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I. Elevoptagelsen.

l. Optagelsen.
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2. Forskolens udtalelse om eleven.

3. Optagelsesprøven.

IT. Grunduddannelsen 

A. Den teoretiske undervisning.

l. Almindelige bestemmelser.

2. UnderYisningen i forskole og forkursus.

3. Undervisningen under den 3-årige nddamwlsc.

B. Den praktiske uddannelse.

JII. Standpunktsprover og vidnesbyrd. 

A. Prøverne under teori undervisningen.

l. Proverne ved afslutningen af forkursus.

2. Prøverne ved afslutningen af 1. del af teoriundervisningen.

3. Prøverne ved afslutningen af 2. del af teoriundervisningen.

B. Prøverne under den praktiske uddannelse.

1. Proven ved afslutni11gen af de første 6 måneders praktik

2. Prøverne ved afslutningen af den praktiske udda1melse ved de s�•geplejcgrene,
der indgår i uddannelsen.

a. Der afholdes en pralrtisk prøve i medicinsk sygepleje ved afslutningen af
uddannelsen på medicinsk afdeling.

b. Der afholdes en praktisk prove i kirurgisk sygepleje ved afslutningen af ud
dannelsen på kirurgisk afdeling.

c. Der skal udarbejdes en plejeberetning ved afslutningen af den praktiske ud
dannelse på hver af de afdelinger, der indgår i uddannelsen, bortset fra
medicinsk og kirurgisk afdeling {jfr. a. og b. foran).

C. Vidnesbyrd.

D. Afsluttende eksamen og eksamensbevis.

E. Omprøver.
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2. Almindelige bestemmelser.
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Ved kgl. anordning af 15. april 1971 er 
der foretaget forskellige ændringer i kgl. an
ordning aI 30. januar 1957 om sygeplejer
skeuddannelsen; det har derfor, bl. a. som 
Iolge af den nye karakterskalas indførelse, 
været nod \'endigt at ændre sundhedsstyrel
sens cirkulære af 1. juni 1957 til sygepleje
skoler m.m. 

I meclior af §§ 2-4 i den kgl. anordning 
fastsætter sundbedsstyTelsen herved følgen
de bestemmelser, der træder i stedet for 
nævnte cirkulære af 1. juni 1957: 

1. B!cYnpta�('ISCIII.

l. Optagelsen.
§ l. Ved optagelse på sygeplejeskolen

skal skolelederen eller dennes stedfortræder 
gennem samtale med ansogeren søge at 
danne sig et indtryk af dennes modenhed 
og egnethed, jfr. § 5, stk. 1, i anordning af 
30. januar 1957 om sygeplejerskeuddannel
sen. Herudover kan f. eks. afholdes en psy
koteknisk prøve.

2. Forskolens udtalelse om eleven.
§ 2. I henhold til§ 6. stk. 2, i anordningen

om sygeplejerskeuddannelsen er det en be
tingelse for deltagelse i forkursus, at elever, 
der har gennem.gået forskolen. har opnået 
en tilfredsstillende udtalelse fra denne. Syge
plejehøjskolernes udtalelser om deres elever 
afgives på en af sundhedsstyrelsen godkendt 
formular. 

3. Optagelsesproven.
§ 3. Den i § 6, stk. 1, i anordningen om

sygeplejerskeuddannelsen omhandlede prøve 
i fogene dansk (genfortælling og diktat), 
regning (anvendelse af almindelige regnings
arter) og i naturlære (fysik og kemi) finder 
sted forud for optagelse på en sygepleje
skole. Den afholdes af sygeplejeskolen under 
medvn·ken af faglærere. Det må anses for 
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ufornodent at afholde denne prøve for elever, 
der kan dokumentere inden for de sidste 
5 år at have bestået realeksamen med mindst 
7 i lwert af fagene: dansk, regning og natur
lære (fysik og kemi) eller kan dokumcntern 
tilsvarende kundskaber ved anden eksamen. 

§ 4. Fordringerne i de enkelte fag skal
være på højde med fordringerne ved real
eksamen. 

Stk. 2. Ved bedømmelsen af prøverne i 
fagene: dansk, regning og nattU·lære benyt
tes den i§ 19, stk. 2, i kgl. anordning af 15. 
april 1971 nævnte karakterskala. Til at be
stå prøven kræves m.indst 7 som gennem
snitskarakter for de nævnte fag. 

TI. Grnnduddannclscu. 

A. Den ll'oretiske undervisning.

l. Almindelige bestemmelser.
§ 5. Teoriundervisningen skal være per

sonlighedsudviklende og kundskabsmedde
leude og må understøtte og uddybe elevens 
udvikling under den praktiske uddannelse. 

§ 6. Der skal foretages en nøje koordine
ring af undervisningen ved de forskellige 
kurser: Forskole, forlrursus, og 1. og 2. del 
af undervisningen under den 3-årige uddan
nelse samt af den teoretiske undervisning 
og den praktiske uddannelse. 

§ 7. Med henblik på, at uddannelsen i
hovedsagen kan blive ensartet på sygepleje
skolerne og for at imødekomme ønsker fra 
uddannelsesstederne om retningslinjer for 
undervisningens tilrettelæggelse er der i 
§§ 8 ff i anordningen om sygeplejerskeud
dannelsen stillet forskellige mindstefordrin
ger til undervisningen og givet regler af
vejledende karakter. Det skal understreges,
at de enkelte skoler ved tilrettelæggelsen af
den detaljerede uddannelsesplan har ad-



gang til at udnytte særlige mldannelses
muligheder, som de måtte råde over. En 
sygeplejeskole yj] f. eks. kunne give en mere 
omfattende undel'\'isning, end "mindstefor
dringerne" ki-æ,·er. 

Stk. 2. Skolerådet skal til stadighed have 
opmærksorn"heden henvendt på, om skolens 
undervisnin� er tilfredsstillende, og uddan
nelsesplanen skal ændres i overensstem
melse med ud viklingens krav. 

§ 8. De i §§ 9 og 12 i anordningen om
sygeplejerskeuddannelsen anfm·te timetal 
Yedrører undervisningen, ledsagende demon
strationer, studieYejledning o. lign. End
videre er der i timetallene medtaget den tid, 
der går til proverne under uddan11elsen, 
hvorimod der ikke er taget hensyn til den 
vejledning, som sygeplejelæreren skal giYe 
eleverne - enkeltvis og i grupper - i for
bindelse bl.a. med studiebesog, studiekreds
arbejde og fagstile (jfr. § 10, stk. 2 og 3). 

Stk. 2. Der skal lægges vægt på, at uncler
visningsskemaet tilrettelægges med en pas
sende fordeling af de vanskeligere og de 
lettere tilgængelige fag, således at der ikke 
på de enkelte dage sker en ophobning af 
vanskelige fag. 

§ 9. I bilag 1 er der givet en vejledning
om undervisningens inrl hold i de forskellige 
fag. 

§ 10. Undervisningen må tilrettelægges
således, at undervisningsstoffet får en logisk 
opbygning og undervisningen i det enlrnlte 
fag må afpasses efter helheden. Det er af 
betydning, at den sammenhæng, der er mel
lem fagene, bliver alsidigt belyst gennem 
undervisningen. Dette kan bl. a. ske på den 
måde, at der ved gennemgangen af et fog 
stadig henvises til beslægtede fag. 

Stk. 2. Foruden at sil.Te tilegnelsen af de 
nødvendige lrnndskaber og færdigheder skal 
undervisningen både ved sit stof og sin form 
søge at drage eleverne så aktivt som muligt 
ind i denne og biclrage til at fremme deres 
personlige udvikling. 

Stk. 3. Der skal anvendes forskellige me
toder i undervisningen. I nogle fag må f. eks. 
anvendes demonstrationer, ovelser og stu
diebesøg. Forud for et studiebesog bør gå 
en orientering om besøgets formål, og efter 
besoget bør eleven aflægge ruundtlig eller 
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skriftlig rnpport om sine observat,ioncr. 
Elevernes evne til selvstændig tilegnelse og 
vmdering af et stof og til mundtlig og skrift
lig fremstilling skal søges udviklet gennem 
fogstile, plejeberetninger, foredrag o. lign" 
og ,·ed gruppearbejde må deres vilje og evne 
til samarbejde soges fremmet. Der bor jævn
ligt tilrettelægges studiekredsarbejrlc. hvor
under elever under kyndig vejledning sættrr 
sig ind i et sygeplejeemne og derefter goi
rede for emnet og diskuterer det med kam
merater og lærer. Regelmæssige konferencer 
må afholdes med eleverne enkeltvis og i 
g�upper for a.t give dem nodvendig Yejled
rung. 

Stk. 4. Som hjælpemiddel i nnden·isnin
gen bør anvendes egnet undervisningsmate
ricl af forskellig art. 

Stk. 5. Ved biblioteksbesog, litteratur
henvisuingel' m. m. må eleverne gores for
trolige med fagenes hjælpekilder (Mnd
boger, statistiske meddelelser o. lign.) og 
trænes i brngen heraf. 

§ 11. Undervisningens forskellige led (for
skole, forkursus, 1. og 2. del af den 3-itrige 
uddannelse) skal indledes med en studie
vejledning. Under denne gellllemgås bl. a. 
undervisningspla.nen, og det tilstræbes at 
give eleverne forståelse af undervisnings
stoffets opbygning og fagenes indbyrdes 
sammenhæng. 

