer plus gennemsnittet af de 
øvrige karakterer er mindst 13, at hovedka
rakteren for praktik er mindst 5,5 og at

gennemsnittet af de to hovedkarakterer li
geledes er mindst 5,5. Der kræves endvidere 
karakteren 6 eller derover ved prøven i al
mindelig sygeplejelære og ved hver enkelt af 
de i medicin og medicinsk sygepleje og i ki
rurgi og kirurgisk sygepleje foreskrevne 
prøver samt i vidnesbyrd fra medicinsk så
vel som kirnrgisl, afdeling. Vurderingen af 
elevens evne til at anvende de e,hvervede 
kundskaber i det praktiske sygeple1earbejde 
tæller således mest i den helhedsbedømmelse 
af eleven, der kommer til udtryk i hovedka
raktererne. 

Stk. 3. De to hovedkarakterer anføres 
med en decimal på det eksamensbevis, der 
af sygeplejeskolen udleveres eleven efter 
uddannelsens afslutning. 

§ 25.
Stlc. 1. Eleven holdes til enhver tid under

rettet om de afgivne vidnesbyrd og om re
sultaterne af de afholdte prøver. 

Stk. 2. Sygeplejeskolen skal afskedige en 
elev med opsigelsesvarsel efter de herfor 
gældende regler, såfremt det ved en helheds
vurdering af elevens forhold under uddan
nelsen findes, at vedkommende er uegnet 
for sygeplejen. 

Stk. 3. Det bør tilstræbes, at spørgsmålet, 
om eleven er uegnet, afgøres på et så tidligt 
tidspunkt som muligt. 

III. Specialuddannelser og videregående
uddannelser 

§ 26.
Regler om specialuddannelse inden for 

forskellige sygeplejegrene og om videregå
ende uddannelser fastsættes af sundhedssty
relsen efter forhandling med det i § 13 i lov 
nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker 
omhandlede uddannelsesnævn. 

IV. Alminde

Stk. 1. Indenrigs 
ter forhandling m• 
nærmere bestemme 
denne anordning. 

Stk. 2. Sundhedse 
fælde tillade afvige] 
ning givne regler. 

Stk. 1. l?ra den ] 
nelsen af sygepleje, 
dannelsessteder, de 
gens regler har op 
godkendelse, og sk. 
melse med reglerne 

Stk. 2. Elever, d, 
1958 har påbegync 
efter de hidtil gæk 
vil dog kunne fort 



rnraktererne for prøverne i 
· den af sundhedsstvTelsen 
af 2. del af teoriun"dervis

pgave). 
:tået" kræves, at summen af 
erer er mindst 5,5 gange 
.tal, og at summe'1 af de to 
ir plus gennemsnittet af de 
r er mindst 13, at hovedka-
1ktik er mindst 5,5 og at

: de to hovedkarakterer li
j 5,5. Der kræves endvidere
.r derover ved prøven i al
elære og ved hver enkelt af 
edicinsk sygepleje og i ki

isk sygepleje foreskrevne 
lnesbyrd fra medicinsk så
' afdeling. Vurderingen af 
it anvende de erhvervede 
praktiske sygeple3earbejde 
;t i den helhedsbedømmelse 
nmer til udtryk i hovedka-

hovedkarakterer anføres 
på det eksamensbevis, der 
n udleveres eleven efter 
.utning. 

§ 25. 
oldes til enhver tid under
vne vidnesbyrd og om re
dholdte prøver.
jeskolen skal afskedige en
lsesvarsel efter de herfor
åfremt det ved en helheds
ens forhold under uddan
vedkommende er uegnet

tilstræbes, at spørgsmålet, 
1et, afgøres på et så tidligt 
1ligt. 

1nnelser og videregående 
!dannelser
§ 26.

icialuddannelse inden for 
ijegrene og om videregå
fastsættes af sundhedssty
!dling med det i § 13 i lov 
1i 1956 om sygeplejersker 
anelsesnævn. 

IV. Almindelige bestemmelser.
§ 27.

Stk. 1. Indenrigsministeren fastsætter ef
ter forhandling med sundhedsstyrelsen de 
nærmere bestemmelser til gennemførelse af 
denne anordning. 

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i særlige til
fælde tillade afvigelser fra de i denne anord
ning givne regler. 

§ 28.
Stk. 1. Fra den 1. april 1958 skal uddan

nelsen af sygeplejeelever finde sted på ud
dannelsessteder, der i medfør af anordnin
gens regler har opnået sundhedsstyrelsens 
godkendelse, og skal foregå i overensstem
melse med reglerne i denne anordning. 

Stk. 2. Elever, der forud for den 1. april 
1958 har påbegyndt en 3-årig uddannelse 
efter de hidtil gældende uddannelsesregler, 
vil dog kunne fortsætte denne efter disse 
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regler. Er uddannelsen påbegyndt ved et 
uddannelsessted med en 2-årig uddannelse, 
der er godkendt svarende til første år af den 
3-årige uddannelse, er det dog en betingelse,
at optagelsen har fundet sted forud for den
1. april 1957.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte personer vil kun
kunne opnå autorisation som sygeplejerske, 
såfremt de har afsluttet uddannelsen og ind
stilles til autorisation inden udgangen af 
juni måned 1961, jfr. § 15 i lov nr. 127 af 25. 
maj 1956 om sygeplejersker. Sundhedssty
relsen kan dog, uanset bestemmelserne i § 2 
i lov nr. 127 af 25. maj 1956, under ganske 
særlige omstændigheder give autorisation 
som sygeplejerske til personer, der opfylder 
de i§ 2, stk. 1, i lov nr. 140 af 26. april 1933 
om autoriserede sygeplejersker omhandlede 
betingelser for at opnå bevis som autoriseret 
sygeplejerske, og som efter 1. juli 1961 har 
gennemgået et af sundhedsstyrelsen fore
skrevet kursus. 

34 .66 Sygeplejerskeuddannelsen 
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