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Rundt i museet

1. Indgang med garderobe og toilet/handicaptoilet. Museets udstilling er til-
gængelig for kørestolsbrugere. I receptionen købes billet, hvor der også er 
salg af bøger, postkort mm. Trappen i forrummet leder til første sal, hvor 
museets bibliotek og administration ligger. 

2. Introduktion til museet. Museumsgæsten befinder sig på en sygehus-
gang, hvor dagens stuegang er startet.

3. Tiden før den professionelle pleje udstilles ved en række repræsentanter 
for sygeplejen fra middelalderens munkevæsen til 1800-tallets diakonis-
ser og Florence Nightingale. Du får også et kig ind i en københavnsk bag-
gård fra midten af 1800-tallet, hvor manglen på sanitet og hygiejne betød 
sygdom og epidemier. 

4. Den professionelle sygeplejes historie i Danmark begyndte med uddan-
nelsen af sygeplejersker på Københavns Kommunehospital. Her ses en 
sygestue på Kommunehospitalet.

5. Her beskrives organiseringen af sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd i 
1899 og det tidlige internationale samarbejde. Endvidere følger man den 
”nye sygeplejerske” og hendes mange opgaver. Sygeplejens udvikling ses 
i sammenhæng med de medicinske og teknologiske opdagelser og sam-
fundets kamp for folkesundhed. Endelig følger man sygeplejen og syge-
plejersker uden for landets grænser. I midten af rummet er en montre 
med uddannelses- og sygehusemblemer.



6. Tuberkulosens historie er en del af museumsbygningens historie. På den 
tidligere veranda, hvor børnene blev kørt ud i deres senge hele året rundt 
for at få lys og luft, fortælles om plejen og den særlige kur, de tuberkulo-
seramte børn modtog. Her er også museets café, hvor man kan få en for-
friskning og nyde udsigten. 

7. Her træder man ind i en sygestue, som den kan have set ud på et provins-
hospital i 1930’erne. Stuegangen med overlægen først og eleven sidst, 
som man mødte på gangen tidligere, er ved at træde ind i lokalet til pa-
tienterne. En mand og en dreng ligger afventende i deres senge.

8. I dette rum skildres de private boligforhold for sygeplejerskerne gennem 
tiden. Et væsentligt vilkår for sygeplejerskerne gennem en ganske lang 
årrække var netop, at de var tvunget til at bo på arbejdsstedet. 

9. Modtagelses-, undersøgelses- og operationssceneriet tegner et billede af 
patienterne på hospitalet, og samtidig skildrer det sygeplejerskernes op-
gaver i forbindelse med håndtering af instrumenter. Nye teknikker og tek-
nologier åbner for en række etiske overvejelser og spørgsmål i sygeplejen.

10. Psykiatrien udgør et særligt kapitel i sundhedsvæsenet, hvor sygeplejen 
har spillet en central rolle.

11. Hjemmeplejen og sundhedsplejen har altid fundet sted i hjemmene. Ud-
viklingen inden for de to områder beskrives, og forskellige hjælpemidler 
er udstillet.

12. På gangen er der skiftende særudstillinger.

13. I det tidligere skyllerum og linneddepot, som var sygeplejerskens domæ-
ne, ser du hygiejnehistorie og rummets forskellige arbejdsfunktioner.

14. Undervisning og uddannelse i teori og praksis har altid været centrale 
emner i den professionelle sygepleje. Den udvikling skildres her. Rummet 
kan omdannes til foredragssal og huse særudstillinger. 

15. Foredragssal

Museet åbnede i 1999 i bygninger, der en gang var en del af Julemærkesanatori-
et Koldingfjord. Sanatoriet behandlede børn med tuberkulose fra 1911 til 1960. 
Den majestætiske hovedbygning er i dag Hotel Koldingfjord, mens museets rå-
der over de mindre pavilloner Fjordglimt og Granly. 
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