§ 12. Skolens lærere skal have et nrort
sa1nai:bejde for at få undervisningen i de 
forskellige fag sammen passet til en helhed. 
Den enkelte lærer bør orientere sig både om 
de emner, der berører hans fag, og om liele 
undervisn ingsprogrn mmet. 

2. Undervisningen i forskole og /orkursus.

§ 13. Forskolen skal omfatte mindst 500
undervisningstimer og forkurnus mindst 280 
nnderv isningstimer. 

Stk. 2. Normalplaner for fag- og timefor
delingen i forskolen (I) og for.kursus (Il) 
findes i § 9 i anordningen om sygeplejerske
uddannelsen. Undervisningen skal omfatte 
de i planerne viste fag med mindst det for 
hvert fag angivne timetal, jfr. dog nedenfor 
§ 15, stk. 2.

§ 14. Sygeplejeskolerne skal enten give
forskole og forkursus eller alene forkmsus 

• 
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for elever, der har gennemgået forskolen på 
en sygeplejehøjskole. 

Stk. 2. Har en sygeplejeskole både for
skole og forklu·sus, kan de to kurser tilrette
lægges som et kursus, og der vil da samtidig 
med undervisningen i forskolens fag kunne 
undervises i fag, der vedrnrer forkurset, og 
omvendt. 

§ 15. Sygeplejehojskolerues lnusus, der
er på 5 måneder, omfatter både forskolefag 
og almendannende fag og giver derfor ele
\7ernc mulighed for dygtiggørelse - f. eks. 
i dansk, regning og naturlære - til den fort
sa,tte uddannelse på sygeplejeskolen. 

Stk. 2. Sygeplejehøjskolernes undervis
ning skal omfatte de i § 9 i anordningen om 
sygeplejerskeuddannelsen omhandlede fag, 
men der er i § 10, stk. 3, i anordningen givet 
særlige regler om timetallene for undervis
ningen i de fug, der indgår både i forskole
underv isningen og i højskolernes almendan
nende undervisning. 

Stk. 3. Sygeplejehøjskolernes elever skal 
umiddelbart efter afslutningen af højskole
kurset fortsætte uddannelsen på sygepleje
skolen. I srorlige tilfælde kan en elev opnå 
sundhedsstyrelsens dispensation fra dette 
krav. 

3. Undervisningen uruler den 3-åri,ge uddan
nelse.

§ 16. Undervisningen falder i to dele, 1. 
del omfatter mindst 320 undervisningstimer 
og skal gives inden for de første 15 måneder 
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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 (ca. 8 måneder) skal der gives 
klinisk undervisning så vidt muligt en gang 
om ugen. Uddannelsen afsluttes med et 
repetitionskursus af mindst 14 dages varig
hed og den i § 33 ff. nævnte afsluttende 
eksamen. 

§ 17. I § 12 i anordningen om sygeplejer
skeuddannelsen er angivet de fag, der skal 
undervises i, og vejledning om, hvorledes 
de foran i § 16 nævnte timetal for den sam
lede underYisning kan fordeles på fagene. 

§ 18. Teoriundervisningen skal gives 1 
elevernes arbejdstid. 

§ 19. Undervisningen kan gives i læse
kursus eller sideordnet med den praktiske 
uddannelse, eller en del af undervisningen 
kan gives i læsekursus og resten sideordnet 
med den praktiske uddannelse. 

§ 20. Læsekursernes antal må fastsættes
under hensyntagen til forholdene ved de for
skellige skoler. I omstående oversigt er vist 
et eksempel på tilrettelæggelse af under
visningen i læsekurser. Af planen fremgår, 
hvorledes en sygeplejeskoles virksomhed kan 
tiJrnttelægges inden for et år (I), og hvorledes 
en sygeplejeelevs samlede uddannelse kan 
forløbe (II). 
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Eksempel på undervisning tilrettelagt i læsekurser. 

I. Sygeplejeskolens virksomhed i et kalenderår.

I Jan. I Febr. j MartS I April I Maj j Juni I Juli I Aug. I Sep. I Okt. I Nov. I Dec. 
Forkursus I 1. lzsekursus 2. lzsckursus I Forkursus I 1. lzsekursus I 2. lzsckursus I

1-1 Repetition 1-1 Repetition
Giver skolen tilljge -forskole, må dette finde sted 1/10-31/12 og 1/4--30/6.

Il. Forløbet af en elevs uddannelse. 

Jan. Febr. Maru April Maj Juni 

1957 

1958 I Forkursus I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1959 ...... 1 
l. læsekursus I· .... . . . . . . (9 uger) . . . . ' . 

Juli 

. . . . 

. . . . . .

I 

Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Forskole på sygeplejehøjskole 
eller Forskole på sygeplejeskole 

. . . . . . . . . . . . ...... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . ' . 

. . .. . . 

. ..... 

. ..... 

1960 I 2. lzsckursus 
(7 urer) I 

1961 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rcpcuuonskunw 
1-1(2 uger 

1--1 kursus 
....... praktik 

. . . . . . 

§ 21. Sidclobende u11clervisni11g vil f. eks.
kunne gives på den måde, at eleverne under
vises nogle timer formicldag eller eftermid
dag, eUcr undervisningen kan finde sted en 
eller flere JieJe dage om ugen. Undervisnin
gen under 1. og 2. del vil i geimcmsnit 
kræve ca. 5 undervisningstimer om ugen. 
l de næYnte tal er der ikke taget hensyn til
den i § 18 i anordningen om sygeplejerske
uddannelsen omhaudledc kliniske undervis-
11ing.

B. Den pral.:lisl.:e uddannelse.

§ 22. A.fdclinger, der benytte,; ved den
praktiske uddannelse af s_rgcplejeelcver. skal 
være godkendt af sundhedsstyrelsen i med
før af � 17. stk. 1. i anordningen om sygc
plejerskeuddanncl�cn. 1' ed sporgsmålet oin en

afdelings godkendelsP Yil der blive lagt yægt 
på, om afdelingen fra et undervisningssyns
punkt skonncs velegnet, hernndcr 0111 den 
J1ar en passende storrelse, en alsidig belæg
ning og et tilstrækkeligt hyppigt patient
skifte samt en tilstrækkelig hoj sygepleje
standard - herYed forstås bl. a .. at perso
nalets storrelse svarer til de krav, patient-

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

behandlingen stiller - og om personalets 
sammensætning muliggør en rationel nr
bejdstilrcttelroggelse. Der må. være mulighed 
for at give eleverne instruktion og vejled
ning samt klinisk undervisning med demon
strationer i den i § 18 i anordningen om 
sygcplejcrske11ddannelsen foreskrevne ud
strækning. 

Stk. 2. Finder sygeplejeskolen tlet for
målstjenligt. vil den kunne beregne eleYcns 
uddannelsesperioder på de i § 17 i anord
ningen om sygeplejerskeuddannelsen an
forte afdelinger i uger i stedet for i måneclcr. 
f. eks. således at 6 måneder omsættes til
26 uger.

§ 23. Den praktiske uddannelse skal nor
malt indledes med medicinsk og kirurgisk 
sygepleje i en periode, der stt Yidt muligt 
skal va.rc 3 måneder på medicinsk (eUcr 
kirurgisk) afdeling og 3 måncrler på kirnr
gisk (eller medicinsk) afdeling eller 6 måne
der pi't blandet medicinsk-kirurgisk afde
ling1 ). I denne periode skal ele,·en i fortsæt
telse af unclen·isningen i almindelig syge
plejelære på forskolen og forkursus have lej-

1) G måneders uddannelse på godkendte ulandet medicinsk-kirurgiske afdelinger vil kunne træde i stedet
for de første :l måneders uddannelse på medieinsk og do forstc 3 måneders uddannelse på kirurgisk
afdeling.
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lighed til at opnå de tekniske færdigheder 
og værdifulde grundkundskaber, hvorpå ud
dannelsen ved de ovrige afdelinger skal 
bygge, jfr. § 24., stk. 1. 

Stk. 2. Da uddannelsen både på medicinsk 
og kirurgisk afdeling skal være på mindst 6 
måneder, skal eleven på et senere tidspunkt 
på ny have en uddannelsesperiode på disse 
afdelinger. Herunder skal eleven lære a.t ud
fore den mere komplicerede sygeplejeteknik 
og mere selvstamdigt at pleje og drage om
sorg for patienterne. Denne periode bør 
derfor udskydes til et noget senere tids
punkt af uddannelsen. 
· Stk. 3. Oplæringen i medicinsk og kirur
gisk sygepleje bør finde sted både på mands
og kvindeafdelinger.

Stk. 4. Uddannelsen ved de øvrige spe
cialafdelinger, på hvilke den praktiske ud
dannelse i henhold til§ 17 i anordningen om 
sygeplejerskeucl<la.nnelsen skal foregå, til
rettelægges i den rækkefolge, skolen finder 
det formålstjenligt. Det samme gælder om 
elevens besog med hjemmesygeplejersken og 
sundhedsplejersken. 

§ 24. Under de forste 6 måneder af den
praktiske uddannelse skal der lægges vægt 
på, at elernn tilegner sig de grundlæggende 
principper i sygeplejen og lærer at systema
tisere l'lit arbejde og at opove rette ar
bejdsstillinger under udforelsen af afdelings
arbejdet. I denne periode skal det endvidere 
tilstræbes at øge elevens medmenneskelige 
forståelse og evne til samarbejde. 

