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Ved kgl. anordning af 15. april 1971 er 
der foretaget forskellige ændringer i kgl. an
ordning af 30. januar 1957 om sygeplejer
skeuddannelsen; det har derfor, bl.a. som 
følge af den nye karakterskalas indførelse, 
været nødvendigt af ændre sundhedsstyrel
sens cirkulære af 1. juni 1957 til sygepleje
skoler m.m. 

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

I. Elevoptagelsen.

l. Optagelsen.

§ 1.
Stk. 1. Ved optagelse på sygeplejeskolen 

skal skolelederen eller dennes stedfortræ
der gennem samtale med ans,Øgeren s,Øge 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 pr.Øve.

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 ele
ver, der har gennemgået forskolen, har 
opnået en tilfredsstillende udtalelse fra 
denne. Sygeplejeh,Øjskolernes udtalelser om 
deres elever afgives på en af sundheds
styrelsen godkendt formular. 

3. Opt,agelsesprøven.

§ 3.
Stk. 1. Den i § 6, stk. 1, i anordningen 

om sygeplejerskeuddannelsen omhandlede 
prøve i fagene dansk (genfortælling og 
diktat), regning (anvendelse af alminde-
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lige regningsarter) og i naturlære (fysik og 
kemi) finder sted forud for optagelse på en 
sygeplejeskole. Den afholdes af sygepleje
skolen under medvirken af faglærere. Det 
må anses for ufomødent af afholde denne 
prøve for elever, der kan dokumentere inden 
for de sidste 5 år at have bestået realeksa
men med mindst 7 i hvert af fagene: dansk, 
regning og naturlære (fysik og kemi) eller 
kan dokumentere tilsvarende kundskaber 
ved anden eksamen. 

§ 4.
Stk. 1. 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 naturlære benyt
tes den i § 19, stk. 2, i kgl. anordning af 15. 
april 1971 nævnte karakterskala. Til at 
bestå prøven kræves mindst 7 som gennem
snitskarakter for de nævnte fag. 

II. Grunduddannelsen.

A. Den teo,·etiske undervisning.

1. Almindelige bestemmelse,·

§ 5.
Teoriundervisningen skal være person

lighedsudviklende og kundskabsmeddelen 
de og må underst,Øtte og uddybe elevens 
udvikling under den praktiske uddannelse 

§ 6.
Der skal foretages en n,Øje koordinering 

af undervisningen ved de forskellige kur
ser: Forskole, forkursus, og 1. og 2. del af 
undervisningen under den 3-åi·ige uddan
nelse samt af den teoretiske undervisning 
og den praktiske uddannelse. 

§ 7.
Stk. 1. Med henblik på, at uddannelsen 
hovedsagen kan blive ensartet på syge-



plejeskolerne og for at imødekomme Ønsker 
fra uddannelsesstederne om retningslinier 
for undervisningens tilrettelæggelse er der 
i §§ 8 ff i anordningen om sygeplejel'Ske
uddannelsen stillet forskellige mindstefor
dringer til undervisningen og givet regler 
af vejledende karakter. Det skal under
streges, at de enkelte skoler ved tilrette
læggelsen af den detaillerede uddannelses
plan har adgang til at udnytte særlige ud
dannelsesmuligheder, som de måtte råde 
o,er. En sygeplejeskole vil f. eks. kunne 
give en mere omfattende undervisning, end 
»lllindstefordringerne« kræver.

Stk. 2. Skolerådet skal til stadighed have
opmærksomheden henvendt på, om skolens
tmdervisning er tilfredsstillende, og ud
qannelsesplanen skal ændt·es i overensstem
meise med udviklingens krav.

§ 8.
Stk. 1. De i §§ 9 og 12 i iinordningen om 

syg-epbjerskeuddannelsen anførte timet.al 
redrører undervisningen, ledsagende de
monstrationer, studievejledning o. l. End
videre er der i timetallene medtaget den 
tid, der går til prøverne under uddannel
sen, hvorimod der ikke er taget hensyn til 
den vejledning, som instruktionssygeplejer
sken skal give eleverne - enkeltvis og i 
grupper - i forbindelse bl. a. med studie
besøg, studiekredsarbejde og fagstile (jfr. 
§ 10, stk. 2 og 3).

Stk. 2. Der skal lægges vægt på, at un
dervisn ingsskemaet tilrettelægges med en 
passende fordeling af de vanskeligere og 
de lettere tilgængelige fag, således at der 
ikke på enkelte dage sker en ophobning af 
vanskelige fag. 

§ 9.
I bilag 1 er der givet en vejledning om 

uudenisningens indhold i de forskellige 
fag. 

§ 10.
Stk. 1. Undervisningen må tilrettelægges 

således, at undervisningsstoffet Eår en lo
gisk opbygning. og undervisningen i det 
enkelte fag m11 afpasses efter helheden 
Det er af betydning, at den sammenhæng, 
der er mellem fagene, bliver alsidigt belyst 
�ennem under·visningen. Dette kan bl. a. 
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ske på den måde, at der ved gennemgan
gen af et fag stadig henvise<- til beslægtede 
fag. 

Stk. 2. Foruden at sikre t;legnelsen ai 
de nødvendige kundskaber og færdigheder 
skal undervisningen både _.,�d sit stof og
sin form sØge at drage elrverne så aktivt 
som muligt md I denne og bidrage til at 
fremme deres personlige udviklmg. 

Stk. 3. Der skal anvendes forskellige 
metoder 1 undervisningen. I nogle fag må 
f. eks anvendes demonstradoner, øvelser
og studiebesøg. Forud for et studiebesøg
bØr gå en orientering om hesøgets formål,
og efter besøget ·oør eleven aflægge mundt
lig eller skriftlig rapport om sine observa
tioner. Elevernes evne til selvstændig til
egnelse og vurdering af et stof og til
mundtlig og skriftlig fremstilling skal sø
ges udviklet gennem fagstile, plejeberet
ninger, foredrag o. I., og ved gruppearbej
de må deres vilje og evne til samarbejde
søges fremmet. Der bØr jævnligt tilrette
lægges studiekredsarbejde, hvorunder ele
ver under kyndig vejledning sætter sig ind
i et sygeplejeemne og derefter gØr rede for
emnet og diskuterer det med kammerater
og lærer. Regelmæssige konfereneer må af
holdes med eleverne enkeltvis og i grupper
for at give dem nødvendig vejledning.

Stk. 4. Som hjælpemiddel i undervisnin
gen bØr anvendes egnet undervisningsma
teriel af forskellig art. 

Stk. 5. Ved biblioteksbesøg, litteratur
henvisninger m. m. må eleverne gøres for
trolige med fagene.s hjælpekilder (hånd
bøger, statistiske meddelelser o. I.) og træ
nes i brugen heraf. 

§ 11.
Undervisningens forskellige led (forsko

le, forkursus, 1. og 2. del af den 3-årige 
uddannelse) skal indledes med en studie
vejledning. Under denne gennemgås bl. a. 
undervisningsplanen, og det tilstræbes at 
give eleverne forståelse af undervisnings
stoffets opbygning og fagenes indbyrdes 
sammenhæng. 

§ 12.
Skolens lærere skal have et nært samar

bejde for at få undervisningen i de for
skellige fag sammenpasset til en helhed. 
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Den enkelte lærer bØr orientere sig både 
om de emner, der berører hans fag, og om 
hele undervisningsprogrammet. 

2. Undervisningen i forskole og
forkursus.

§ 13.
Stk. 1. Forskolen skal omfatte mindst 500 

undervisningstimer og forkursus mindst 
280 undervisningstimer. 

Stk. 2. Normalplaner for fag- og time
fordelingen i forskolen (I) og forkursus 
(II) findes i § 9 i anordningen om syge
plejerskeuddannelsen. Undervisningen skal
omfatte de i planerne viste fag med mindst
det for hvert fag angivne timetal, j:fr. dog
nedenfor § 15, stk. 2.

§ 14.
Stk. 1. Sygeplejeskolerne skal enten give 

forskole og forkursus eller alene forkursus, 
for elever der har gennemgået forskolen 
på en sygeplejehøjskole. 

Stk. 2. Har en sygeplejeskole både for
skole og forkursus, kan de to kurser til
rettelægges som cet kursus (jfr. ·herved § 3, 
stk 2), og der vil da samtidig med under
visningen i forskolens fag kunne under
vises i fag, der vedrører forkurset, og om
vendt. 

