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Forord
Dansk Sygeplejeråd udgiver dette festskrift i anledning af, at DSR’s formand i årene 
1968-1996, Kirsten Stallknecht fylder 75 år. 

Kirsten Stallknecht blev færdiguddannet på Rigshospitalet 1960. Allerede fem år efter 
kom hun på Danmarks Sygeplejerskehøjskoles kursus i undervisning og ledelse ved 
Århus Universitet, hvor hun skrev et projekt om gruppepleje under danske hospitals-
forhold. Gruppepleje var indtil da kun afprøvet i USA, men som afdelingssygeplejerske 
på Rigshospitalet fik hun mulighed for at afprøve systemet. I 1967 fortalte hun om det 
i Dansk Sygeplejeråds tidsskrift, Tidsskrift for Sygeplejersker, under overskriften Man 
tager en afdeling. 

Næsten samtidigt blev det offentliggjort, at Dansk Sygeplejeråds formand gennem 27 
år, Maria Madsen, ville træde tilbage. Kirsten Stallknecht, der 1966 var blevet valgt ind 
i hovedbestyrelsen, vandt formandsvalget og blev Dansk Sygeplejeråds formand de 
næste 28 år. Kirsten Stallknecht afrundede sin fagpolitiske karriere som valgt formand 
for International Council of Nurses, ICN, i perioden 1997-2001.

Vi ser Kirsten Stallknechts 75-årsdag som kærkommen anledning til at offentliggøre 
hendes tanker og syn på, hvordan sygepleje og politik har spillet sammen, siden Dansk 
Sygeplejeråd blev stiftet i 1899. Kirsten Stallknecht fortæller levende om sygeplejer-
skernes ”håndsky” attitude overfor politik de første mange år. Dermed ikke sagt, at 
Dansk Sygeplejeråd ikke drev politik, de kaldte det bare noget andet. Først i midten af 
1900-tallet blev Dansk Sygeplejeråd mere tydelig som politisk aktør. Sidste del af publi-
kationen er Kirsten Stallknechts  beretning om sin egen formandstid. En periode, hvor 
Dansk Sygeplejeråd for alvor blev forvandlet fra en standsforening til en fagforening. 

Manuskriptet stammer fra et foredrag, Kirsten Stallknecht holdt i 2011 ved to med-
lemsmøder i  Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, som hun tog initiativ til at stifte i 1997. 

 
Grete Christensen  
Formand for Dansk Sygeplejeråd  
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse

Susanne Malchau Dietz 
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Selskab
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Temaet for dette skrift kan være uendeligt, for hvad er sygepleje, og hvad er politik? 
Hvad er konflikter, og hvad er det, der skal måles i et historisk perspektiv?

Jeg har afgrænset emnet, så vi ser sygeplejen og sygeplejerskerne i forhold til det om-
kringliggende samfund, og hvordan standen har håndteret de forhold og den udvik-
ling, der er sket. På det grundlag ser jeg på udvalgte konflikter, interne som eksterne, 
og hvad det har betydet for den videre fremdrift i faget.

Jeg har valgt temaer, som jeg selv har fundet væsentlige eller morsomme, og som for de 
flestes vedkommende har nogle karakteristika, der ikke bare er nationale.

Sygeplejerskerne og politik generelt
Generelt kan det siges, at sygeplejersker med de samme rødder som vore, altså de re-
ligiøse ordner og Florence Nigthingaleskolen, i vid udstrækning har haft en offentlig 
berøringsangst til politik. Det står i skærende kontrast til de sygeplejerskegrupper, der 
er udsprunget af de gamle kolonimagter eller den tidligere sovjetiske magtsfære. Der 
har sygeplejerskerne været mere eller mindre involveret i de frihedsbevægelser, der 
har ført til selvstændigheden, og de er derfor også blevet konfronteret med de politiske 
realiteter, endnu før de blev selvstændige professionelle grupper. 

Det mest markante eksempel på dette er vel de sydafrikanske sygeplejersker. De var 

Florence Nightingale 1820-1910. Foto: 
Wellcome Library, London.
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raceopdelt organisatorisk, og de kunne ikke frit praktisere deres fag hos henholdsvis 
hvide og sorte arbejdsgivere. Frihedskampen medførte et stort behov for illegal hjælp 
specielt for de sorte, men den medførte også diskrimination fra såvel sorte som hvide. 
Sygeplejen blev derfor stærkt politiseret.