Stk. 2. Når prøven ved afslutningen af de 
forste 6 måneders praktik er bestået, må 
der lægges vægt på. at eleven fortrinsvis 
kommer til at deltage i det kvalificerede 
sygeplejerskearbejde, således at hun/han 
kan lære at pleje, observere og vejlede pati
enterne og drage omsorg for disse under hen
syntagen til hver enkelt patients vanskelig
heder af mental, social og anden ai:t, jfr. 
forklaringen til faget sundheds- og sygepleje
lære bilag 1, side 15 § 22. Endvidere bør 
eleven i videst muligt omfang overvære de
daglige mpportgivninger, konferencer og per
sonaleinstruktioner samt deltage i stuegangen,
og hun bør også lejlighedsvis gå stuegang 
med lægen. 

Stk. 4. V cd tilrettelæggelsen af elevens 
deltagelse i afdelingsarbejdet, skal der tages 
hensyn til det uddannelsestrin, eleven har nået.
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Stk. 5. RleYens af ten- og natlerngtsperioder
bor sammenlagt hojst udgore en fjerdedel af 
uddannelsestiden beregnet særskilt for hver 
enkelt af de afdelingstyper, der indgår i 
skolens uddannelsesplan. Tilrettelæggelsen 
af fridage og ferier bor ske på så langt sigt som 
muligt for at give eleverne lejlighed til at 
udnytte fritiden hensigtsmæssigt. 

Stk. 6. Den plan. der lægges for elevens ud
dannelse, bor ikl,·e f ors!..:ydes på grund af til
froldigt indtrådte omstændigheder; en elev 
bor f. eks. normalt ikke sættes til syge
aflosning. 

HJ. Standpunldsprovcr o� vidnesbyrd. 
§ 25. Formålet med standpunktsprover

og vidnesbyrd er at give skolen mulighed
for at folge elevernes stamlpunkt gennem
uddannelsestiden, således at der kan ydes
eleverne individuel hjælp og vejledning, og
således at spørgsmålet, om en elev er uegnet
for sygeplejerskegerning, kan afgøres på et
sti tidligt tidspunkt, som muligt. Endvidere
tager prøver og viLlncsbyrd sigte på at sikre
eleven mod en vill{årlig beclommelse af hen
des egnethed.

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges både 
som kundskabsprover og som prover på ele
vens sygeplejetekniske færdigheder. dømme
kraft og evne til al, anvende det lærte, end
videre hendes evne til at vejlede og drage 
omsorg for patienterne. Til de skriftlige 
prøver bør sporgsmålene udvælges således, 
at de repræsenterer et bredt udsnit af under
visningsstoffet. Sporgsmålene bor i alminde
lighed formuleres således, at de muliggør 
kort.fattede besvarelser. 

A. Proverne under teoriundervisningen.

J. Proverne ved af sl11lningen af forlwrsus.

§ 26. Der afholdes:
a) mundtlig prove i anatom.i og fysiologi.
b) .�kri/llig prove i bakteriologi og i per

son lig hygiejne, samfundshygiejne og ernæ
ringslære. 

c) praktisk 71rove i almindelig sygepleje
lære. herunder clcmentror sygeplejetelmik i 
demonstrationsstuen. 

Der gives ingen karakterer, men en ud
talelse om, hvorvidt proverne er bestået 
eller ej. 



2. Proverne ved afslutningen af 1. del af teori
undervisningen.
§ 2 7. Der afholdes en slaiftlig el ler mund t

lig prøve i kirurgi og kirurgisk sygepleje (1 
karakter), i medicin og medicinsk sygepleje 
(1 karakter), samt efter skolerådets bestem
melse i et af følgende fag: lrogemidrlellære, 
diætlære eller sociallovgivning. 

Til at bestå kræves ,at karaktererne i 
kirurgi og kirurgisk sygepleje samt i medicin 
medicinsk sygepleje begge er 6 eller derover. 

3. Proverne ved af slutningen af 2. del af teori
i1ndervisningen.

§ 28. Der afholdes slaiftlig eller mundtlig 
prøve i barnets normale udvikling, pædiatri 
og pædiatrisk sundheds- og sygepleje med 
vægt på såvel do forebyggende som de ku
rative aspekter i den pædiatriske behandling 
og pleje (1 karakter), svangerskab og svan
gerskabshygiejne, fødsel og barselpleje, her
under gynækologiske sygdomme (1 karak
ter), tuberkulose og epidemi med !';ærlig 
vægt på forebyggelse (1 karakter). 
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Stk. 2. Såfremt undervisningen i et af de 
i stk. 1 nævnte fag helt eller overvejende 
gives under 1. del af teoriundervisningen, vil 
prøven i faget kunne henlægges til den i § 27 
nævnte prøve efter 1. del. 

§ 29. Den af sundhedsstyrelsen stillede 
slaiftlige opgave omfatter spørgsmål fra 
forskellige dele af det stof, der indgår i 1. og 
2. del af teoriundervisningen (1 karakter).
Til at bestå laæves 6 eller derover.

Stk. 2. Prøven afholdes 2 gange om året. 
Den afholdes samtidig ved alle sygepleje
skoler og kan tilrettelægges i eller uden for
bindelse med den i § 28 nævnte prove, så
ledes at skolerne ikke er bundet til at af
holde de to prøver til nøjagtig samme tids
punkt. 

Stk. 3. Opgaven tilstilles sygeplejesko
lerne nogle dage før prøvens afholdelse i for
seglede konvolutter, der ikke må åbnes før 
det på konvolutten angivne tidspunkt. 

Stk. 4. Til denne prøve 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 ile øvrige kam ktercr er mindst 1 �. og som 

har opnået karakteren 6 eller derover ved 
hver af følgende tre prøver: don praktiske 
prøve i almindelig sygeplejelære ved a.fslut
ningen af de første 6 rnåneders praktik; 
prøven i kirurgi og kirurgisk sygepleje og 
prøven i medicin og medicinsk sygepleje Yccl 
afslutningen af 1. del af teoriundervisningen. 

B. Praverne under den praktisJ.e w.lclannelse.

1. Pro-ven ve<l af slutningen af dr forsle 6

måneders prakti/.,,

§ 30. Der afholdes en praktisk prove i faget 
almindelig sygeplejelære ( l karakter). 

'l'il at bestå proven hæves 6 eller derover. 
Prøven afholdes på den afdeling, hvor 

eleven er under uddannelse, og aflægges 
under udforelse af morgen- eller aftenger-
ning. Afdelingssygeplejersken forer sammen 
med sygeplejelæreren (eller cu anden dertil 
udpeget sygeplejerske) tilsyn med elevens • 
arbejde under prøven og foretager bcdom
melseu. Ved bedømmelsen lægges der vægt, 
på, om eleven har opnået færdighed i den 
almindelige sygeplejeteknik og forståelse af 
de hygiejniske, forebyggende og etiske prin
cipper i sygeplejen. 

2. Proverne ved a/sli1tni11gen a.j den praktiske
uddannelse ved de sygeplejegrene, der indgår
1: i1ddannelsen.

§ 31. a) Der af holdes en praktisk 11røvc i
medicinsk sygepleje ved afslutningen af ud
dannelsen på medicinsk afdeling (1 karakter). 

Til at bestå kræves 6 eller derover. 
Prøven omfatter plejen af medicinske 

patienter og kan tilrettelægges således: på 
prøvedagen får eleven overdraget ansvaret 
for plejen og den ordinerede beha.ndling af 
2-3 patienter, så vidt muligt indlagt på en
2- eller 3-sengsstue eller af en enkelt patient.
Eleven får om morgenen besked om, hvilke
patienter hun skal overtage. Disse er på for-
hånd udpeget af afdelingssygeplejersken i
samråd med sygeplejelæreren (eller en anden
til prøven udpeget sygeplejerske). Der gives
eleven udførlig rapport om patienterne, og
disses sygejournaler udleveres. Eleven ud-
fører morgenarbejdet uden tilsyn, således at
hun får lejlighed til at komme i kontakt
med patienterne og orientere sig om disse.
Behøver eleven assistance under dagens ar
bejde, ydes denne af en ikke-sygeplejerske
uildannet l1jælper. Eleven deltager på egen

•
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hånd i stuegangen, og denne overværes af 
afdelingssygeplejersken og sygeplejelæreren 
(eller en anden til prøven udpeget sygeplej
erske), der forer tilsyn med elevens arbejde 
i dagens lob og stiller hende relevante spørgs
mål vnlrørencle patientplejen. 

Ved bedømmelsen af sygeplejeprøven, der 
foretages af de nævnte sygeplejersker, læg
ges der vægt på, om eleven er i stand til at 
anvende sine teoretiske kundskaber, give en 
omsorgsfuld pleje og nojagtig rapport om 
sine observationer og anlægge en hellieds
vurdering af den enkelte patients situation. 

b) Der afholdes en prakti'slc 11-rove i J"irur
gisk sygepleje ved af slutningen af uddannelsen 
JJå kirurg1'sk afdeling (1 karakter). 