§ 15.
Stk. 1. SygeplejehØjskolerncs kursus, der 

er på 5 måneder, omfatter både forskole
fag og almendannende fag og giver derfor 
eleveme mulighed for dygtiggørelse - f. 
eks. i dansk, regning og naturlære - til 
den fortsatte uddannelse på sygeplejesko
len. 

Stk. 2. SygeplejehØjskolernes undervis
ning skal omfatte de i § 9 i anordningen 
om sygeplejerskeuddannelsen omhandlede 
fag, men der er i § 10, stk. 3, i anordnin
gen givet særlige regler om timetallene for 
undervisningen i de fag, der indg4r både 
i forskoleundervisningen og i hØjskolernP,s 
almendannende undervisning. 
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Stk. 3. SygeplejehØjskolernes elever skal 
umiddelbart efter afslutningen af højskole
kurset fortsætte uddannelsen på sygepleje
skolen. I særlige tilfælde kan en elev opnå 
sundhedsstyrelsens dispensation fra dette 
krav. 

3. Undervisningen under den 3-årige
uddannelse.

§ 16.
Undervisningen falder i to dele, 1. del 

omfatter mindst 320 undervisningstimer 
og skal gives inden for de første 15 måne
der af den 3-årige uddannelse. 2. del på 
mindst 220 timer gives inden for de føl
gende 13 måneder. Under den resterende 
del af uddannelsen (ca. 8 måneder) skal 
der gives klinisk undervisning så vidt mu
ligt een gang om ugen. Uddannelsen afslut
tes med et repetitionskursus af mindst 14 
dages varighed og den i § 33 ff. nævnte 
afsluttende eksamen. 

§ 17.
I § 12 i anordningen om sygeplejerske

uddannelsen er angivet de fag, der skal 
undervises i, og vejledning om, hvorledes 
de foran i § 16 nævnte timetal for den 
samlede undervisning kan fordeles p� fa-
gene. 

§ 18.
Teoriundervisningen skal gives 

nes arbejdstid. 
elever-

§ 19.
Stk. 1. Undervisningen kan gives i læse

kursus eller sideordnet med den praktiske 
uddannelse, eller en del af undervisningen 
kan gives i læsekursus og resten sideordnet 
rned den praktiske uddannelse. 

§ 20.
Stk. 1. Læsekm·se1·nes antal må fastsæt

tes under hensyntagen til forholdene ved 
de forskellige skoler. I nedenstående over
sigt er vist et eksempel på tilrettelæggelse 
af undervisningen i læsekurser. Af planen 
fremgår, hvorledes en sygeplejeskoles virk
somhed kan tilrettelægges inden for et år 
(I), og hvorledes en sygeplejeelevs samlede 
uddannelse kan forløbe (Il). 



(j 

Eksempel på undervisning tih·ettelagt i læsekurser.

I. Sygeplejeskolens virksomhed i et kalenderår.

__ Fo_ r _k_ur_su _s_1 __ 1._l _æs_e_ku_rs_u_s-1_2_. _læ_se_k _u_rs_us_t-_F _o _ rk_u _rs _us_
1 

I. læseku rsus
I 

2. læseku rsus 
I 

1-1 Repetition1-1 Repetition 
Giver skolen tilljge forskole, må dette finde sted 1/10-31/12 og 1/4-30/6: 

Il. Forløbet af en elevs nddannelse. 

Jan. Febr. 

1957 

1958 I 
Forkursus 

I 

1959 . . . . . . . . . . . . I 

Marn 

. . .. . 

April 

. . . . . . 

I. læsekursus 
(9 u•er) 

Maj 

. . . . . . 

1-· ...

Juni 

. . . . .. 

. . . . . . 

Juli 

. . . . 

. . . . . . 

I 

Aug. Scp. Okt. Nov. Dec. 

Forskole på sygeplejehøjskole 

eller Forskole på sygeplejeskole 
I 

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

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

. . . . . . 

. . .  .. .

...... 

. . . . . . 

. .....

...... 

1960 I 
2. læseku rsus 

I 

1961 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
R�peauonsKunw 1-\(2 ugor 

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

§ 21.

. ..... 
(7 u,er) 

Sideløbende nndervisning vil f. eks. kun
ne .gives på den måde, at eleverne under
vises nogle timer formiddag eller eftermid
dag, eller undervisningen kan finde sted 
en eller flere hele dage om ugen. Under
visningen under 1. og 2. del vil i gennem
snit kræve ca. 5 undervisningstimer om 
ugen. I de nævnte tal er der ikke taget hen
syn til den i § 18 i anordningen om syge
plejerskeuddannelsen omhandlede kliniske 
undervisning. 

B. Den prnktiske nddannelse.

§ 22.
Stk. 1. Afdelinger, der benyttes ved den 

praktiske uddannelse af sygeplejeelever, 
skal være godkendt af sundhedsstyrelsen 
i medfør af § 17, stk. 1, i anordningen om 
sygeplejerskeudannelsen. Ved spørgsmålet
om en afdelings godkendelse vil der blive 
lagt vægt på, om afdelingen fra et under
visningssynspunkt skønnes velegnet, her
under om den har en passende størrelse, 
en alsidig belægning og et tilstrækkelig 
hyppigt patientskifte samt en tilstrækkelig 

. .. .. . . . . . . . . . .. . . ' .... . . . . . . ...... 

hØj sygeplejestandard - herved forstås 
bl. a., at personalets størrelse svarer til de 
krav, patientbehandlingen stiller - og om
personalets sammensætning muliggør en 
rationel arbejdstilrettelæggelse. Der må 
være mulighed for at give eleverne instruk
tion og vejledning samt klinisk undervis
ning med demonstrationer i den i § 18 i 
anordningen om sygeplejerskeuddannelsen 
foreskrevne udstrækmng. 

Stk. 2. Finder sygeplejeskolen det for
målstjenligt, vil den kunne beregne elevens 
uddannelsesperioder på de i § 17 i anord
ningen om sygeplejerskeuddannelsen an
førte afdelinger i uger i stedet for i må
neder, f. eks. således at 6 måneder omsæt
tes til 26 uger. 

§ 23.
Stk. 1. Den praktiske uddannelse skal 

normalt indledes med medicinsk og kirur
gisk sygepleje i en periode, der såvidt mu
ligt skal vare 3 måneder på medicinsk ( el
ler kirurgisk) afdeling og 3 måneder på 
kirurgisk (eller medicinsk) afdeling eller 
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6 måneder på blandet medicinsk-kirurgisk 
afdelingl). I denne periode skal eleven i. 
fortsættelse af undervisrungen i almindelig 
sygeplejelære på forskolen og forkursus 
have lejlighed til at opnå de tekrnske fær
digheder og værdifulde grundkundskaber, 
hvorpå uddannelsen ved de øvrige afdelin
ger skal bygge, jfr. § 24, stk. 1. 

Stk. 2. Da uddannelsen både på medi
cinsk og kirurgisk afdeling skal være på 
mindst 6 måneder, skal eleven på et senere 
tidspunkt påny have en uddannelsesperio
de på qisse afdelinger. Herunder skal ele
ven lære at udføre den mere komplicerede 
sygeplejeteknik og mere selvstændigt at 
pleje og drage omsorg for patienterne. 
Denne periode bØr derfor udskydes til et 
noget senere tidspunkt af uddannelsen. 

Stk. 3. Oplæringen i medicinsk og kirur
gisk sygepleje bØr finde sted bll.de 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 sygeplejerskeuddannelsen skal foregå, 
tilrettelægges i den rækkefølge, skolen fin
der det formålstjenligt. Det samme gælder 
om elevens besøg med 'hjemmesygeplejer
sken og sundhedsplejersken. 

§ 24.
Stk. 1. Under de første 6 måneder af den

praktiske uddannelse skal der lægges vægt 
på, at eleven tilegner sig de grundlæggende 
principper i sygeplejen og lærer at systema
tisere sit arbejde og at opøve de rette arbejds
stillinger under udførelsen af afdelingsar
bejdet. I denne periode skal det endvidere 
tilstræbes at øge elevens medmenneskelige 
forståelse og evne til samarbejde. 