I Øst- og Centraleuropa blev sygeplejerskerne og alt medicinalpersonale skolet i sta-
tens og partiets altdominerende rolle, og de vidste derfor, at politisk arbejde er et afgø-
rende element for at opnå mål.

Da jeg blev formand, undrede det mig, at der var så mange folkeskolelærere i Folke-
tinget, amtsråd og kommunalbestyrelser, som var aktive i partiernes ledelser, medens 
der stort set ingen sygeplejersker var. Ved at se på lærernes historie og ved nærmere 
eftertanke blev det imidlertid klart, at der er en meget væsentlig kulturforskel, der star-
tede allerede med rytterskolerne. Altså længe før grundloven, hvor præsten og læreren 
var ganske væsentlige personer i det lokale samfund. De kunne både læse og skrive, 
og senere efter Grundlovens tilblivelse hvor lærerne i altdominerende grad var mænd, 
opnåede de de rettigheder, grundloven gav fra dag ét. 

Lærernes betydning for demokratiudviklingen var derfor stor, og selv om de holdt sig 
udenfor den socialdemokratiske fagbevægelse, så var de faktisk nogle af de første til at 
organisere sig. Allerede i 1874 blev Danmarks Lærerforening stiftet, 25 år før sygeple-
jerskerne stiftede Dansk Sygeplejeråd.

Den håndsky attitude betød imidlertid ikke, at sygeplejerskerne ikke kunne manøvrere 
i politiske spørgsmål. Det blev bare ikke omtalt som politiske spørgsmål, men som for 
eksempel ’sygeplejesagen’ eller ’uddannelsessagen’. Det betød heller ikke, at vi ikke 
har haft store skikkelser med stærke politiske bånd. Den mest kendte internationale 
lobbyist, der har været, var jo Florence Nightingale. For sygepleje og sundhedsvæsen 
har til alle tider været et politisk anliggende med større eller mindre bevågenhed, som 
den nyere historieforskning fortæller ganske godt om.

Sygeplejerskerne organiserer sig
Den største og længste politiske sag, de danske sygeplejersker har været involveret 
i, har været uddannelsessagen. Man kan kalde den 100-årskrigen. Det er imidlertid 
karakteristisk, at det ikke var sygeplejerskerne selv, der satte denne proces i gang, men 
derimod læger og politikere.

Når sagen kom op, skete det blandt andet på baggrund af de stærke politiske sam-
fundsomstillinger, der var en følge af Grundloven i 1849. Godt nok fik de politiske ret-
tigheder ikke betydning for den kvindelige halvdel af befolkningen, men det satte gang 
i en anden politisk bevægelse, kvindesagen. Uddannelse blev et vigtigt spørgsmål, som 
kvinderne tog fat på, men det blev sideløbende klart, at befolkningen måtte have bedre 
sundhedsforhold, hvad situationen under koleraepidemien i 1853 viste i al sin gru.

Nogenlunde samtidigt fik to initiativer indflydelse på situationen: Etablering af Diako-
nissestiftelsen, som den daværende kronprinsesse Louise var involveret i, og dr. Bran-
des’ initiativ på Almindelig Hospital med ansættelse af ”damer til oplæring i sygepleje”. 
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Sygeplejersker på Københavns Kom-
munehospital ca. 1880. Foto: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum.

Krinoline, som borgerskabets kvin-
der bar for at holde skørterne ude. 
En af de første sygeplejersker, Ida 
Johnsen, prøvede at trække stiverne 
ud af det, da hun begyndte som 
sygeplejeelev på Diakonissestiftelsen 
i 1866. Krinolinen var for upraktisk, 
når der skulle ydes sygepleje.   
Foto fra: R. Broby Johansen. Krop og 
klær - Klædedragtens historie. Gyl-
dendal 2011.
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Kronprinsesse Louise var inspireret af diakonissestiftelsen i Kaiserswerth, dr. Brandes 
af Florence Nigthingale’s arbejde i London. Politisk var det politikeren og lægen Carl 
Emil Fenger, der som borgmester i København udviklede en ny organisering af syge-
plejen i København. Hvorom alting er, så begyndte den første systematiske uddannelse 
i pleje af de syge på Kommunehospitalet i København i 1876. 