Til at bestå proven kræves 6 eller derover. 
Prøven omfatter plejen af kirurgiske pa

tienter. Tilrettelæggelsen af proven og be
dømmelsen foretages på samme måde som 
ved prøven i medicinsk sygepleje (jfr. a) 
foran). 

c) Der skal 1,darbejdes en plejeberetning vecl
afslutningen af den praktiske uddannelse på 
hver af de afdelinger, der indgår i uddannelsen
bortset fm medicinsk og hmrgisk cif deling 
(jfr. a) og b) foran). 

Bedømmelsen af plejeberetningen tages 
med i betragtning ved afgivelsen af vidnes
by

rdene, jfr. sundhedsstyrelsens meddelelse 
nr. 14 om sygeplejerskeuddannelsen, fe
bruar 1971. 

0. Vidnesbyrd.
§ 32. Der skal afgives vidnesbyrd om 

eleven Yed afslutningen af den praktiske 
uddannelse ved hver af de afdelinger (syge
plejegrene), der indgår i dennes uddannelse. 
Viclnesbyrclene skal angive det standpunkt, 
som eleven har nået inden for vedkom.
mende sygeplejegren. Vidnesbyrdene afgives 
af afdelingssygeplejersken i samråd med af
delingens faste sygeplejersker og indføres på 
et af sundhedsstyrelsen godkendt skema, 
jfr. § 31 in fine. 

Stk. 2. Får en elev mere end et vidnes
by

rd, der ligger under 6, træffer skolen efter 
forudgående forhandling med skolerådet af
gørelse om, hvorvidt eleven er uegnet og 
skal afskediges, jfr. § 39, stk. 3. 

D. Afsluttende eksamen og eksamensbevis.
§ 33. Adgang til at gå op til den afslut-
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tende eksamen har kun de elever, der har 
gennemg,iet grunduddannelsen tilfredsstil
lende, og som a.f skolen kan indstilles hertil. 

§ 34. Den afsluttende eksamen er skrift
lig eller mundtlig. 

Der gives spørgsmål i psykiatriske syg
domme og sindssygepleje (1 karnkter) og i 
medicin og medicinsk sygepleje eller kirurgi 
og kirurgisk sygepleje af patienter i alle 
aldersklasser (1 karakter). I sidstnævnte fag 
kræves karakteren 6 eller derover. 

Ved bedømmelsen tages der, foruden til 
elevens kendskab til sygdomsforebyggelse, 
behandling og pleje, hensyn til den forstå
else, eleven har ln.gt for dagen for patientens 
problemer af social, mental og anden art. 

§ 35. Udregningen af de to hovedkarak
terer (jfr. § 24. stk. L i anordn.ingen om 
sygeplejerskeuddannelsen) foretages på føl
gende måde: Hovedkaraktel'en fol' praktik ud
regnes ved sammenlægning a.I karaktererne 
for den praktiske prove ved afslutningen nf 
de første 6 måneders praktik (jfr. § 30) og 
prøverne i medicinsk og kirurgisk sygepleje 
(jfr. § 31 a) og b) samt vidnesbyr<l (jfr. § 32) 
og uddrngning af middelknrnkteren. Gen
nemsnittet af de givne karakterer udtrykkes 
med en decimal. li ovedlmrakteren for teori
(de skriftlige eller mundtlige provcr, jfr. 

§§ 27-29 og 34), uch-cgnes på tilsvarende
måde på grundlag af karaktererne for de
teoretiske prover og den afsluttende eksamen

§ 36. Efter af sluttet uddn.nnelse ved sko
len, jfr. § 41, stk. 1. gives cler dimittenden 
et eksamensbevis (på et af sundhedsstyrel
sen godkendt skema), der er påført de i§ 35 
nævnte hovedkarakterer. 

Stk. 2. For at kunne opnå bevis i henhold 
til stk. 1 krroves, at summen af samtlige 
karakterer er mindst 5,5 gange karakterer
nes antal, og at summen af de to laveste 
karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13; at hovedkarakteren 
for praktik er mindst 5,5 og at gennemsnit
tet af cle to hovedkarakterer ligeledes er 
mindst 5,5. Der kræves endvidere karakteren 
6 eller derover ved prøven i almindelig syge
plejelære og ved hver enkelt af de i medicin 
og medicinsk sygepleje og i kirurgi og kirur
gisk sygepleje foreskrevne prøver samt i 



vidnesbyTd fra medicinsk såvel som kirur
gisk afdeling. 

§ 37. Samtlige lrnrakterer og vidnesbyrd
indfoTes i en protokol. der underskrives af 
skolens forstanderinde. 

E. Omprover.

§ 38. De foreskrevne teoretiske og prak
tiske prøver lrnn tages om en gang, såfremt 
eleven ikke har opnået den for vedkom
mende prove fastsatte mindstekarakter, og 
elevens standpunkt i øvrigt taler herfor. Den 
af sundhedsstyrelsen stillede opgave (§ 29) 
vil dog kunne tages om to gange. 

Stk. 2. Hvilken teoretisk og/eller praktisk 
uddannelse, eleven skal gennemgå som for
beredelse til omprøven, må bero på skolens 
vurdering af elevens standpunkt, jfr. § 39. 
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I!'. Elevbedommelsen. 

§ 39. Skolen skal til stadighed føre tilsyn
med elevens personlige og faglige udvikling 
under uddannelsen og yde hende vejledning 
til fremme af denne. 

Stk. 2. I samråd med skolens lærere skal 
forstanderinden med regelmæssige mellem
rum foretage en undersøgelse af elevens 
standpunkt; dette skal bl. a. ske efter hver 
prøve under teoriundervisningen. Under
søgelsen skal foretages i form af en helheds
vurdering af elevens forhold under uddan
nelsen. Der skal tages hensyn både til resul
tatet af elevens hidtidige prøver og vidnes
byrd og til andre forhold, der ho.r betydning 
for spørgsmålet om elevens egnethed for 
sygeplejen. 

Stk. 3. Sygeplejeskolen skal afskedige en 
elev med opsigelsesvarsel efter de lierfor 
gældende regler, såfremt eleven findes at 
være uegnet. Bliver der tale om at anse en 
elev for uegnet, skal spørgsmålet herom 
forelrogges for skolerådet, forinden skolen 
træffer sin afgorelse. Straks, når opsigelse 
er meddelt, ophører eleven med at de)t11,ge 
i uddannelsen og beskæftiges ved afdelings
tjeneste (rutinearbejde) indtil fratrædelsen. 

Stk. 4. Det bør tilstræbes, at spørgsmålet, 
om eleven er uegnet, afgøres på et så tidligt 
tidspunkt som muligt. 

Stk. 5. Eleven skal til enhver tid holdes 
underrettet om afgivne vidnesbyrd og om 
resultatet af afholdte prøver. 

§ 40. Sygeplejeeleven skal have adgang
til for sundhedsstyi·clsen at ind11,nke syge
plejeskolens afgornlser vedrørende ndd,m
nelsesspørgsmål. 

rr. Forskl'llii:re ht•stt•1111111•l1wr. 
J. Sammenhængende uddannelse og chspensa

tion fra kravel om sammenhængende ud
dannelse.

§ 41. Har en cle\' under den 3-årige ud
dannelse været fraværende på grund a.f syg
dom eller anden eleven utilregnelig årsai:r i 
tidsrum, der sammenlagt overstiger 2 måne
der, men som er under 6 måneder. forlænges 
uddannelsestiden med 1 måned for hver på
begyndt periode af 31 dages frnværelse ud 
over 2 måneder. Ved beregningen a.f en elevs 
samlede fraværelse under uddannelsen kom-
mer ferier il,ke i betragtning. Skolerådet kan 

• dog - såfremt elevens samlede fraværelse 
overstiger 2 måneder - efter en helheds
vm·<leri ng af elevens standpunkt, j fr. dog 
stk. 3 og 4 nctlen for, dispensere fra reglen 
om, at fravær på grund af deltagelse i orga
nisationsarbejde medforer forlængelse af ud
dannelsestiden. Skolerådets afgorelser i sager 
af denne art skal meddeles sundhedsstyrel-
sen. Tvivlsspørgsmål forelægges for sund
hedsstyrelsen, før skolerådet træffer <len 
endelige afgorelse. 

Stk. 2. Udgør elevens fraværelse sammen
lagt 6 måneder eller derover, eller overgår 
eleven til en anden sygeplejeskole, må der 
til sundhedsstyrelsen ansogcs om dispen
sation fra kravet om sammenhængende ucl
clarmelse. 

Ansøgning til sundhedsstyrelsen er dog 
ikke fornoden, såfremt elevens o-..-erflytning 
til en anden sygeplejeskole kan ske uden af
brydelse eller forlængelse af uddannelsen, 
og de i sundhedsstyrelsens meddelelse m. 11 • 
om sygeplejerskeuddannelsen. septernber 
1961, givne retningslinjer folges. 

Stk. 3. Har en elev været forltindret i at 
deltage i nogen del af den praktiske ud
dannelse på de i §  17, stk. 2 og 3, i anord
ningen om sygeplejen,keuddannelsen nævnte 
afdelinger, må den fors0111te uddannelse ind
hentes, således at uddannelsestiden mindst 
bliver af den i anordningen fore;,krevne 
varighed. 