Stk. 2. Når prøven ved afslutningen af 
de første 6 måneders praktik er bestået, må 
der lægges vægt på, at eleven fortrinsvis 

1) 6 måneders uddannelse på godkendte
blandet medicinsk-kirurgiske afdelinger
vil kunne træde i stedet for de første 3
måneders uddannelse på medicinsk og de
første 3 måneders uddannelse på kirurgisk
afdeling.
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kommer til at deltage i det kvalificerede 
sygeplejerskearbejde, således at hun/han kan 
lære at pleje, observere og vejlede patien
terne og drage omsorg for disse under hen
syntagen til hver enkelt patients vanskelig
heder af mental, social og anden art, jfr. 
forklaringen til faget sundheds- og sygepleje
lære bilag 1, side 17 § 22. Endvidere bør 
eleven i videst muligt omfang overvære de

d,aglige rappo'Ttgitminger, konferencer og per
sonaleinstruktioner samt deltage i stuegangen, 
og hun bør også lejlighedsvis gå stuegang 
med lægen. 

Stk. 4. Ved tilrettelæggelsen af elevens 
deltagelse i afdelingsarbejdet skal der tages 
hensyn til det uddannel.sestrin, eleven har nået.

Stk. 5. Elevens aften- og nattevagtsperi
ode,· bør sammenlagt hØjst udgøre en fjer
dedel af uddannelsestiden beregnet særskilt 
for hver enkelt af de afdelingstyper, der 
indgtn· i skolens uddannelsesplan. Tilrette
læggelsen af fri dage og f crier bØr ske på 
så langt sigt som muligt for at give ele
verne lejlighed til at udnytte fritiden hen
sigtsmæssigt. 

Stk 6. Den vlan, de,· lægges for elevens 
1iddannelse, bør ikke forskydes på grnnd 
af tilfældigt indtrådte omstændigheder; en 
elev bør f. eks. normalt ikke sættes til syge
aflØSning. 

Ill. Standpunktsprøver og vidnesbyrd. 

§ 25.
Stk. 1. Formålet med standpunktsprøver 

og vidnesbyrd er at give skolen mulighed 
for at følge elevernes standpunkt gennem 
uddannelsestiden, således at der kan ydes 
eleverne individuel hjælp og vejledning, 
og således at spørgsmålet, om en elev er 
uegnet for sygeplejen, kan afgøres på et 
så tidligt tidspunkt som muligt. Endvidere 
tager prøver og vidnesbyrd sigte på at 
sikre eleven mod en vilkårlig bedømmelse 
af hendes egnethed. 

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges både 
som kundskabsprøver og som prøver på 
elevens sygeplejetekniske færdigheder, 
dømmekraft og evne til at anvende det 



lærte, endvidere hendes evne til at vejlede 
og drage omsorg for patienterne. Til de 
skriftlige prøver bør spørgsmålene udvælges 
således, at de repræsenterer et bredt udsnit 
af undervisningsstoffet. Spørgsmålene bør 
i almindelighed formuleres således, at de 
muliggør kortfattede besvarelser. 

A. Prøverne under teoriundervisningen.

1. P1·øverne ved afslutningen af 
forkm·sus.

Der afholdes : 
§ 26.

a) mundtlig prøve i anatomi og fysiologi

b) skriftlig prøve i bakteriologi og i per
sonlig hygiejne, samfundshygiejne og er
næringslære. 

c) praktisk prøve i almindelig sygepleje
lære, herunder elementær sygeplejeteknik 
i demonstrationsstuen. 

Der gives ingen karakterer, men en ud
talelse om, hvorvidt prøverne er bestå.et 
eller ej. 

2. Prøverne ved af sliitningen af 1.
del af teo1·iimdervisningen.

§ 2'1.
Der afholdes en skriftlig eller mundtlig 

prøve i kirurgi og kirurgisk sygepleje (1 
karakter), i medicin og medicinsk syge
pleje (1 karakter), samt efter skolerådets 
bestemmelse i eet af følgende fag: læge
middellære, diætlære eller sociallovgivning. 

Til at bestå kræves, at karaktererne i 
kirm-gi og kirurgisk sygepleje samt i me
dicin og medicinsk sygepleje begge er 6 , 
eller derover. 

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

§ 28.
Stk. 1. Der afholdes skriftlig eller 

mundtlig prøve i barnets normale udvik
ling, pædiatri og pædiatrisk sygepleje (1 
karakter), svangerskab og svangerskabs
hygiejne, fødsel og barselpleje, herunder 
gynækologiske sygdomme (1 karakter), tu-
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berkulose og epidemi med særlig vægt på 
forebyggelse (1 karakter). 

Stk. 2. Såfremt undervisningen i et af 
de i stk. 1 nævnte fag ·helt eller overvejen
de gives under 1. del af teoriundervisnin
gen, vil prøven i faget kunne henlægges til 
den i § 27 nævnte prøve efter 1. del. 

§ 29.
Stk. 1. Den af sundhedsstyrelsen stillede 

skriftlige opgave omfatter spørgsmål fra 
forskellige dele af det stof, der indgår i 1. 
og 2. del af teoriundervisningen (1- karak
ter). Til at bestå kræves 6 eller derover .. 

Stk. 2. Prøven afholdes 2 gange om året. 
Den afholdes samtidig ved alle sygepleje
skoler og kan tilrettelægges i eller uden 
forbindelse med den i § 28 nævnte prøve, 
således at skolerne ikke er bundet til at 
afholde de to prøver til nøjagtig samme 
tidspunkt. 

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

Stk. 4. Til denne prøve kan kun indstil
les 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 
l>ver af følgende tre prøver: den praktiske
prøve i almindelig sygeplejelære ved af
slutningen af de første 6 måneders praktik;
prøven i kirurgi og kirurgisk sygepleje og
prøven i medicin og medicinsk sygepleje ved
afslutningen af 1. del af teoriundervisningen.

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

B. Prøverne under den praktiske
1tddannelse.

I. Prøven ved af slutningen af de
første 6 måneders praktik.

§ 30.

Der afholdes en praktisk prøve i faget 
almindelig sygeplejelære (1 karakter). 
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Til at bestå prøven kræves 6 eller der
over. 

Prøven afholdes på den afdeling, hvor 
eleven er under uddannelse, og aflægges 
under udførelse af morgen- eller aftenger
ning. Afdelingssygeplejersken fører sam
men med sygeplejelæreren (eller en anden 
dertil udpeget sygeplejerske) tilsyn med 
elevens .arbejde under prøven og foretager 
bedømmelsen. Ved bedømmelsen lægges der 
vægt på, om eleven har opnået færdighed i 
den almindelige sygeplejeteknik og forstå
else af de hygiejniske, forebyggende og etiske 
principper i sygeplejen. 

2. Prøverne ved afslutningen af den
praktiske uddannelse ved de syge
plejegrene, der indgår i uddan
nelsen.

§ 31. 
a) Der afholdes en praktisk prøve i me

dicinsk sygepleje ved af slutningen af ud,. 
dannelsen på medicinsk afdeling (1 karak
ter). 

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 behandling 
af 2-3 patienter, så vidt muligt indlagt 
på en 2- eller 3- sengsstue eller af en en
kelt patient. Eleven får om morgenen be
sked om, hvilke patienter hun skal over
tage. Disse er på forhånd udpeget af 
afdelingssygeplejersken i samråd med in
struktionssygeplejersken ( eller en anden 
til prøven udpeget sygeplejerske). Der 
gives eleven udførlig rapport om patien
terne, og disses sygejournaler udleveres. 
Eleven udfører morgenarbejdet uden til
syn, således at hun får lejlighed til at 
komme i kontakt med patienterne og orien
tere sig om disse. Behøver eleven assistance 
under dagens arbejde, ydes denne af en 
ikke sygeplejerskeuddannet hjælper. Ele
ven deltager pll. egen hånd i stuegangen, 
og denne overværes af afdelingssygeplejer
sken og instruktionssygeplejersken ( eller 
en anden til prøven udpeget sygeplejer
ske), der fører tilsyn med elevens arbejde 
i dagens lØb og stiller hende de fornødne 
spØrgsmll.l vedrørende patientplejen. 
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Ved bedømmelsen af sygeplejeprøven, 
der foretages af de nævnte sygeplejersker, 
lægges der vægt pll., om eleven er i stand 
til at anvende sine teoretiske kundskaber, 
give en omsorgsfuld pleje og nøjagtig rap
port om sine observationer og anlægge en 
helhedsvurdering af den enkelte patients 
situation. 

b) Der afholdes en praktisk prøve i ki
rurgisk sygepleje ved afslutningen af ud
dannelsc1i på kirurgisk afdeling (1 karak
ter). 