Efter datidens tænkning var det derfor logisk, at der blev lagt meget stramme rammer 
ned over forholdene for de nye sygeplejersker, så de kunne fremstå som agtværdige 
kvinder. Det betød stram disciplin, lydighed og ærbødighed over for lægen og plejemo-
deren. Lange arbejdsdage, beskyttet bofællesskab, tækkelig frem for praktisk beklæd-
ning og så videre. Der blev under ingen omstændigheder lagt op til at deltage aktivt i 
politiske anliggender.  

Noget skete der imidlertid, selv om det ikke er særligt godt belyst. Alene den kendsger-
ning, at en række velkvalificerede kvinder fik en uddannelse og dermed blev i stand til 
at brødføde sig selv, frigjorde kræfter og ikke mindst mod til at gå længere.

Samtidigt bredte uddannelsen sig, så der blev en større gruppe sygeplejersker såvel i 
København som udenfor, der reagerede på de urimeligheder, de blev udsat for, og de 
øvrige vilkår, de virkede under.

Det blev imidlertid en lægekone, Charlotte Norrie der ikke var uddannet som syge-
plejerske, men som var stærkt involveret i kvindesagen, som blev katalysator for, at 
sygeplejerskerne organiserede sig. 

Sygeplejersker på Øresundshospitalet omkring 1906.  Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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Charlotte Norrie deltog i kvindekonferencen i London 
i juni 1899 og også i det møde, hvor sygeplejersker fra 
syv lande dannede International Council of Nursing 
(ICN) efter forslag fra formanden for de engelske ma-
trons, Ethel Bedford Fenwick. 

Inspireret af denne udvikling gik Norrie straks ved sin 
hjemkomst i juli i gang med at etablere Dansk Syge-
plejeråd, og det startede den første interne konflikt i 
sygeplejerskernes kreds. Sygeplejerskerne udenfor 
København ville ikke finde sig i københavneri. 

Der blev afholdt en ny stiftende generalforsam-
ling i oktober samme år, og Henny Tscherning blev 
valgt som formand. Den officielle forklaring på dette 
valg var, at Norrie slet ikke var sygeplejerske, mens  
Tscherning var en fagligt anerkendt sygeplejerske og 
tidligere plejemoder fra Kommunehospitalet. Med 
Tschernings valg blev der lagt distance til forenin-
gens involvering i kvindesagen. Foreningens hoved-
sager blev fra nu af sygeplejerskernes uddannelse og 
levevilkår.

Det kom ikke på tale at knytte sig op på den etablere-
de arbejderbevægelses faglige gren, så ikke alene var 
der distance til kvindesagen, men også til partipoliti-
ske aktiviteter. 

Denne konflikt trak lange spor. Det førte til, at Dansk 
Sygeplejeråd ikke meldte sig ind i ICN før i 1909, men 
det var dog den første af de nordiske sygeplejerskeor-
ganisationer, der blev en del af ICN. Allerede i 1915 
blev Henny Tscherning formand for ICN, nok mest 
fordi Danmark var neutralt under 1. verdenskrig. Hun 
blev den ICN-formand, der har siddet længst, fordi 
verdens sygeplejersker først kunne mødes tidligt i 
1920erne for at vælge hendes afløser.

Ledelsen af Dansk Sygeplejeråd fulgte også kvindesa-
gens udvikling, og i 1909 meldte de sig ind i Danske 
Kvinders Nationalråd. Der gik således 10 år, før man 
følte sig så konsolideret, at man kunne bruge kræf-
ter på samarbejde med andre fag- og kvindepolitiske 
grupperinger.

Selv om Dansk Sygeplejeråd på overfladen så ud til 
at befinde sig i et politisk ingenmandsland, traf man 
imidlertid nogle meget markante politiske beslutnin-

Charlotte Norrie (1855-1940). 
Stifter af Dansk Sygeplejeråd. 

Ethel Bedford Fenwick (1857-
1947). Formand for det engelske 
Matrons’ Council..

Henny Tscherning (1853-1932), 
formand for Dansk Sygeplejeråd 
1899-1927. 
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ger fra første færd. Man slog nemlig fast, at målet 
for standen var en treårig uddannelse med både et 
teoretisk og praktisk element. Endemålet var statsa-
nerkendelse.

Dansk Sygeplejeråd blev stiftet som en ren kvinde-
forening, fordi man kun ønskede at optage fuldt 
uddannede sygeplejersker. Derved kunne man di-
stancere sig fra de to eksisterende understøttelses-
foreninger, som begge blev ledet af mandlige læger. 