Stk. 4. Har en elev været fraværende fra 
teoriundervisningen, og er pågældendes 

l



have adgang 
ndanke syge
·ende uddan-

nclst'r. 
e og disJJensa
hængende ud-

m 3-årige ud
grund af syg
gnelig årsag i 
,tiger 2 måne
der, forlænges 
:l for hver på
frn.vrorelse ud 
:en af en elevs 
1nnelsen kom
,kolerådet kan 
:de fraværel�e • 
r en l1elheds-
111kt, jfr. dog 
;ere fra reglen 
tagelse i orga -
rongelse af ud
�ornlser i sager 
mdhedsstyrel-
ges for sund-
' trroffer den 

relse sammen-
eller overgår 

skole, må der 
s om. dispen
hængende ud-

relsen er dog 
lS OYerflytni11g 
n ske uden af-

uddan11elsen, 
ddclclse nr. 11 • 
11, september 
:es. 
:orhiudret i at 
praktiske ud
og 3, i :rnord
,nelseu nævnte 
ddannelse ind
:stidcm mindst 
n foreskrevne 

:raværende fra 
pågældendes 

l 

 

stttndpunkt derved væsentligt forringet, på
hviler det skolen at drage omsorg for en 
passende efterundervisning af eleven, der 
f. eks. kan finde sted derved, at eleven del
tager i et kommende læsekursus.

2. Andre bestemmelser.

§ 42. Det påhviler sygeplejeskolerne at
føre og vedligeholde kartotek over deres 
sygeplejeelever, protokol over undervisnin
gen og anden nødvendig bogføring. 

Stk. 2. Skolerne skal hvert år inden 1. april 
til sundhedsstyrelsen indsende beretning om 
skolevirksomheden i det senest forløbne 
kalenderår. 

§ 43. V ed besrottelsen af afdclingss yge
plej erskcstillinger ved afdelinger, der er god
kendt til uddannelse af sygeplejeelever. bor 
der tages hensyn til, om ansøgerne gennem 
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videregående sygeplejerskeuddannelse eller 
på anden måde har kvalificeret sig til at 
undervise. 

Stk. 2. Den daglige vejledning og instruk
tion af eleverne kan eventuelt overdrages 
en hertil kvalificeret sygeplejerske. 

§ 44. Sygeplejeskolen skal have opmærk
somheden henvendt på sygeplejeelevens hel
bredstilstand og i tide henvise til lægen. 
Det vil vrore hensigtsmæssigt at foretage 
regelmæssig vejning af eleven. Ved uddan
nelsens påbegyndelse bør der foretages vac
cination for polio og difteri, såfremt sådan 
vaccination ikke er foretaget i fornødent 
omfang. En gang årligt må der foretages 
tuberkulosekontrol med røntgenundersogel
se af lunger og tuberkulinprøve. og negativt 
reagerende elever calmettevaccineres. 

Sundhedsstyrelsen, den 10. maj 1971. 

1\1. Foget. / ØhJenschlæger. 



Bilng I. 

Vejledning om undervisningen i forskolen, forkursus og under den 3-årigc 

uddannelse me«l angivelse af eroneindholcl. 

Enhver form for uddannelse må ænches i 
takt med udviklingen. Dette groldcr også 
sygeplejerskeuddannelsen, der må tilpasses 
de stadige fremskridt inden for lægeviden
skaben og beslægtede "idenskaber. Suud
hedsstyTelsen har derfor ikke fundet det 
formålstjenligt at give detaljerede retnings
linje1· for indholdet af de i den kgl. a,nord
ning om sygeplejerskeuddannelsen§§ 9 og 12 
foreskrevne fag, men har dog ment at måtte 
giYe sygeplejeskolerne nogle forelobige reg
ler herom. 

Forskok og- sygopkjcforkursus. 

§ 1. I den følgende redegørelse er <ler ikke
for de fog, der forekommer både i forskolen 
og forkursus, givet forslag - ud over de i 

§ 9 i anordningen om sygeplejerskeuddan
nelsen anforte - til undervisningens opde
ling mellem de to kurser. men spørgsmålet
herom må afgøres under hensyn til lok1�lc
forl10ld, jfr. § 12 i sundhedsstyrelsens cir
lrnlærn.

§ 2. Unclcrvi,;ningen i forskolen skal ind
ledes med fagene: naturkere (fysik og kemi), 
anatomi og fysiologi, patologi, arvelighedskere 
og bal.·teriologi. Til demonstrationer af for
skellig art og t.il øvelser og ehpcrimcnter i 
tilslutning til undervisningen i disse fag er 
der afsnt 60 timer. Det forndsættes, rit der 
under de kemiske og fysiske ovelscr og eks
perimenter m.ed udregninger gives eleYerne 
lejlighed til - både enkeltvis og i små 
gntpper - at udføre disse selvstændigt. 

Som undervisningsmateriel ka.n anvendes 
friske <lyreorganer, præserverede organer, 
patologisk-anatomiske præparater, skelet og 
skeletdele, fantomer, plancher og typiske 
røntgenbilleder m. m. 

Naturlære (fysik og kemi). 

§ 3. Elever, rler ikke har de fornødne
kundskaber i fysik og kemi til at kunne del
tage i den nedenfor i f<tk. 2 anforte 11nclervis
ning. må bibringes et elementært, på simple 
forsøg grundet kendskab til forskellige af 
naturens fænomener: tyngden. luften og 
dens tryk; væsketryk; Archimedes' loY med 
anvendelser, \'arme, magnetisme og elektri
citet; lyd og lys samt det allermest elemen
tære af bevægelseslæren; nogle af de vigtig
ste uorganiske forbindelser, deres kemiske 
egenskaber og de grundstoffer, hvoraf de er 
sammensatte. 

I fortsættelse af elementærundervisningen 
skal der gives eleverne et noget fyldigere 
kendskab til de alminde}jge fysiske og kenti
ske fænomener, herunder de forskellige 
energiformer og disses omsætning (særlig 
varme- og energilæren), stoffernes inddeling 
og kemiske, både organiske og uorganiske 
forbindelser. 

Under gennemgangen af de forskellige 
fænomener understreges disses forbindelse 
med anatomi og fysiologi, idet 11ndervis11in
gen i naturlære skal tiJsigte at give eleverne 
f orudsæt11ing for f orst<lelse af det menneske
lige legemes funktioner, f. eks. fordojclsen, 
og af de forskellige behandlingers indvirk
ning på organismen. 

Anatomi og fysiologi. 

§ 4. Det tilstræbes at give eleverne et
solidt kendskab til menneskelegemet og dets 
funktioner. Sidelobende med gennemgangen 
af skelettet, musklerne og de forskellige or
ganers anatomi undervises der i disses fysio
logi. Fysiologiundervisningen omfatter i 
hovedtrrok: stofskifte, legemets temperatm 
og temperaturregulering. åndedræt, kreds-
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løb. forrlojelse, Ul'inens dannelse og udskil
lelse, huden og dens kirtler, muskler, intern 
1,ekretion, konsorganer, befrugtning. nerve
system og sanser. 

Betydningen af rette arbejdsstillinger om
tales, og bevægel,;;esfysiologien gennemgås. 

Arvelighedslære. 

§ 5. Indledes med en kort beskrivelse af
cellens opbygning, livskrav m. m. Celle
deling både alm.indelig og reduktionsdeling, 
samt befrugtning. 

Det tilstræbes at give eleverne indtryk af 
samspillet mellem det medfødte arvegrund
lag \anlægspræget) og de ydre kår, under 
hvis påvirkning organismens udvikling fin
der sted (fremton.ingspræget). 

Patologi. 
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§ 6. Undervisningen i patologi gives i til
slutning til undervisningen i anatom.i og 
fysiologi og skal søge at give eleverne et 
alment kendskab til udviklingen af sygelige 
anatomiske forandringer i legeme og organer, 
abnorme forstyrrelser i den syge organisme 
og de enJcelte organers funktion. Det til
stræbes herved at give eleverne indtryk af 
sygdommes opståen og udvikling. 

Bakteriologi. 

§ 7. Undervisningen går ud på a.t give
eleverne kendskab til principperne for anti
septik og aseptik, sterilisation, desinfektion, 
isolation, vaccination og lignende forebyg
gende metoder, og at skabe forståelse for den 
betydning bakteriologi.ens udvikling har 
haft for diagnostik, behandling og forebyg
gelse af sygdomme. 

Der gives forklaring på de forskellige 
mikrobers udseende, vækst og urlvikling, 
herunder gunstige og ugunstige vækstbetin
gelser. samt de hyppigst anvendte metoder 
til påvisning af mikroorganismer, herunder 
dissm; eventuelle resistens. 

§ 8. Undervisningen i fagene: ernærings
kere, hygiejne og samfundslære skal gives 
sideløbende med undervisningen i surulheds
væsenets historiske udvikling. Ved omtalen af 
den historiske udvikling og de forbedringer, 
der i det sidste århundrede er sket i de 
hygiejniske og socicle forhold, vil de først
nrovntc fags forbindelse med det praktiske 

liv kunne belyses, og der vi.i kunne gives 
eleverne et indtryk af fagenes indbyrdes 
sammenhæng. 

Undervisningen i disse fag kun endvidere 
uddybes gennem studiekredsarbejde og selv
studium, samt studiebesøg, der f. eks. kan 
henlægges til slagt-0ri. vand- og kloakanlæg, 
mejeri, sociale institutioner, anatomisk in
stitut, medicinsk-historisk museum. 

Ernæringslære. 

