
Lov nr. 127 af 25. maj 1956. 

Lov om sygeplejersker. 

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de V enders 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. 

.det til at udøve virksomhed som sygeplejerske. 

§ l.
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 med
deles den, der må antages at være farlig for 
sine medmennesker under udøvelse af virk
c:omhed som sygeplejerske enten på grund 

f 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
formular - en skriftlig forsikring om sam
vittighedsfuldt 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 afsluttende 
eksamen, gives ved en gennem indenrigs
ministeriet 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. 

Stlc. 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. 

Stlc. 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.
�!1 Stlc. 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
P..lejersken undlader at efterkomme en leen-
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delse, der går hende imod, fratager inden
rigsministeren hende retten til at udøve 
virksomhed som sygeplejerske, og hvis 
retssag er rejst, bortfalder denne. Udgifterne• 
ved lægeundersøgelsen afholdes af stats
kassen. 

Stlc. 6. Indenrigsministeren kan efter an
søgning meddele en person, hvem retten til 
at udøve virksomhed som sygeplejerske er 
frataget, tilladelse til påny 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 retten 
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 
gjort bekendt med afgørelsen. Indenrigs
ministeren foranlediger herefter retssag an
lagt mod vedkommende i den borgerlige 
retsplej es 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 e 
fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, 
og kan iøvrigt - også· indenfor en fastsat 
tidsfrist - generhverves efter regler svaren
de til reglerne i stk. 6. 

Kapitel II. 
Syge7Jlejerslcens pligter. 

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

øvel�en 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 ikke at røbe privatlivet tilhø
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-

__,dsstyrelsen, 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 
s geplejersker til sygeplejehjælp. 

Kapitel IV. 

Strafjebestemmelser. 

§ 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. 
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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 
lovgivning medfører strengere straf, med 
bøde. 

§ 11.
Tiltale for overtrædelse af bestemmelserne 

i denne lov kan - bortset fra bestemmelser
ne i § 6 - ikke rejses, forinden sundheds
styrelsens erklæring er indhentet. Bortset 
fra b�stemmelserne i § 10, stk. 1, behandles 
sagerne som politisager. Med sundhedssty
relsens billigelse kan afgørelse dog træffes 
ved, at sygeplejersken vedtager at betale 
en hende af embedslægen forelagt bøde af 
passende størrelse, der tilfalder statskassen. 

§ 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. Der oprettes et sagkyndigt ud

dannelsesnævn, bestående af 10 medlemmer. 
Medlemmerne udpeges af indenrigsministe
ren efter indstilling af sundhedsstyrelsen. I 
nævnet skal følgende være repræsenteret: 
Sygehusforeningen i Danmark med 3 med
lemmer, Københavns kommune med 1 med
lem, statens hospitalsvæsen med 1 medlem 
og Dansk Sygeplejeråd med 1 medlem. 
Endvidere bør 1 medlem være sagkyndigt 
i undervisningsspørgsmål (pædagog). Inden
rigsministeren beskikker et af nævnets med
lemmer til formand for nævnet. 

Stk. 2. Medlemmernes funktionsperiode 
er 6 år. 

Stk. 3. Nævnet tilkalder specialkyndig 
bistand, når forholdene gør dette ønskeligt. 

Stk. 4. Nævnet er rådgivende for sund
hedsstyrelsen i sager vedrørende sygeplejer
skernes uddannelse, der forelægges nævnet 
til udtalelse. Nævnet skal i samarbejde med 
sundhedsstyrelsen virke for, at sygeplejer
skernes uddannelse, såvel forsåvidt angår 
den praktiske som den teoretiske del, kom -



roer til at svare til de krav, der til enhver 
tid må stilles. Nævnet kan på eget initiativ 
optage til drøftelse spørgsmål, der vedrører 
sygeplejerskernes uddannelse, og er beret
tiget til overfor sundhedsstyrelsen at frem
sætte ønsker og forslag vedrørende uddan
nelsen. 

Stk. 5. De nærmere regler for nævnets 
virksomhed fastsættes af indenrigsmini
steren. Udgifterne i forbindelse med nævnets 
virksomhed afholdes af statskassen. 

Kapitel VI. 

Overgangs- og ikrnf ttrædelsesbestemmelser. 

§ 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. 
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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. 

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter 0 

nærmere regler vedrørende lovens genne. 
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.

Givet på Christiansborg slot, den 25. maj 1956. 
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Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 

Frederik R. 

Carl Petersen. 
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