Til at bestå prøven kræves 6 ,eller der
over. 

Prøven omfatter plejen af kirurgiske pa
tienter. Tilrettelæggelsen af prøven og be
dømmelsen foretages pli. samme måde som 
ved prøven i medicinsk sygepleje (jfr. a) 
foran). 

e) Der skal udarbejdes en plejebet·et
ning ved af slutningen af den praktiske ud
da-iinelse på hver af de af delinger, der ind
går i 1tddannelscn bortset fra medicinsk og 
kirurgi,sk afdeling (jfr. a) og b) foran). 

Bedømmelsen af plejeberetningen tages 
med i betragtning ved afgivelsen af vid
nesbyrdene, jfr. § 32.

C. Vidnesbyrd.
§ 32.

Stk. 1. Der skal afgives vidnesbyrd om 
eleven ved afslutningen af den praktiske 
uddannelse ved hver af de afdelinger (sy
geplejegrene), der indgår i skolens uddan
nelse. Vidnesbyrdene skal angive det stand
punkt, som eleven ·har nået inden for ved
kommende sygeplejegren. Vidnesbyrdene 
afgives af afdelingssygeplejersken i sam
råd med afdelingens faste sygeplejersker 
og indføres på et af sundhedsstyrelsen god
kendt skema. 

Stk. 2. Får en elev mere end eet vidnes
byrd, der ligger und.er t6, træffer skoien 
efter forudgående forhandling med skole
rådet afgørelse om, hvorvidt eleven er ueg
net og skal afskediges, jfr. § 39, stk. 3.

D . .Afslutten4e eksamen og eksamens
bevis: § 33.

Adgang til at gå op til den afsluttende 
eksamen har kun de elever, der har ge!l
nemgået grunduddannelsen tilfredsstillen
de, og som af skolen kan indstilles hertil. 



§ 34.
Den afsluttende eksamen er skriftlig 

eller mundtlig. 
Der gives spØrgsm1H i psykiatriske syg

domme og sindssygepleje (1 karakter), 
børnesygdomme og spædbørnssundheds
pleje (1 karakter) og i medicin og medi
cinsk sygepleje eller kirurgi og kirurgisk 
sygepleje (1 karakter). I sidstnævnte fag 
kræves karakteren 6 eller derover. 

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

§ 35.
Udregningen af de to hovedkarakterer 

(jfr. § 24, stk. 1, i anordningen om syge
plejerskeuddannelsen) foretages på følgen
de måde: Hovedkarakteren for praktik ud
regnes ved sammenlægning af karaktererne 
for den praktiske prØve ved afslutningen 
af de første 6 måneders praktik (jfr. § 30) 
og prøverne i medicinsk og kirurgisk syge
pleje (jfr. § 31 a) og b) samt vidnesbyrd 
(jfr. § 32) og uddragning af middel
karakteren. Gennemsnittet af de givne ka
rakterer udtrykkes med en decimal. Hoved
karakterenfor teori (de skriftlige eller mundt
lige prøver, jfr. §§ 27-29 og 34), udregnes på 
tilsvarende måde på grundlag af karakte
rerne for de teoretiske prøver og den af
sluttende eksamen. 

§ 36.
Stk. 1. Efter af sluttet uddannelse ved 

skolen jfr. § 41, stk. 1, gives der dimitten
den et eksamensbevis (på et af sundheds
styrelsen godkendt skema), der er påfØrt 
de i § 35 nævnte hovedkarakterer. 

Stk. 2. For at kunne opnå bevis i hen
hold til stk. 1 kræves, at summen af samt
lige karakterer er mindst 5,5 gange karak
terernes antal, og at summen af de to lave
ste karakterer plus geunemsnittet af de øv
rige karakterer er mindst 13; at hovedka
rakteren for praktik er mindst 5,5 og at 
gennemsnittet af de to hovedkarakterer lige
ledes er mindst 5,5. Der kræves endvidere 
karakteren 6 eller derover ved prøven i al
mindelig sygeplejelære og ved hver enkelt 
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af de i medicin og medicinsk sygepleje og i 
kirurgi og kirurgisk sygepleje foreskrevne 
prøver samt i vidnesbyrd fra medicinsk så
vel som kirurgisk afdeling. 

§ 37.
Samtlige karakterer og vidnesbyrd ind

føres i en protokol, der underskrives af 
skolens forstanderinde. 

E. Omprøvet·.

§ 38.
Stk. 1. De foreskrevne teoretiske og prak

tiske prøver kan tages om een gang, såfremt 
eleven ikke har opnået den for vedkom
mende prøve fastsatte mindstekarakter, og 
elevens standpunkt iøvrigt taler herfor. 
Den af sundhedsstyrelsen stillede opgave 
(§ 29) vil dog kunne ta�es om to gange.

Stk. 2. Hvilken teoretisk og/eller prak
tisk uddannelse, eleven skal gennemgå som 
forberedelse til omprøven, må bero på sko
lens vurdering af elevens standpunkt, jfr. 
§ 39.

F. Elevbedømmelsen.

§ 39.
Stk. 1. Skolen skal til stadighed føre til

syn med elevens personlige og faglige ud
vikling 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 hel
hedsvurdering af elevens forhold under 
uddannelsen. Der skal tages hensyn både 
til resultatet af elevens hidtidige prøver og 
vidnesbyrd og til andre forhold, der har 
betydning for spørgsmålet om elevens eg
nethed for sygeplejen. 

Stk. 3. Sygeplejeskolen skal afskedige en 
elev med opsigelsesvarsel efter de herfor 
gældende regler, såfremt eleven findes at 
være uegnet. Bliver der tale om at anse en 
elev for uegnet, skal spørgsmålet herom 
forelægges for skolerådet, forinden skolen 
træffer sin afgørelse. Straks, når opsigelse 
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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 

sundhedsstyrelsen at indanke sygepleje
skolens afgørelser vedrørende uddannelses
spørgsmål. 

IV. Forskellige bestemmelser.

1. Sammenhængende uddannelse og dis
pensation fra kravet om sammenhæn
gende uddannelse.

§ 41.
Stk. 1. Har en elev under den 3-årige 

uddannelse været fraværende på grund af 
sygdom eller anden eleven utilregnelig 
årsag i tidsrum, der sammenlagt overstiger 
2 måneder, men som er under 6 måneder, 
forlænges uddannelsestiden med 1 måned 
for hver påbegyndt periode af 31 dages 
fraværelse ud· over 2 måneder. Ved bereg
ningen af en elevs samlede fraværelse un
der uddannelsen kommer ferier ikke i be
tragtning. Skolerådet kan dog - såfremt 
elevens samlede fraværelse overstiger 2 må
neder - efter en helhedsvurdering af ele
vens standpunkt, jfr. dog stk. 3 og 4 neden 
for, dispensere fra reglen om, at fravær på 
grund af deltagelse i organisationsarbejde 
medfører forlængelse af uddannelsestiden. 
Skolerådets afgørelser i sager af denne art 
skal meddeles sundhedsstyrelsen. Tvivls
spørgsmål forelægges for sundhedsstyrelsen, 
før skolerådet træffer den endelige afgørelse. 

Stk. 2. Udgør elevens fraværelser sam
menlagt 6 måneder eller derover, eller 
overgår eleven til en anden sygeplejeskole, 

må der indgives ansøgning til sundheds
styrelsen om dispensation fra kravet om 
sammenhængende uddannelse, og en fort
sættelse af elevens uddannelse er betinget 
af, at dispensationsansØgningen imødekom
mes. 

Stk. 3. Har en elev været forhindret i at 
deltage i nogen del af den praktiske ud
dannelse på de i § 17, stk. 2 og 3, i ariord
ningen om sygeplejerskeuddannelsen nævn
te afdelinger, må den forsømte uddannelse 
indhentes, således at uddannelsestiden 
mindst bliver af den i anordningen fore
skrevne varighed. 

Stk. 4. Har en elev været fraværende 
fra teoriundervisningen, og er pågældendes 
standpunkt derved væsentligt forringet, 
påhviler 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. A.ndre bestemmelser.