§ 9. Det tilsLræhes at give eleYernc kend
skab ti.i de Yigtigste fødemidler, den rette 
ernæring, en hensigtsmæssig koi=;tsammen
sætning for forskellige aldersgrupper og 
under forskellige levevillnlr. Kostens betyd
ning for sundhedens bevarelse understreges, 
og bestemmelserne for kontrol med levneds
midler gennemgås. Eleverne bør deltage i 
planlægning nf en hensigtsmæssig og okono
misk daglig kost. 

Hygiejne. 

§ 10. Faget om.fatter personlig hygiejne
(herunder sundhedsvaner og seksualhygi
ejne) og samfundshygiejne. Eleverne skal 
opnå indblik i udviklingen inden for føl
gende felter: drikke- og spildevand, boliger, 
fødemiddelkontrol, skolehygiejne, arbejds
hygiejne, den almene epidemiologi, hernnder 
lovbestemmelser om vederlagsfri behandling 
af smitsomme sygdomme. forebyggende for
anstaltningers betydning for folkesundheden. 
Befolkningsstatistikken og forskelligt stati
stisk materiale til belysning af befolkningens 
su ncllieclstilstand gennemgås. 

Betydningen understreges af, at syge
plejersken selv iagttager en god personlig 
hygiejne, og at hun er i stand til at give 
vejledning om. sundhedens bevarelse. 

Samfundslære. 

§ 11. Der gives en almindelig orientering
om kulturelle. politiske og økonomiske for
hold: borgernes rettigheder og pligter i et 
moderne samfund, det offentliges økonom.i 
og familiens økonomi. 

En kort redegørelse gives for de f01·skellige 
trossamfund og disses indstilling til sygdom. 
død og dåb (uoddåb). 

Undervisningen skal sigte på at udvikle 
elevernes sociale indstilling og deres for
ståelse af de forskellige samfundsklassers 



levevilkår og disses indflydelse på sundllPcl 
og sygdom. 

8wul/1eds1•ccse11els historiske uclvikli11g. 
§ 12. Der foretages en gennen1gang af

sundhedsvæsenets, lægevidenskabens og sy
geplejens udvikling. De forskellige opfattel
ser af sygdomshehandling og sundhedspleje, 
der har haft indflydelse på udviklingen: den 
antikke kultur. middelalrlercn, lensvæsenet, 
renæssancen. reformationstiden. overgangen 
fra lensvæsenet til industrialisering. 

Vægten lægges på tiden fra slutningen af 
det 18. århundrede og på omtalen af de 
faktorer. der har bidraget t,il vor tids sund
hedsvæsen: demokrnti8eringen. skolevæse
nets udvikling. lovgivning af sundhedsmæ:;
sig betydning. fremskridtene inden for læge
Yidenskabeu og beslægtede videnskaber. 

En omtale gives af personer, nationale og 
internationale grupper og orga11isationer. 
hvis virke i sædig grad har præget udvik
lingen. 

Der gi,·es en særlig omtale af danske for
hold, og eleveme orienteres om de forskel
lige love, der har bidraget til forbedringer 
af de hygiejniske og sociale forhold, og af 
befolkningens sundhedstilstand. Til belys
ning af udviklingen arr,endes forskelligt sta
tistisk materiale. 

Undervisningens formål er at give ele
verne en historisk haggrnnd til forstt'1else af 
vor tids sundhedsvmsen og til at kunne se 
sygeplejen som erhverv og som led i sam
fundet som helhed. 

meverne bør opfordres og vejledes til selv
studium af den ret omfattende litteratur om 
dette emne. 

§ 13. Nodl\jælp. bind- og bandage/ære og
hinstigt åndedræt må betragtes som bifag. 
der kan meddeles på det i forskoleundervir-;
ningen mest hensigtsmæssige ticlspunH. 

Eleverne instrnercs om ydelsen af første
hjælp ved ulykkestilfælde (kvælning. druk
ning. kvæstelser og læsioner. forgiftninger, 
forbrændinger, forfrysninger, fremmedlege
mer og ulykker. der skyldes elektricitet). I 
forbindelse hermed gives der undervisning i 
bind- og bandagelægning og i kunstigt ånde
dræt efter rnu rHl-til-næSC'-metoden og Holger 
Nielsens metode. 
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Almindelig �ygeplejelære. 
§ 14. Undervisningen i sygeplejelære kan

give;; enten i forskolen og forkursus eller 
alene i forkursus. 

Eleverne bør have noget indblik i anatomi 
og fysiologi forud for undervisningen i syge
plejelære. idet kendskab til anatomiske og 
fysiologiske forhold er en forudsætning for 
forståelsen a[ undervisningen, f. eks. i tem
peratur- og pulstagning, respirntionstælling 
og lavementsgiYning. 

Undervisningen tilsigter at give eleverne 
en grundig inclforelse i de etiske hygiejniske 
og medicinske principprr i sygeplejen og i 
den grundlægge11cle sygeplejeteknik )1ålet 
er at skabe den rette indstilling til syge
plejearbejdet, teknisk kunnen og forståelse 
af detaljernes betydning for god sygepleje. 

U11den•isni11ge11 indledes med en kort orien
tering om sygehuset og dets for,-kelligc afrle
linger. sengeafdelingernes indretning og den 
daglige rytme i arhejdet.1) Eleverne under
vises Yed demonstrationer og praktiske øvel
ser i elementær sygP-plejeteknik og i syge
plejearbejdets forskellige detaljer ved plejen 
i private hjem og på sygehusafdelinger. al
men hygiejne i tilslntning til den syges dag
lige toilette, sengeredning, sengebacl, bæk
ke11givning (iagttagelse af den syges ud
tømmelser), temperatur- og pulstagning; den 
den syges kost. ser\'ering og madning; enk
lere behandlinger, omslag, bandager, luft
krans o. lign" rcngoring og opbevaring af 
inventar og materiel. Rette arbejdsstillinger 
indoves under uclforelsen af de forskellige 
arbejder. 

Efter at have fået indblik i sygeplejens 
principper og have opovet den elementære 
sygeplejeteknik og hensigtsmæ;;sige arbejds
stillinger, skal eleverne ved deltagelse i 
morgen- eller eftermiddagsarbejdet på en 
kirnrgisk eller medicinsk afdeling OJJnves 1· 

afdelingsarb�jdets forskellige detaljer vecl pa
tientplejen. OYergangen t,il afdelingsatmo
sfæren må lettes ved fortsat vejledning, ind
til eleven selvstændi�t kau udfore den al
mindelige sygeplejeteknik systematisk og 
korrekt. I forbindelse hermed undervises 
eleverne i medicin- og injektionsgivning, gi ve 
og tage prøvemåltider. kateterisation. blære
skylning og lignende behandlinger; omsorg 
for patientens velbefindende, almene iagt-
'> lmlledcs unclcr"i•ningcn i •ygcplojeiære p,\ sygo1,l,•jchojskolcn. 

knn orlcntrringen gives I ror1Jlr1deJs() rne<l et tltutlh"Uc•sog på �y� 
J,tehu�et. 

r 
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tageiser af patientens tilstand m. m. De for
skellige etiske og hygiejniske principper ud
dybes i tilknytning til de daglige situationer 
i aJdelingsarbejdet. f. eks. omtales s_vge
plejepersonnlets tavshedspligt, loyalitet i 
samarbejdet og forholdet til patienten og 
dennes pårørende, og der bygges på de for
udsætninger, eleverne har fået gennem un
dervisningen i hygiejne. bakteriologi og er
rnuringslære. 

§ 15. I nær forbindelse med undervis
ningen i alminrlclig sygeplejelære gives der i 
f01·kursus eleverne vejledning i forskellige 
okonomisk hensiglsmæss·i,ge fremgangsmåder 
ved sygeplejearbejdets udf orelse (j fr. § 33, 
stk. 2) og i de simplere iuulcrsogelsesmetoder 
(jfr. § 26, stk. 1), og der gives en incllc<len<le 
undervisning i lægemiddellære med praktiske 
øvelser bl. a. i udregning af forskellige doser 
(jfr. § 27, stk. 1). 

Barnets normale (legemlige) wlvi:/..-ling. 

§ 16. Det tilstræbes at give eleverne ind
blik i det sunde barns udvikling, herunder 
bn.mets ernæring. hygiejne og beskroftigelse 
på forskellige alderstrin. Forskellige midler 
til bevarelse af sundheden omtales, og der 
gives eleverne praktisk uddannelse ved 
børneinstitutioner for raske bom. Elever, 
der tidligere har haft beskæftigelse ved 
plejen af raske børn, kan modtage anden 
praktisk uddannelse. f. eks. ved plejen af 
kronisk syge eller gamle. 

§ 17. Samtidig med undcrvis11ingcn i al
mindelig sygeplejelære og barnets legemlige 
udvikling undervises der i sociallovgivning 
og 11sykolor;i. Undcrvis11i11gen i sociallovgiv-
1ung indledes med en gennemgang af afsnit
tene om folkeforsikring og i psykologi med 
en gennemgang af de intellektuelle og emo
tionelle udviklingstrin i barndom og ung
dom og de kræfter, der betinger personlig
hedsud viklingen. 

Orientering i sygdo111sf oi-ebyggelse og behand
ling. 

§ 18. V ed af slutningen af forkursus orien
teres eleverne om forebyggelse, symptomer 
og behandling af de sygdomstilfælde, der 
fortrinsvis vil forekomme på de afdelinger, 
hvor elevernes praktiske uddannelse skal på
begyndes, så de med en vis forståelse af 

Hi 

patienternes tilstand vil kunne deltage i af
delingsarbejdet. 