Det gav ledelsen nogle problemer, for der var ikke 
nogen ensartet uddannelse. Det blev så erstattet af 
et internt krav om mindst tre års tjeneste som syge-
plejerske, og det blev i 1911 udvidet til et krav om en 
sammenhængende uddannelse. 

I 1915 blev det yderligere strammet med en fordring 
om, at uddannelsen ikke måtte være ensidig. Dansk 
Sygeplejeråd vidste altså tidligt ganske klart, hvad 
man gik efter, og man søgte at realisere det gennem 
interne regler og systemer, som medlemmerne for-
ventedes at efterleve. 

Dansk Sygeplejeråd vidste altså helt fra starten, 
hvad man gik efter, og man søgte at realisere det 
gennem interne regler og systemer, som medlem-
merne forventedes at efterleve. 

At man havde sans for såvel politisk kommunika-
tion som symboleffekter blev demonstreret ved, at 
Tidsskrift for Sygepleje blev startet i 1901, og at em-
blemet med de nationale farver og firkløveret blev 
indført allerede det første år.

Udadtil valgte man debatindlæg i den borgerlige 
presse skrevet af enkeltpersoner og artikler i tids-
skriftet for at signalere, hvad Dansk Sygeplejeråd 
mente. Det førte til en række debatter om syge-
plejens organisering, sygeplejeskoler mm. i den 
borgerlige presse. Moddebattørerne var som oftest 
læger, der mente, at sygeplejerskerne gik deres 
kompetenceområde for nær.

Det er helt karakteristisk, at Dansk Sygeplejeråd 
ikke gik til de eksisterende politiske partier. Man gik 
til hospitalsledelserne og lægerådene om disse og 
andre temaer. Fik de ikke svar, gik de til de lokale 

Det første bomærke tegnet i 1899, 
hvor bogstaverne ligner tidens 
populære bogtrykkerskrift.

Det andet bomærke er 10 dage 
yngre, firkløveret er blevet 
mindre, ornamenter er fjernet, og 
den nye skrift er Bindesbøllstil. 
Tegneren har anvendt en kompo-
neret skrift i rundgotisk stil.

Indtil 2010 brugte Dansk Syge-
plejeråd denne udgave, hvor 
tegneren har forenklet skriften og 
fjerne ribberne i kløverbladet.

Dansk Sygeplejeråds logo i dag. 
Det har bevaret elementer af den 
karakteristiske skønvirkeskrift og 
stilken i kløveret er nu fjernet.
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Forside af det første nummer af Tidsskrift for Sygepleje 1901
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politiske myndigheder for at få dem til at op-
fordre modstanderne til at svare.

Efter utallige trakasserier lykkedes det Dansk 
Sygeplejeråd at få etableret en ny sygepleje-
ordning, ikke ved det nye Rigshospital i 1910, 
men ved Bispebjerg Hospital i 1913, hvor 
Charlotte Munck blev ansat som forstander-
inde for sygeplejen og for sygeplejerskeud-
dannelsen. 

Sygeplejerskerne og uddan-
nelsessagen
I 1907 gik Dansk Sygeplejeråd til konseils-
præsidenten, dvs. statsministeren, for at få 
ham til at tage spørgsmålet op om en fælles 
norm for, hvad en sygeplejerske skulle lære, 
hvad der berettigede hende til at praktisere. 

Inspirationen var uden tvivl, at der dels eksi-
sterede en autorisation for jordemødre, dels 
det engelske system, der havde været drøftet 
fra 1899. Resultatet af henvendelsen lod ven-
te på sig, for der kom aldrig svar.

Året efter rettede man fornyet henvendelse, 
denne gang til justitsministeriet, for at kom-
me med i den medicinalkommission, der var 
planer om at nedsætte. Heller ikke denne 
gang kom sygeplejerskerne med, men det for-
hindrede dem ikke i at fortsætte med øge til-
gangen af medlemmer og fastsætte retnings-
linjer, som medlemmerne skulle efterleve.

Dansk Sygeplejeråd havde nogle alvorlige po-
litiske modstandere som for eksempel Cen-
tralforeningen af Sygeplejevirksomheder, der 
stod for tidens hjemmesygepleje.

I Centralforeningen sad der lokalpolitikere 
med en holdning om, at det skulle være så 
billigt som muligt, og at der ikke var nogen 
grund til at give landsygeplejerskerne så me-
gen uddannelse. 