§ 42.
;:;tk. 1. 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. 
u pril til sundhedsstyrelsen indsende beret
ning om skolevirksomheden i det senest
forløbne kalenderår.

§ 43.
Stk. 1. Ved besættelsen ai aidelingssyge

plejerskestillinger ved afdelinger, der er 
godkendt til uddannelse af sygeplejeelever, 
l>Ør der tages hensyn til, om ansøgerne gen
nem videregående sygeplejeuddannelse el
ler pA anden måde har kvalificeret sig til
at undervise.

Stk. 2. Den daglige vejledning og in
struktion af eleverne kan eventuelt over
drages en hertil kvalificeret sygeplejerske. 

§ 44.
Sygeplejeskolen skal have opmærksom

heden henvendt på sygeplejeelevens hel
bredstilstand og i tide henvise til lægen. 
Det vil være -hensigtsmæssigt at foretage 
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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 

Sundhedsstyrelsen den IO. maj 1971.

omfang. Een gang årligt må der foretages 
tuberkulosekontrol med røntgenundersøgel
se af lunger og tuberkulinprøve, og nega
tivt reagerende elever calmettevaeeineres. 

M. Foget.

/ Øhlenschlæger.
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Vejledning 
om 

undervisningen forskolen, fork:ursus og under den 3-årigc uddannelse med angivelse 

af emneindhold. 

Enhver form for uddannelse mA ændres 
i takt med udviklingen. Dette gælder også 
sygeplejerskeuddannelsen, der må tilpasses 
de stadige fremskridt inden for lægeviden
skaben og beslægtede videnskaber. Sund
hedsstyrelsen har derfor ikke fundet det 
formålstjenligt at give detaillerede ret
ningslinier for indholdet af de i den kgl. 
anordning om sygeplejerskeuddannelsen 
§§ 9 og 12 foreskrevne fag, men har dog
ment at måtte give sygeplejeskolerne nogle
foreløbige regler herom.

Forskole og sygeplejeforkursus. 
§ 1.

I den følgende redegørelse er der ikke 
for de fag, der forekommer både i for
skolen og forkursus, givet forslag - udover 
de i § 9 i anordningen om sygeplejerskeud
dannelsen anførte - til undervisningens 
opdeling mellem de to kurser, men spørgs
målet herom må afgøres under ·hensyn til 
lokale forhold, jfr § 12 i sundhedsstyrel
sens cirkulære. 

§ 2.
Undervisningen i forskolen skal indledes 

med fagene: naturlære (fysik og kemi), 
anatomi og fysiologi, patologi, arveligheds
lære og bakteriologi. Til demonstratfoner 
af forskellig art og til øvelser og eksperi
menter i tilslutning til undervisningen i 
disse fag er der afsat 60 timer. Det forud
sættes, at der under de kemiske og fysiske 
øvelser og eksperimenter med udregninger 
gives eleverne lejlighed til - både enkelt
vis og i små grupper - at udføre disse 
selvstændigt. 

Som undervisningsmateriel kan anven
des friske dyreorganer, preserverede orga
ner, patologisk-anatomiske præparater, 
skelet og skeletdele, fantomer, plancher og 
typiske røntgenbilleder m.m. 

§ 3.
Naforlære (fysik og kemi). 

Elever, der ikke har de fornØdne kund
skaber i fysik og kemi til at kunne deltage 
i den nedenfor i stk. 2 anførte undervis
ning, må bibringes et elementært, på simple 
forsøg grundet kendskab til forskellige af 
naturens fænomener: tyngden, luften og 
dens tryk ; vædsketryk; Archimedes' lov 
med anvendelser, varme, magnetisme og 
elektricitet; lyd og lys samt det allermest 
elementære af bevægelseslæren; nogle af 
de vigtigste uorganiske forbindelser, deres 
kemiske egenskaber og de grundstoffer, 
hvoraf de er sammensatte. 

I fortsættelse af elementærundervisnin
gen skal der gives eleverne et noget fyl
digere kendskab til de almindelige fysiske 
og kemiske fænomener, herunder de for
skellige 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 undervis
ningen i naturlære skal tilsigte at give 
eleverne forudsætning for forståelse af det 
menneskelige legemes funktioner, f. eks. 
fordøjelsen, og af de forskellige behandlin
gers indvirkning på organismen. 
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§ 4.
Anatomi og fysiologi. 

Det tilstræbes at give eleverne et solidt
kendskab til menneskelegemet og dets funk
tioner. Sideløbende med gennemgangen af 
skelettet, musklerne og de forskellige or
ganers anatomi undervises der i disses fy
siologi. Fysiologiundervisningen omfatter
i hovedtræk: stofskifte, 1igemets tempera
tur og temperaturregulering, åndedræt,
kredsløb, fordøjelse, urinens dannelse og
udskillelse, huden og dens kirtler, muskler,
intern sekretion, kønsorganer, befrugtning,
nervesystem og sanser. 

Betydningen af rette arbejdsstillinger
omtales, og bevægelsesfysiologien gennem
gås. 

§ 5.
Arvelighedslære. 

Indledes med en kort beskrivelse af cel
lens opbygning, livskrav m.m. Celledeling
både almindelig og reduktionsdeling, samt
befrugtning. 

Det tilstræbes af give eleverne indtryk af
samspillet mellem de medfØdte arvegrund
lag (anlægspræget) og de ydre kår, under
hvis påvirkning organismens udvikling fin
der sted (fremtoningspræget). 

§ 6.
Patologi. 

Undervisningen i patologi gives i tilslut
ning til undervisningen i anatomi og fysio
logi og skal søge at give eleverne et alment
kendskab til udviklingen af sygelige anato
miske forandringer i legeme og organer,
abnorme forstyrrelser i den syge organis
me og de enkelte organers funktion. Det
tilstræbes herved at give eleverne indtryk
af sygdommes opståen og udvikling. 

§ 7.
Bakteriologi. 

Undervisningen går ud på at give elever
ne kendskab til principperne for antiseptik
og aseptik, sterilisation, desinfektion, iso
lation, vaccination og lignende forebyggen
de metoder, og at skabe forståelse for den
betydning bakteriologiens udvikling har 
haft for diagnostik, behandling og forebyg- igelse af sygdomme. 

Der gives forklaring på de forskellige
mikrobers udseende, vækst og udvikling,
herunder gunstige og ugunstige vækstbe
tingelser, samt de hyppigst anvendte me
toder til påvisning af mikroorganismer,
herunder disses eventuelle resisu,ns. 

§ 8. 
Undervisningen i fagene: ernæringslæ

re, hygiejne og samfmtdslære skal gives
sideløbende med undervisningen i sund
hedsvæsenets historiske udvikling. Ved om
talen af den historiske udvikling og de for
bedringer, der i det sidste århundrede er
sket i de hygiejniske og sociale forhold,
vil de førstnævnte fags forbindelse med 
det praktiske liv kunne belyses, og der vil
kunne gives eleverne et indtryk af fage
nes indbyrdes sammenhæng. 

Undervisningen i disse fag kan endvidere
uddybes gennem studiekredsarbejde og
selvstudium, samt studiebesøg, der f. eks.
kan henlægges til slagteri, vand- og kloak
anlæg, mejeri, sociale institutioner, anato
misk institut, medicinsk-historisk museum.

§ 9.
Ernæringsløre. 

Det tilstræbes at give elevern e· kendskab
til de vigtigste fødemidler, den rette er
næring, en hensigtsmæssig kostsammensæt
ning for forskellige aldersgrupper og under
forskellige levevilkår. Kostens betydning
for sundhedens bevarelse understreges, og
bestemmelserne for kontrol med levneds
midler gennemgås. Eleverne bØr deltage i
planlægning af en hensigtsmæssig og Øko
nomisk daglig kost. 

§ 10.
Hygiejne. 

Faget omfatter personlig hygiejne (her
under sundhedsvaner og seksualhygiejne) 
og samfundshygiejne. Eleverne skal opn§. 
indblik i udviklingen inden for følgende
felter: drikke- og spildevand, boliger, føde
middelkontrol, skolehygiejne, arbejdshygi
cjne, den almene epidemiologi, herunder
lovbestemmelser om vederlagsfri behand
ling af smitsomme sygdomme, forebyggen
de foranstaltningers betydning for folke
sundheden. Befolkningsstatistikken og for
skelligt statistisk materiale til belysning af 
befolkningens sundhedstilstand gennem
gås. 
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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. 