Legemsovdser. 

§ 19. I hele kursustiden skal eleverne
have timer i legemsøvelser for at opove 
kontrol med holdning og gang, samt at in<l
ove principperne for afslapning og rette 
ar bej clsstill in ger. 

Stuclievejleclnin,g. stmliebesog og studiekreds
arbejcle. 

§ 20. Der henvises til bemærkningerne
§§ IO og 11 i sundhedsstyrelsens cirkulære.

l>rn 3-:'trigc 11dda1111l'lsP. 

§ 21. Ved undervisningens tilrettelæg
gelse må målet for sygeplejerskeuddannelsen 
nøje luives for ojc, jfr. §§ 1, 7 og 16 i anorcl-
1unge11 om sygeplejerske11ddnrn1elseu. 

Suncllzeils- og sygeJJlejelære skal som det 
centrale i undervisningen beliandles eller 
berøres ved undervisningen i de ovrige fag. 
der skal give grundlæggende kundskaber 
for sygeplejelæren eller skal støtte og sup
plere dette fag. I særlig grad må dette tages 
i betragtning ved undervisning i sygdoms
forebyggelse og sygdomsbehandling, der skal 
gives side om side med undervisning i sund
heds- og sygeplejelære. 

Sundheds- og .�ygeplejelære. 

§ 22. Undervisningen går ud på at lære
eleverne at give en god, omsorgsfuld og 
hygiejnisk patientpleje, og i forbindelse med 
de lægelige undersøgelser og behandlinger af 
de forskellige sygdomstilfælde at kunne fore
tage en omhyggelig observation af patien
tens symptomer og bidrage til forebyggelse 
af komplikationer m. m. Eleverne må lære 
at kunne iagttage den enkelte persons nor
male og sygeligt afvigende fysiske og psyki
ske reaktioner, at vise medmenneskelig for
ståelse af den enkeltes vanskeligheder af 
mental, social, eller anden art og at stimu
lere den pågældende til aktivt samarbejde, 
f. eks. under behandlingen på sygehus og i
plejen af det sunde barn i hjemmet. g1everne
skal tillige lære at give vejledning om er
næringsmæssige og hygiejniske forholdsreg
ler og disses betydning for helbredet. De
skal opnå fortrolighed med, hvorledes en
patient kan hjælpes til at tilpasse sig syge-



husmiljøet og o-vergangen til rekonvalescent
tiden, og de må - under hensyntagen til 
patientens anlæg og lidelse - kunne med
-virke ved beskæftigelsesterapien. 

I fortsættelse af uudenrisningen i elemen
tær sygepl('jeteknik umlervises clcrnrne i de 
specielle fremgangsmåder, der anvendes ved 
undersøgelse og behandling af de forskellige 
lidelser, og i den mere komplicerede og spe
cielle sygeplejeteknik, der - på sygehusene 
og i hjemmene - anvendes ved plejen af 
patienter med forskelligartede sygdomme. 

Der skal endvidere gives eleverne vejled
ning med hensyn til den særlige "besøgs
teknik". der anvemles i hjemmene. 

Sygdo111sforcbygyelse og sygclo111sbehandling. 

l(j 

§ 23. Undervisningen skal give eleverne
kendskab til de forskellige sygdonunc, disses 
årsager, symptomer, behandling, komplika
tioner og helbredsudsigter, samt indsigt i 
de Yigtigste midler til sygdommenes fore
byggelse, deres socialøkonomiske betydning 
og de ucst,ræbelser, der kan udfoldes for 
patientens revalidering. Under gennemgan
gen af de sygelige forandringer i legemet og 
organernes funktion og under omtalen af 
lægemidlernes og andre belrnndlingsformers 
indvirkning på organismen bor elevernes 
forståelse uddybes ved at opfriske deres 
kundskaber i kem_i, anatomi, fysiologi og 
bakteriologi. En sådan fornyet genuemgang 
af cl.isse fag vil være mere effektiv end en 
ensidig repetitiou, og timetallet for syg
domslæren er derfor afpasset herefter. 

Det er ikke tanken, at samtlige sygdomme 
skal behandles lige udforligt. Vægten i under
visningen bor lægges på de "aktuelle" og 
samfundsmæssigt set vigtige sygdomme. 
V cd omtalen af de sygdomme, hvis fore
komst er aftagende, bor der navnlig rede
gores for forebyggelscu. 

§ 24. Ved uu<lervisningcn i de nedenfor
nævnte sygdomme skal fulgende punkter 
belmndlcs udførligt: 

l. 1'uberkulose.

TubeJ'kulose lidelser, tuberkulosens cpide
nuologi og forebyggelse. Principperne for 
plejen af patienter med tuberkuløse lideL�er. 
Betydningen af en tidligt stillet diagnose. 
Sociale og hygiejniske forholds indflydelse 

på sygdomsbekæmpelsen. Forståelsen af den 
psykiske belastning, som tuberkulosen med
forer for patienten og hans familie. 

Tuucrkulosebekæmpelsens ud vikling her 
i landet. Tuberkulosestatistik. Forevisning 
af en tuberkulosestation med redegørelse 
for sundhedsplejerskens (distriktssygeplejer
skens) arbejde. 

2. Epidern�·ske sygdomme.

De sygdomme, der om.fattes af bestem
melserne om vederlagsfri hchandling i loven 
om foranstaltninger mo<l smitsomme syg
dommes udbredelse og andre akutte infek
tionssygdomme. Principperne for plejeu af 
patienter med epidemiske sygdomme, iso
lationsteknik. 

De forholdsregler, der træffes til imøde
gåelse af epidemiske sygdomme (vaccination, 
kara.ntæneforanstaltninger m. n1.). Statisti-

• ske oplysninger om sygdomsforekomst, leta-
litet m. m. 

2. Svangerskab og fodsel.

Svangerskabets normale forlob, svanger
skabshygiejnens forskellige principper og 
sygdomme under svangerskab. Helbreds
undersøgelser af svangre kvinder. Aktuelle 
synspunkter vedrørende svangerskabsafbry
delse og sterilisation. i\Iødrehjælpen. 

Den normale fødsel, fodsJens komplilrn
tioner. Plejen af barselpatient og barn, her
under diegivningsteknik og barselsengsøvel
sernes teknik. 

4. Bornesygdomrne.

De hyppigst forekommende sygdomme i
barnealderen. Sygdommenes indflydelse på 
barnets fysiske og psykiske udvikling. Bar
nets pleje og isolationsteknikleen. 

Lovgivniugen om sygdomsforebyggende 
foranstaltninger i barnealderen (sundheds- • 
pleje og skolehygiejne, herunder sundheds- 1/ 

plejerskearbejdet) og om forebyggende bor
neforsorg (mødrehjælp, børnehjem, vugge-
stuer m. m.). 

5. Psykiatri.

Forskellige former for intelligensdefekt,
karakterdeviationer og neuroser. Forbindel
sen mellem psykiske og legemlige lidelser. 

Kendskab til sindslidelsernes inddeling, 
hyppighed og årsagsforhold. Principperne 
for psykiatrisk sygepleje. Den specielle 

•J 
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psykiatri, herunder de forskellige lidelsers 
symptomer og behandling, børnepsykiatri. 
i;ocialpsykiatri og retspsykiatri. 

§ 25. U ndersugelsesmetocler, lægemiddel
lære og cliællære er integrerende dele af under
visningen i sygdomsforebyggelse og i;yg
domsbehandling og i sundbeds- og sygepleje
lære, men der skal dog tillige gives særskilt 
undervisning i disse fag for at bibringe ele
verne forskellige grundlæggende kundskaber. 

r◄'or at give eleverne forståelse ikke alene 
af patientens lidelse, men også af hans leve
vilkår og de dermed forbundne mentale, 
sociale og hygiejniske forhold, omfatter 
undervisningsplanen endvidere fagene: Psy
kologi, mentalhygieJ·ne, pædagogik, sociallov
givning, sygehusdrift og sunclhedsvæsenels 
organisation. 

U ndersogelb·esmetoder. 

§ 26. De kliniske undersøgelsesmetoder 
demonstreres og observfttionens formål og 
teknik forklares. Eleverne skal lære at iagt
tage og undersøge urin, fæces, ekspektorat, 
mavesaft o. lign., idet de bør kunne foretage 
de simplere h\borntorieundersogelser, der 
rutinemæssigt udføres på alle patienter efter 
indlæggelse på sygehus. 
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Eleverne skal lære at forberede til og 
assistere ved en række kliniske undersogel
ser, punkturer, endoskopicr o. lign. 

Endvidere skal de opnå et nøje kendskab 
til fremgangsmåden ved de forskellige funk
tionsprøver og orienteres om de mere spe
cielle undersøgelser, laboratorieanalysernes 
formål, deres princip og deres normalvær
dier; de forskellige undersøgelsesapparatcr, 
f. eks. røntgenapparat, stofskifteapparat og
elektrocardiograf. De skal srottes ind i den
forretningsgang, der anvendes ved sam
arbejdet mellem patientafdelingen og labo
ratorium samt diagnostik- og behandlings
afdelinger.

Læge1niddellære. 

§ 27. Undervisningen indledes med en
redegørelse for lægemidlernes oprindelse, 
fremstilling, former og gruppering, ledsaget 
af praktiske øvelser i udregning af forskel
lige doser. 