De havde ikke noget mod, at sygeplejerskerne 

Charlotte Munck (1876 - 1932) 
Formand for Dansk Sygeplejeråd 1927-
1932. 30 år gammel rejste hun i 1906 til 
Presbyterian Hospital i New York for at 
tage den treårige sygeplejerskeuddan-
nelse der. I 1913 blev hun ansat som den 
første forstanderinde for sygeplejen ved 
det nyåbnede Bispebjerg Hospital i Kø-
benhavn. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum.

Dr. William Jacobi (1869-1928) 
Formand for Centralforeningen af Syge-
plejevirksomheder uden for København.  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

11



ved hospitalerne var bedre uddannede, men landsygeplejerskerne havde efter Cen-
tralforeningens mening ikke behov for mere end et års uddannelse.

Ved et stormøde i januar 2010 gik fru Tscherning for en sjælden gangs skyld på en 
offentlig talerstol og trak konflikten op i klart sprog. Forslaget om at etablere to klaser 
af sygeplejersker stred mod alt, hvad Dansk Sygeplejeråd havde arbejdet for i 10 år. ”Vi 
har ikke villet have to sygeplejerskeklasser” sagde hun lige ud. Det var en ren politisk 
strid.

I 1921 kom medicinalkommissionens anbefaling, der lagde op til, at sygeplejerskerne 
skulle have statsautorisation på grundlag af en treårig uddannelse. Bag denne drej-
ning lå et intensivt lobbyarbejde overfor Centralforeningen. Derimod er der intet, der 
tyder på, at Dansk Sygeplejeråd søgte politisk støtte direkte hos partierne. 

Der blev sagt mange pæne ord om sygeplejen fra tingets talerstol, og der opstod en 
offentlig debat, men sagen blev henlagt i syltekrukken. Striden kom i offentligheden 
til at fremstå som en strid om behovet for hospitalssygepleje kontra behovet i hjem-
mesygeplejen.

Dansk Sygeplejeråd taklede den politiske konflikt med internt at tage skridt til, at hjem-
mesygeplejerskerne kunne blive medlemmer, selv om de langt overvejende ikke havde 
en treårig uddannelse. Det blev elegant ordnet ved at etablere en overgangsordning af 
et års varighed for optagelse af nye medlemmer.  

Det viste sig, at næsten 600 sygeplejersker tog imod tilbuddet, heraf 80 Sankt Lukas 

Elna Svopp på arbejde som hjemmesygeplejerske på Tåsinge (1881-1947) 
Formand for Foreningen af Hjemmesygeplejersker.  Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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søstre, og dermed kunne Dansk Sygeplejeråd vise omverdenen en samlet sygeplejer-
skestand. Hvis ikke det er politisk aktivitet, ved jeg ikke, hvad det er.

Der blev lagt pres på Centralforeningen for en politisk løsning på uddannelses- og auto-
risationsspørgsmålet, og forslaget blev igen fremlagt i 1924, hvor Venstre gik meget 
stærkt imod det. Først i 1932 under den radikale indenrigsminister Berthel Dahlgaard, 
blev der genfremsat et forslag, som i marts 1933 endeligt blev vedtaget af Folketinget 
med 62 stemmer for, medens 25 - fortrinsvis Venstre - undlod at stemme. Trods den 
stadige modstand blev forslaget enstemmigt vedtaget den 7. april 1933 i Landstinget.

Dermed opnåede sygeplejerskerne på trods af deres tilsyneladende apolitiske aktivi-
teter en sejr, men samtidig blev kimen lagt til nogle af de konflikter, der efterfølgende 
kom om sygeplejerskeuddannelsen og dens vilkår. For med loven blev sygeplejerske-
uddannelsen lagt i Indenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens regi adskilt fra det 
øvrige uddannelsessystem, og lægerne og arbejdsgiverne fik meget stor indflydelse på 
begivenhederne.

Godt nok blev titlen sygeplejerske fastslået ved lov, og godt nok forudsatte loven, at 
det skulle være sygeplejersker, der formidlede/bedømte sygeplejerskeautorisationen. 
Men såvel i det store opgør i 1950erne som i -70erne, hvor andre professioner fik ud-
viklet og forbedret deres uddannelser, blev det en tung politisk gang, hvor modargu-
mentationen var den samme som i 1920erne, blot i moderne vendinger. Vi skal helt op 
til den seneste reform af sygeplejerskernes uddannelse, før vores uddannelse blev en 
del af det samlede uddannelsessystem. 