§ 11.
Samfundslære. 

Der gives en almindelig orientering om 
kulturelle, politiske og Økonomiske forhold: 
borgernes rettigheder og pligter i et mo
derne samfund, det offentliges Økonomi og 
familiens Økonomi. 

En kort redegørelse gives for de forskel
lige trossamfund og disses indstilling til

sygdom, dØd og dåb (nØddåb). 
Undervisningen skal sigte 1>å at udvikle 

elevernes sociale indstilling og deres for
ståelse af de forskellige samfundsklassers 
levevilkår og disses indflydelse på sundhed 
og sygdom. 

§ 12.
Sundhedsvæsenets historiske udvikling. 

Der foretages en gennemgang af sund
hedsvæsenets, lægevidenskabens og syge
plejens udvikling. De forskellige opfattel
ser af sygdomsbehandling og sundheds
pleje, der har haft indflydelse på udvik
lingen: den antikke kultur, middelalderen, 
lensvæsenet, renæssancen, reformationsti
den, overgangen fra lensvæsenet til indu
strialisering. 

Vægten lægges på tiden fra slutningen 
af det 18. århundrede og på omtalen af de 
faktorer, der ·har bidraget til vor tids sund
hedsv.æsen: demokratiseringen, skolevæse
nets udvikling, lovgivning af sundhedsmæs
sig betydning, fremskridtene inden for læ
gevidenskaben og beslægtede videnskaber. 

En omtale gives af personer, nationale 
og internationale grupper og organisatio
ner, hvis virke i særlig grad har præget 
udviklingen. 

Der gives en særlig omtale af danske 
forhold, og eleverne orienteres om de for
skellige love, der har bidraget til forbed
ringer af de hygiejniske og sociale forhold, 
og af befolkningens sundhedstilstand. Til 
belysning af udviklingen anvendes forskel
ligt statistisk materiale. 

Undervisningens formål er at give ele
verne en historisk baggrund til forståelse 

af vor tids sundhedsvæsen og til at kunne 
se sygeplejen som erhverv og som led i 
samfundet som helhed. 

Eleverne bør opfordres og vejledes til 
selvstudium af den ret omfattende littera
tur om dette emne. 

§ 13.

Nødhjælp, bind- og bandagelære og kun
stigt åndedræt må betragtes som bifag, der 
kan meddeles på det i forskoleundervisnin
gen mest hensigtsmæssige tidspunkt. 

Eleverne instrueres om ydelsen af første
hjælp ved ulykkestiliælde (kvælning, druk
ning, kvæstelser og læsioner, forgiftninger, 
forbrændinger, forfrysninger, fremmedle
gemer og ulykker, der skyldes elektricitet) . 
I forbindelse 'hermed gives der undervis
ning i bind- og bandagelægning og i Hol
ger Nielsens metode for kunstigt ånde
dræt. 

§ 14.
Almindelig sygeplejelære. 

Undervisningen i sygeplejelære kan gives 
enten i forskolen og forkursus eller alene i 
forkursus. 
Eleverne bØr 'have noget indblik i anato

mi og fysiologi forud for undervisningen 
i sygeplejelære, idet kendskab til anatomi
ske og fysiologiske forhold er en forudsæt
ning for forståelsen af undervisningen, f. 
eks. i temperatur- og pulstagning, respira
tionstælling og lavementsgivning. 

Undervisningen tilsigter at give eleverne 
en grundig indførelse i de etiske, hygiejni
ske og medicinske principper i sygeplejen 
og i den grundlæggende sygeplejeteknik. 
Målet er at skabe den rette indstilling til 
sygeplejearbejdet, teknisk kunnen og for
ståelse af detaillernes betydning for god 
sygepleje. 

Undervisningen indledes med en kort 
orientering om sygehuset og dets forskel
lige afdelinger, sengeafdelingernes indret
ning og den daglige rytme i arbejdet.1) 
Eleverne undervises ved demonstrationer 
og praktiske øvelser i elementær sygepleje
teknik og i sygeplejearbejdets forskellige 
detailler ved plejen i private hjem og på 

1) Indl«les undervisningen i sygeplcjclzn, P1 sygq,lejchoj,kolcn lun 
orienteringen gives i forbindclsc m«I et stuclicbaog P1 sygehuset. 
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sygehusafdelinger, almen hygiejne i tilslut- 1 

ning til den syges daglige toillette, senge-
1 

redning, sengebad, bækkengivn ing ( iagt
tagelse af den syges udtømmelser), tempe
ratur- og pulstagning; den syges kost, ser
vering og madning; enklere behandlinger, 
omslag, bandager, luftkrans o. lign ., ren
gøring og opbevaring af inventar og ma
teriel. De rette arbejdsstillinger indøves 
under udførelsen af de forskellige arbej
der. 

Efter at �ave fået indblik i sygeplejens 
principper og have opøvet den elementære 
sygeplejeteknik og arbejdsstillingerne skal 
eleverne ved deltagelse i morgen- eller 
eftermiddagsarbejdet på en kirurgisk eller 
medicinsk afdeling opøves i af delings
at·bejdets forskellige detai-Zler ved patient
plejen. Overgangen .til afdelingsatmosfæ
ren må lettes ved fortsat vejledning, indtil 
eleven selvstændigt kan udføre den almin
delige sygeplejeteknik systematisk og kor
rekt. I forbindelse hermed undervises ele
verne i medicin- og injektionsgivn.ing, give 
og tage prøvemåltider, kateterisation, blæ
reskylning og lignende behandlinger ; om
sorg for patientens velbefindende, almene 
iagttagelser af patientens tilstand m.m. De 
forskellige etiske og hygiejniske princip
per uddybes i tilknytning til de daglige 
situationer i afdelingsarbejdet, f. eks. om
tales sygeplejepersonalets tavshedspligt, 
loyalitet i samarbejdet og forholdet til pa
tienten og dennes pårørende, og der bygges 
på de forudsætninger., eleverne har fået 
gennem undervisningen i hygiejne, balrte
riologi og ernæringslære. 

§ 15.

I nær forbindelse med undervisningen i 
almindelig sygeplejelære gives der i for
kursus eleverne vejledning i forskellige 
Økonomisk hensigtsmæssige fremgangStnå
der ved sygeplejearbejdets udførelse (jfr. 
§ 33, stk. 2) og i de simplere 1.mdersøgel
sesmetoder (jfr. § 26, stk. 1), og der gives
en indledende undervisning i lægemiddel
lære med praktiske Øvelser bl. a. i udreg
ning af forskellige doser (jfr. § 27, stk. 1).

§ 16.

Ba,rnets normale (legemlige) 1tdvikling. 
Det tilstræbes at give eleverne indblik i det 
sunde barns udvikling, herunder barnets 
ernæring, hygiejne og beskæftigelse på for
skellige alderstrin. Forskellige midler til 
bevarelse af sundheden omtales, og der 
gives eleverne praktisk uddannelse ved 
bØrneinstitutioner for raske børn. 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 undervisningen i alminde
lig sygeplejelære og barnets legemlige ud
vikling undervises der i sociallovgivning 
og psykologi. Undervisningen i sociallov
givning indledes med en gennemgang af af
snittene om forkeforsikring og i psykologi 
med en gennemgang af de intellektuelle og 
emotionelle udviklingstrin i barndom og 
ungdom og de kræfter, der betinger per
sonlighedsudviklingen. 

§ 18.

Orientering i sygdoms[ orebyggel,se og be
handling. 

Ved afslutningen af forkursus orienteres 
eleverne om forebyggelse, symptomer og 
behandling af de sygdomstilfælde, der for
trinsvis vil forekomme på de afdelinger, 
hvor elevernes praktiske uddannelse skal 
pli.begyndes, s1l de med en vis forståelse af 
patienternes tilstand vil knnne deltage i 
afdelingsarbejdet. 

§ 19.
Legemsøvelser. I hele kursustiden skal 

eleverne have timer i legemsøvelser for at 
opøve kontrol med holdning og gang, samt 
at indøve principperne for afslapning og 
de rette arbejdsstillinger. 

§ 20.
Studievejledning, studiebesøg og studie
kredsarbejde. 

Der henvises til bemærkningerne §§ 10 
og 11 i sundhedsstyrelsens cirkulære. 
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Den 3-årige uddannelse. 