Der gives derefter en dyberegående under
visning i de nævnte forhold og i forbindelse 

hermed en n�c _gennemgang af lægemid
lernes hety�mng I sygd�msbebandlingen og 
deres dosermg med anowclse af maksimal-
dosis. 

0 

Sygeplejerskens ansvar i forbindelse med 
opbeva�ing af medicin og medicingivning og 
Letydmngen af, at hun er fortrolig med 
medicinens ,•irkninger og bivirkninger ind
Rkrorpes. Udgiften til medicin berøres. 

Diætlære og diæt-madlavning. 

§ 28. I fortsættelse af undervisningen i
ernæringslære skal cler gives eleverne indsigt 
i de forskellige diætformer, disses sammen
sætning og betydning i sygdomsbehand
lingen. 

Ved ttndervisningen må man ha.ve for oje, 
at sygeplejersken skal være i stand til at 
tilrettelægge en varieret diæt med hensyn
tagen til kalorieindhold og patientens spise
vaner. Hun må. kunne gøre rede for betyd
ningen af diæten og ved patientens udskriv
ning fra sygehus og i hjemmesygepleje 
kunne vejlede om diætens tilberedning. 

Psykologi. 

§ 29. Faget om.fatter børnepsykologi, 
ungclomspsykologi og personlighedspsyko
logi. 

Målet for undervisningen er at hjælpe 
eleverne til den bedst mulige indsigt i det 
meuneskelige sjæleliv, herunder at gøre dem 
å.bne for erkendelse af motiverne til de 
menneskelige handlinger og derigennem 
fremme forståelse og kontakt med and.re. 

Følgende emner gøres til genstand for 
særlig omtale: De intellektuelle og emotio
nelle udviklingstrin i barndom og ungdom 
og de kræfter, der betinger personligltedR
udviklingen (betydningen understreges af 
at omfatte personligheden som en helhed 
afhængig uf inllre og ydre forhold), den 
indflydelse de medfødte psykiske anlæg og 
miljøet, herunder de sociale forhold, har for 
det enkelte individs udvikling og dets til
pasning i samfundet, modning og træning, 
hnndlings- og viljelivets psykologi med sær
lig vægt på læreprocessen og tronlmingcns 
psykologi. Følelseslivet og overgangen fra 
dette til det psykopatologiske område. 

I tilknytning så vidt muligt til undervis
ningen i mentalhygiejne, psykiatri og pæda-



gogik gives der en dyberegående undervis
ning i do ovenfor i stk. 3 nævnte emner, og
der redegøres for de love, <ler gælder inden
for arbejds- og erhvervspsykologien. Særlig
omtales retningslinjer for personalets ud
vælgelse og placering i arbejdet og for ind
øvelse og optræning i arbejdet. Betydningen
af a,t skabe hensigtsmæssige arbejdsforhold
og et godt samarbejde berorcs, jfr. § 33,
stk. 5. 

Der redegores i kode træk for de psyko
logiske testningsmetoder til klarlæggelse af
en persons intellektuelle og emotionelle
stade.
Mentalhygiejne. 

§ 30. Så \·idt muligt i tilknytning til
J_Jsykologiundervisningen - eventuelt i fort
sættelse af den mere elementære del af
denne - tilstræbes det at give eleverne ind
blik i den indflydelse samspillet mellem egen
og andres (særlig patientens) personlighed
kan have på opståen og forebyggelse af
neuroser. Betydningen af normal følelses
modning i et så gunstigt barndomsm:iljø som
muligt påpeges. I store træk forklares de
neurotiske mekanismer. Det omtales, at
neuroser indtil videre er uundgåelige, men
ikke altid invaliderende. De specielle per
sonlighedstypers øgede modtagelighed for
neurosedannelse påvises. Det normale livs
løb gennemgås med fremhævelse af de van
skeligste - for neurosedannelse gunstigste
- perioder (f. eks. første leveår, trodsalder,
pubertet, lærlingetid, ægteskabsindgåelse,
klimakterium, senilitet). Seksualhygiejne set
ud fra et mentalhygiejnisk synspunkt ind
drages i undervisningen. 

Endvidere omtales arbejdets mentalhy
giejne, herunder arbejdsvalg, arbejdsplad
sens betydning, lederens personlighed, med
arbejderne, samarbejdet, betydningen af den
enkeltes kendskab til sin rolle i helheden
111. rn. 

Undervisningen bør fortrinsvis tilrette
lægges som studiekredsarbejde (helst i
snævre studiekredse). En gennemgang af
eksempler i form af kendte situationer fra
dagliglivet, fremlagt af de enkelte elever fra
deres egen erfaringsheds, er særlig værdi
fold. Herunder søges det så ofie som muligt
at komme ind på patient-sygeplejerskefor
holdet og patientens særlige stilling (syg
dommen og de hjemlige bekymringers trau-

18 

rnatisorende virkning, fremmed miljo, hi
tisk, eventuelt smertefuld periode m. m.).
Pædagogik. 

§ 31. Undervisningen omfatter alminde
lige pædagogiske grundregler og metoder.
Sygeplejerskens rådgivende og undervisende
opgaver over for patienten, sygeplejeelever
og andet sygeplejepersonale m" m. gennem
gås og der afholdes pædagogiske ovelser.

Bociallovgimiing. 

§ 32. Der foretages en gennemgang af do
vigtigste bestemmelser vedrørende offentlig
forsorg, omsorg for invalide- og folkepensio
nister, sygesikring og dagpenge, invalide- og
folkepension, ulykkesforsihing, særforsorg,
arbejdsløshedsforsikring, arbejderbeskyttel
se, mødrehjælp. forebyggende børneforsorg,
revalidering m. m.

Bygehusdri/ t. 

§ 33. Formålet med unclen-isningen i
sygehusdrift er - med det sygehus, hvor
ele\7en uddannes, som illustra,tion - at give
orientering om de forskellige led inden for
et sygehus' virksomhed og samarbejdet
mellem disse, om udgifterne ved sygehus
driften og om sygehuspersonalets bidrag til
at fremme en økonomisk, sund sygehusdrift.

Der redegøres for økonomisk hensigts
mæssige fremgangsmåder ved arbejdets ud
førelse. Eleverne vejledes om økonomisk
brug af gas, lys, varmt vand, rengørings
midler, om behandling af tøj, inventar,
brugsgenstande og andet materiel og om 
rette former for rengøring og madgivning.

I tilslutning hertil forevises de forskellige
sygehusafdelinger (navnlig behandlingsafde
linger), vaskeri, køkken, maskinværksted
m. m. En gennemgang foretages af inspek- •tørens, forvalterens, maskinmesterens, øko
nomaens og oldfruens arbejdsonu·åder. 

Faget omfatter endvidere sygehusets bud
get (herunder gøres rede for forskellige større
udgiftsposter i budgettet), forplejningssy
stem, inventarkontrol, planlægning og ind
retning af et sygehus, standardisering af
sygehusinventar, personalets ansættelses- og
opsigelsesvilkår, samt lovgivningen om sta
tens tjenestemænd. funktionærer og ferie
forhold. I forbindelse hermed omtales de
forskellige kategorier inden for sygehusper-

I 
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sonalet, deres arbejdsfelter og deres betyd
ning for sygehusets virksomhed. 

Eleverne gives indblik i metoderne for 
rationaliseringsundersøgelser og for gennem
førelse af rationaliseringsforslag, herunder 
gennemgås principperne for hensigtsmæssig 
og tidsbesparende arbejdstilrettelæggelse. 
Betydningen understreges af systematisk 
vejledning af personalet og af konferencer 
og rapportgivning. Følgende emner gennem
gås: Den enkeltes ansvar for arbejdets gang, 
arbejdstidsskemaer m. m. og psykologiske 
principper for arbejdets ll(lforclsc og for 
samarbejdet. 

Sundhedsvæsenets organisation. 

§ 34. En orientering gives om de vigtigste
sider af Danmarks sundhe<lsadministration 
og dens virke: Centraladministrationen og 
sundhedsstyrelsen, de til sundhedsstyrelsen 
knyttede institutioner, de forskellige medi
cinalpersoner (læger, fl.potckere, tandlæger, 

jor�em�dre, sygeplejersker), embedslæge
lllstitut10ncr m. v., sundhedslovgivningen i 
hoved.træk, sygchusvæsene�, sindssygevæse
net, andssvageforsorgen, mstitutioner for 
blinde og døvstumme og for drikfældige, 
omsorgen for vanføre, tunghøre og tale
lidende. 

Der gives en omtale af private foreninge1· 

med sundhedsmæssige formål, f. eks. Lands
foreningen til kræftens bekæmpelse, Lands
foreningen for l\fentalhygiejne, National
foreningen til tuberkulosens Bekæmpelse, 
Rigsforeningen til bekæmpelse af rheuma
tiske Sygdomme, Samfundet og Hjemmet 
for Vanføre, Dansk Røde Kors. 

Undervisningen om sundhedsvæsenets or
ganisation må. afsluttes med en gennemgang 
af lov om sygeplejersker af 25. maj 1956 
med særlig omtale fLf sygeplejerskens pligter 
(§§ 5 og 6), og en grundig erhvervsvejled
ning vedrørende sygeplejerskens arbejds- og
studiemnligheder.

34.66 Sygeplejeskoler 

Sund 11 ed sstyrel sen s 
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