
Lov. nr. 227 af 31. maj 1963.

Lov om sundhedsplejerskeordninger

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:

§ 1.
Med det formål at støtte hjemmene i deres

bestræbelser for at sikre spædbørnenes sund-
hed bør der af kommunerne ansættes det for-
nødne antal sundhedsplejersker.

§ 2.
Kommuner, herunder amtskommuner, der

ansætter sundhedsplejersker med det i § 1
angivne formål, får efter indenrigsministerens
nærmere bestemmelse . halvdelen , af . de med
sundhedsplejerskeordningerne forbundne - ud-
gifter dækket af statskassen.

Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan
indenrigsministeren tillade sundhedsplejerske-
ordninger, der — uden at omfatte en hel amts-
rådskreds - efter vedkommende kommunalbe-
styrelsers ønske omfatter flere sognekommu-
ner og i givet fald købstæder.

§ 3.
For så vidt vedkommende kommunalbesty-

relser fremsætter ønske derom, kan indenrigs-
ministeren efter forhandling med undervis-
ningsministeren tillade, at der for større eller
mindre områder - fortrinsvis i sognekommu-
nerne - ansættes sundhedsplejersker, der ud
over at virke som sundhedsplejersker i hen-
hold til § 1 tillige varetager hjemmesygepleje
og skolesundhedspleje i henhold til de til en-
hver tid derom gældende bestemmelser.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter efter
forhandling med undervisningsministeren be-
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stemmelser om, med hvilke andele de udgif-
ter, der er forbundet med en kombineret sund-
hedsplejerskeordning, skal medregnes ved an-
vendelsen af de refusionsregler, der følger af §
2 i nærværende lov, § 11 i lov om skolelæger
og §§ 4-6 i lov om hjemmesygepleje.

§ 4.
Ansættelse af en sundhedsplejerske i hen-

hold til denne lov forudsætter, at den pågæl-
dende er autoriseret sygeplejerske, samt at hun
har gennemgået det ordinære kursus for sund-
hedsplejersker ved institut for syge- og sund-
hedsplejersker ved Aarhus universitet. Sund-
hedsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde med-
dele dispensation fra denne bestemmelse.

Stk. 2. Efter retningslinjer fastsat af inden-
rigsministeren kan sundhedsstyrelsen tillade,
at hjemmesygeplejersker i områder, hvor en
kombineret sundhedsplejerskeordning som
nævnt i § 3 ønskes gennemført, ansættes som
sundhedsplejersker under forudsætning af, at
de pågældende har gennemgået et kortere kur-
sus i sundhedspleje på det i stk. 1 nævnte insti-
tut eller har fået anden af indenrigsministeren
godkendt uddannelse i sundhedspleje.

Stk. 3. Indenrigsministeren bemyndiges til
at yde vedkommende kommune fuld statsrefu-
sion af lønninger m. v. til vikarer for sådanne
hjemmesygeplejersker, som med sundhedssty-
relsens tilslutning gennemgår den i stk. 2
nævnte uddainnelse i sundhedspleje.

§ 5.
Indenrigsministeren fastsætter de nærmere

bestemmelser om tilsyn med sundhedsplejer-



skernes virksomhed og om gennemførelse af
lovens bestemmelser i øvrigt.

Stk. 2. Indenrigsministeren bemyndiges til
at tillade, at kommunalbestyrelserne - for-
trinsvis amtsrådene - ansætter sundhedsplejer-
sker til for et større område, særlig en amts-
rådskreds, at arbejde med planlægning, koor-
dination og instruktion vedrørende sundheds-
plejerskeordninger i området, således at ud-
giften til lønninger m. v. for disse sundheds-
plejerskers vedkommende refunderes af stats-
kassen efter reglen i § 2. Såfremt ministeren
pålægger de nævnte sundhedsplejersker at bistå
ved løsningen af andre opgaver af sundheds-
mæssig karakter, der påhviler sundhedsstyrel-
sen, sundhedskommissionerne og embedslæger-
ne eller eventuelt andre lokale myndigheder,
bemyndiges ministeren til at yde fuld stats-

refusion af lønninger m. v. til de nævnte sund-
hedsplejersker.

§ 6.
Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 85 af 31.

marts 1937 om bekæmpelse af sygelighed og
dødelighed blandt børn i det første leveår.

Stk. 3. Denne lov vil være at forelægge til
revision senest i folketingsåret 1967-68.

§ 7.
Denne lov gælder ikke for Færøerne og

Grønland, men kan ved kongelig anordning
sættes i kraft i disse dele af riget med de
afvigelser, som de særlige forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1963.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.

Lars P. Jensen.