§ 21.
Ved undervisningens tilrettelæggelse må 

målet for sygeplejerskeuddannelsen nøje 
haves for Øje, jfr. §§ 1 og 7 i anordningen 
om sygeplejerskeuddannelsen. 

Sundhedspleje- og sygepfojelæ-re skal 
som det centrale i undervisningen behand
les eller berøres ved undervisningen i de 
Øvrige fag, der skal give grundlæggende 
kundskaber for sygeplejelæren eller skal 
støtte og supplere dette fag. I særlig grad 
må dette tages i betragtning ved undervis
ning i sygdomsforebyggelse og sygdoms
behandling, der skal gives side om side 
med undervisning i sundheds- og syge
plejelære. 

§ 22.
Sundheds- og sygeplejelære. 
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Undervisningen går ud på at lære elever
ne at give en god, omsorgsfuld og hygiej
nisk patientpleje, og i forbindelse med de 
lægelige undersøgelser og behandlinger af 
de forskellige sygdomstilfælde at kunne 
foretage en orrfuyggelig observation af pa
tientens symptomer og bidrage til forebyg
gelse af komplikationer m.m. Eleverne må 
lære at kunne iagttage den enkelte persons 
normale og sygeligt afvigende fysiske og 
psykiske reaktioner, at vise medmenneske
lig forståelse af den enkeltes vanskelighe
der af mental, soeial eller anden art og 
at stimulere den pågældende til aktivt 
samarbejde, f. eks. under behandlingen på 
sygehus og i plejen af det sunde barn i 
hjemmet. Eleverne skal tillige lære at give 
vejledning om ernæringsmæssige og hygiej
niske forholdsregler og disses betydning for 
helbredet. De skal opnå fortrolighed med, 
hvorledes en patient kan hjælpes til at til
passe sig sygehusmilieuet og overgangen til 
rekonve.lescenttiden, cg de må - under 
hensyntagen til patientens anlæg og lidel
se -. kunne medvirke ved beskæftigelses-

i terapien. 
I fortsættelse af undervisningen i ele- · 

mentær sygeplejeteknik undervises elever
r.e i -le specielle fremgangf:mMer, der an
vendes ved undersøgelse og behandling af 
de forskellige lidelser, og i den mere kom
plicerede og specielle sygeplejeteknik, der 

- på sygehusene og i hjemmene - an
vendes ved plejen af forskelligartede syg
domstilfælde. 

Der skal endvidere gives eleverne vejled
ning med ·hensyn til den særlige «besøgs
teknik>, der anvendes i hjemmene. 

§ 23.
Sygdoms/ orebyggelse og sygdomsbehand
ling. 

Undervisningen skal give eleverne kend
skab til de forskellige sygdomme, disses 
årsager, symptomer, behandling, komplika
tioner og helbredsudsigter, samt indsigt i 
de vigtigste midler til sygdommenes fore
byggelse, deres socialØkonomiske betyd
ning og de bestræbelser, der kan udfoldes 
for patientens revalidering. Under gennem
gangen af de sygelige forandringer i lege
met og organernes funktion og under om
talen af lægemidlernes og andre behand
lingsformers indvirkning på organismen 
bør elevernes forståelse uddybes ved at op
friske deres kundskaber i kemi, anatomi, 
fysiologi og bakteriologi. En sådan fornyet 
gennemgang af disse fag vil være mere ef
fektiv end en ensidig repetition, og time
tallet for sygdomslæren er derfor afpasset 
herefter. 

Det er ikke tanken, at samtlige sygdom
me skal behandles lige udførligt. V ægten 
i undervisningen bØr lægges på de «ak
tuelle« og samfundsmæssigt set vigtige syg
domme. Ved omtalen af de sygdomme, hvis 
forekomst er aftagende, bør der navnlig 
redegøres for forebyggelsen. 

§ 24.
Yed undervisningen i de nedenfor nævnte 

sygdomme skal følgende punkter behand
les udførligt: 

1. Tuberkulose.
Tuberkuløse lidelser, tuberkulosens epi

demiologi og forebyggelse. Principperne 
for plejen af patienter med tuberkuløse 
lidelser. Betydningen af en tidlig stillet 
diagnose. Sociale og hygiejniske forholds 
indflydelse på sygdomsbekæmpelsen. For
ståelsen af den psykiske belastning, som 
tuberkulosen medfører for patienten og 
hans familie. 

Tuberkulosebekæmpelsens udvikling her 
i landet. Tuberkufosestatistik. Forevisning 



af en tuberkulosestation med redegørelse 
for sundhedsplejerskens ( distriktssygeplej
erskens) arbejde. 

2. Epidemiske sygdomme.

De sygdomme, der omfattes af bestem
melserne om vederlagsfri behandling i lo
ven om foranstaltninger mod smitsomme 
sygdommes udbredelse og andre akutte in
fektionssygdomme. Principperne for plejen 
af epidemiske sygdomme, isolationsteknik. 

De forholdsregler, der træffes til imØde
gåelse af epidelillSke sygdomme ( vaccina
tion, karantæneforanstaltninger m.m.). 
Statistiske oplysninger om sygdomsfore
komst, letalitet m.m. 

3. Svangerskab og f Ødsel.

Svangerskabets normale forløb, svanger
skabshygiejnens forskellige principper og 
sygdomme under svangerskab. Helbreds
undersøgelser af svangre kvinder. Aktuelle 
synspunkter vedrørende svangerskabsaf
brydelse og sterilisation. Mødrehjælpen. 

Den normale fØdsel, fødslens komplika
tioner. Plejen af barselpatient og barn, 
herunder diegivningsteknik og barselsengs
Øvelsernes teknik. 

4. Børnesygdomme.

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

Lovgivningen om sygdomsforebyggende 
foranstaltninger i barnealderen (sundheds
pleje og skolehygiejne, herunder sundheds
plejerskearbejdet) og om forebyggende 
børneforsorg (mødrehjælp, børnehjem, 
vuggestuer rn. m.). 

5. Psykiatri.

Forskellige former for intelligensdefekt,
karakterdeviationer og neuroser. Forbin
delsen mellem psykiske og legemlige lidel
ser. 

Kendskab til sindslidelsernes inddeling, 
hyppighed og årsagsforhold. Principperne 
for psykiatrisk sygepleje. Den specielle 
psykiatri, herunder de forskellige lidelsers 
symptomer og behandling, børnepsykiatri, 
socialpsykiatri og retspsykiatri. 
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§ 25.
Undersøgelsesmetoder, "lægemiddellære og 

diætlære er integrerende dele af undervis
ningen i sygdomsforebyggelse og sygdoms
behandling og i sundhedspleje- og syge
plejelære, men der skal dog tillige gives 
særskilt undervisning i disse fag for at 
bibringe eleverne forskellige grundlæggen
de kundskaber. 

For 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 un
dervisningsplanen endvidere fagene: Psy
kologi, mentalhygiejne, pædagogik, social
lovgivning, sygehusdrift og sundhedsvæse
nets organisation. 

§ 26.
Undersøgelsesmetodet·. 

De kliniske undersøgelsesmetoder de
monstreres og observationens formål og tek
nik forklares. Eleverne skal lære at iagt
tage og undersøge urin, fæces, ekspektorat, 
mavesaft o. lign., idet de bør kunne fore
tage de simplere laboratorieundersøgelser, 
der rutinemæssigt udføres på Ile patien
ter efter indlæggelse på sygehu 

Eleverne skal lære at forberede til og 
assistere ved en række kliniske undersøgel
ser, punkturer, endoskopier o. lign . 

Endvidere skal de opnå et nøje kendskab 
til fremgangsmåden ved de forskellige 
funktionsprøver og orienteres om de mere 
specielle undersøgelser, laboratorieanaly
sernes formål, deres princip og deres nor
malværdier; de forskellige undersøgelses
apparater f. eks. røntgenapparat, stofskif
teapparat og elektrocardiograf. De skal 
sættes ind i den forretningsgang, der an
vendes ved samarbejdet mellem patient
afdelingen og laboratorium samt diagno
stik- og behandlingsafdelinger. 

§ 27.
Lægemiddellære. 

Undervisningen indledes med en rede
gørelse for lægemidlernes oprindelse, frem
stilling, former og gruppering, ledsaget af 
praktiske øvelser i udregning af forskellige 
doser. 

Der gives derefter en dyberegående un
dervisning i de nævnte forhold og i for-
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bindelse hermed en nøje gennemgang af 
lægemidlernes betydning i sygdomsbehand
lingen og deres dosering med angivelse af 
maksimaldosis. 

Sygeplejerskens ansvar i forbindelse med 
opbevaring af medicin og mcdicingivning 
og betydningen af, at hun er fortrolig med 
medicinens virkninger og bivirkninger ind
skærpes. Udgiften til medicin berøres. 

§ 28.
Diætlære og diætmadlavning. 
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I fortsættelse af undervisningen i er
næringslære skal der gives eleverne indsigt 
i de forskellige diætformer, disses sammen
sætning og betydning i sygdomsbehandlin
gen. 

Ved undervisningen må man have Øje 
for, at sygeplejersken skal være i stand 
til at tilrettelægge en varieret diæt med 
hensyntagen til kalorieindhold og patien
tens spisevaner. Hun må kunne gøre rede 
for betydningen af diæten og ved patien
tens udskrivning fra sygehus og i hjemme
sygepleje kunne vejlede om diætens tilbe
redning. 

§ 29.
Psykologi. 

Faget omfatter børnepsykologi, ung
domspsykologi og personlighedspsykologi. 

Målet for undervisningen er at hjælpe 
eleverne til den bedst mulige indsigt i det 
menneskelige sjæleliv, herunder at gØre 
dem åbne for erkendelse af motiverne til 
de menneskelige handlinger og derigennem 
fremme forståelse og kontakt med andre. 

Følgende emner gøres til genstand for 
særlig omtale: De intellektuelle og emotio
nelle udviklingstrin i barndom og ungdom 
og de kræfter, der betinger personligheds
udviklingen (betydningen understreges af 
at omfatte personligheden som en helhed 
afhængig af indre og ydre forhold), den 
indflydelse de medfØdte psykiske anlæg og 
milieuet, herunder de sociale forhold, har 
for det enkelte individs udvikling og dets 
tilpasning i samfundet, modning og træ
ning, handlings- og viljelivets psykologi 
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med særlig vægt på læreprocessen og tænk
ningens psykologi. Følelseslivet og over
gangen fra dette til det psykopatologiske 
område. 

I tilknytning så. vidt muligt til under
visningen i mentalhygiejne, psykiatri og 
pædagogik gives der en dyberegå.ende un
dervisning i de ovenfor i stk. 3 nævnte 
emner, og der redegøres for de love, der 
gælder inden for arbejds- og erhvervspsy
kologien. Særlig omtales retningslinier for 
personalets udvælgelse og placering i arbej
det og for indøvelse og optræning i arbej
det. Betydningen af at skabe hensigtsmæs
sige arbejdsforhold og et godt samarbejde 
berøres, jfr § 33, stk 3.

Der redegøres i korte træk for de psy
kologiske testningsmetoder til klarlæggelse 
af en persons intellektuelle og emotionelle 
stade. 

§ 30.
Mentalhygiejne. 

Så vidt muligt i tilknytning til psyko
logiundervisningen - eventuelt i fortsæt
telse af den mere elementære del af denne 
- tilstræbes det at give eleverne indblik
i den indflydelse samspillet mellem egen
og andres (særlig patientens) personlighed
kan have på opståen og forebyggelse af
neuroser. Betydningen af normal fØlelses
rnodning i et så gunstigt barndornsmilieu
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 på.vises. Det normale livs
lØb gennemgås med fremhævelse af de
vanskeligste - for neurosedannelse gun
stigste - perioder (f. eks. første leveår,
trodsalder, pubertet, lærlingetid, ægte
ska bsindgå.else, klimakterium, senilitet) .
Seksualliygiejne set ud fra et mentalliygi
ejnisk synspunkt inddrages i undervisnin
gen.

Endvidere omtales arbejdets mentalhy
giejne, herunder arbejdsvalg, arbejdsplad
sens betydning, lederens personlighed, 
medarbejderne, samarbejdet, betydningen 
af den enkeltes kendskab til sin rolle i hel
heden m.m. 

Undervisningen bør fortrinsvis tilrette
lægges som studiekredsarbejde (helst i 
snævre studiekredse). En gennemgang af 
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l'kscmpler i form af kendte situationer fra 
dagliglivet, fremlagt af de enkelte elever 
fra deres egen erfaringskreds, er særlig 
værdifuld. Herunder søges det så ofte som 
muligt at komme - ind på patient-syge
plcjc1·skeforholdet og patientens særlige 
stilling (sygdommen og de hjemlige be
kymringers traumatiserende virkning, 
fremmed milieu, kritisk, eventuelt smerte
fuld periode m.m.). 

Pædagogik. 
§ 31. 

Undervisningen omfatter almindelige 
pædagogiske grundregler og metoder. Sy
geplejerskens rådgivende og undervisende 
opgaver over for patienten, sygeplejeelever 
og andet sygeplejepersonale m. m. gennem
gås og der afholdes praktiske pædagogiske 
øvelser. 

§ 32.
Sociallovgivning. 

Der foretages en gennemgang af de vig
tigste bestemmelser vedrørende offentlig 
forsorg, folkeforsikring, syge-, invalide- og 
ulykkesforsikring, særforsorg, arbejdslØS
hedsforsikring, arbejderbeskyttelse, mødre
hjælp og forebyggende børneforsorg. 

Sygehusdrift. 
§ 33.

Formålet med undervisningen i sygehus
drift er - med det sygehus, hvor eleven 
uddannes, som illustration - 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 sygehus
drift. 

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 forskel
lige sygehusafdelinger (navnlig behand
lingsafdelinger), vaskeri, køkken, maskin
værksted m. m. En gennemgang foretages 
af inspektørens, forvalterens, maskinmeste
rens, Økonomaens og oldfruens arbejdsom
råder. 

Faget omfatter endvidere sygehusets 
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budget (herunder gøres rede for forskellige 
større udgiftsposter i budgettet), forplej
ri.ingssystem, inventarkontrol, planlægning 
og indretning af et sygehus, standardise
ring af sygehusinventar, personalets ansæt
telses- og opsigclsesvilkår, samt lovgivnin
gen om statens tjenestemænd, funktionærer 
og ferieforhold. I forbindelse hermed om
tales de forskellige kategorier inden for 
sygehuspersonalet, deres arbejdsfelter og 
deres betydning for sygehusets virksomhed. 

Eleverne gives indblik i metoderne for 
rationaliseringsundersØgelser og for gen
nemførelse af rationaliseringsforslag, her
under gennemgås principperne for hen
sigtsmæssig og tidsbesparende arbejdstil
rettelæggelse. Betydningen understreges af 
systematisk vejledning af personalet og af 
konferencer og rapportgivning. Følgende 
emner gennemgås ; Den e11keltes ansvar for 
arbejdets gang, arbejdstidsskemaer, m. m. 
og psykologiske principper for arbejdets ud
førelse og for samarbejdet. 

§ 34.
Sundhedsvæsenets orgatiisation. 

En orientering gives i de vigt.igste sider 
af Danmarks sund:hedsadministration og 
dens virke : Centraladministrationen og 
sundhedsstyrelsen, de til sundhedsstyrelsen 
knyttede institutioner, de forskellige medi
cinalpersoner (læger, apotekere, tandlæger, 
jordemødre, sygeplejersker), embedslæge
væsenet, sundheds- og epidemikommissio
ner, sundhedslovgivningen i hovedtræk, 
sygehusvæsenet, sindssygevæsenet, ånds
svageforsorgen, institutioner for blinde og 
døvstumme og for drikfældige, omsorgen 
for vanføre, tunghøre og talelidende. 

Der gives en omtale af private forenin
ger med sundhedsmæssige formål, f. eks. 
Landsforeningen til kræftens bekæmpelse, 
Landsforeningen for Mentalhygiejne, Na
tionalforeningen til tuberkulosens Bekæm
pelse, Rigsforeningen til bekæmpelse af 
rheumatiske Sygdomme, Samfundet og 
Hjemmet for Vanføre, Dansk RØde Kors. 

Undervisningen om sundhedsvæsenets 
organisation mil. afsluttes med en germem
gang af lov om sygeplejersker af 25. maj 
1956 med særlig omtale af sygeplejerskens 
pligter (§§ 5 og 6), og en grundig crhvers
vcjlcdning vedrørende sygeplejerskens ar
bejds- og studiemuligheder. 