Medlemstilgangen i Dansk Sygeplejeråd fra 1899 til 1932. Overgangsordningen for optagelse af 
medlemmer betød en markant stigning i Dansk Sygeplejeråds medlemstal i 1923. Fra: Esther 
Petersen. Fra kald til fag - kampen om statsautorisation. Dansk Sygeplejeråd 1989.
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Et af de første autorisationsbeviser i 1934. Dansk Sygeplejehisttorisk Museum.

14



Det skal nok komme til at give nogle andre problemer, men det er givet, at den politiske 
bevågenhed vil være en anden, og den generelle uddannelsespolitiske udvikling vil 
have en automatisk afsmittende effekt på godt og ondt.

Når jeg har valgt først at beskæftige mig ret omfattende med denne sag, er det, fordi 
den rummer såvel Dansk Sygeplejeråds holdninger til det politiske liv i samfundet, 
som vores evne til at takle de konflikter, der altid vil være. Men det er også, fordi den 
grundlæggende handler om magt og økonomi og forandring.

Det er kampen om magten i sundhedsvæsnet, som traditionelt var lægernes magtdo-
mæne. Det er kampen om, hvor dyrt et offentligt sundhedsvæsen må være, og hvordan 
omkostningerne skal fordeles mellem det offentliges cigarkasser. Men det handler 
også om magten over den opgaveglidning, som sundhedsvæsnet har gennemlevet de 
sidste 125 år, og det ligger der mange vælgerstemmer i. 

Sygeplejerskerne og partipolitik
Det fører lige over i det næste konfliktområde, jeg vil beskæftige mig med: Sygeplejer-
skerne og partipolitik.

Stifterne af Dansk Sygeplejeråd valgte helt bevidst fra starten ikke at tilslutte sig arbej-
derbevægelsen og dermed den socialdemokratiske bevægelse. Det vil sige, at Dansk 
Sygeplejeråd gik fra sag til sag alene på grundlag af de fagpolitiske holdninger og ar-
gumenter, der kunne opnås flertal for i Dansk Sygeplejeråds kompetente forsamlinger. 
Det kan diskuteres, om man kunne have opnået andre og eventuelt bedre resultater, 
men det er ubestridt, at standen ikke kan betegnes som direkte partipolitisk.

Det første egentlige partipolitiske opgør kom i begyndelsen af 30erne, da Elna Hiort-Lo-
renzen stillede forslag på generalforsamlingen i 1933 om, at standsforeningen Dansk 
Sygeplejeråd skulle omdannes til en slagkraftig fagforening med tillidsmænd, og at 
den skulle bruge sine kræfter til forbedring af medlemmernes vilkår. 

Med støtte i DKP fik Elna etableret en egentlig organiseret diskussionsklub, som kunne 
samle oppositionen i Dansk Sygeplejeråd, og det lykkedes hende at få debatten i gang.

Dansk Sygeplejeråds ledelse havde imidlertid et ganske stærkt greb om medlemmer-
ne, og det var derfor muligt for bestyrelsen i første omgang at glide af på en række af de 
forslag, der kom, og at holde Elna ude fra indflydelse på direkte forslag til for eksempel 
vedtægtsændringer. Til stor irritation for den siddende ledelse, udspandt sig der dog 
en ganske omfattende debat med Elna som centrum. 

Som eksponent for den siddende bestyrelse stod den nyvalgte formand Margrethe 
Koch, der ved sin tiltræden meddelte, at hun ville fortsætte den linje, der var lagt af 
Henny Tscherning og Charlotte Munk, og ”undgå at få nogen art af politik indenfor 
vor forening”. Helt galt gik det, da hun afviste en artikel skrevet af Elna til tidsskriftet 
mod fascismen, hvor Koch mente, at ”man måtte udelukke en kommunist, der jo har 
til formål at udøve propaganda”.
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Elna Hiort-Lorenzen (1902-1997)
Elna Hiort-Lorenzen blev uddannet 1921-
1924 på Sønderborg Statshospital. Som fær-
diguddannet lærte hun at behandle hudtu-
berkulose med lys, hvad der førte til et tilbud 
fra et privat børnehospital i Valparaiso i 
Chile. Tilbage i Danmark engagerede hun sig 
fra 1932 i Danmarks Kommunistiske Parti. I 
1935 giftede hun sig med Arne Munch-Peter-
sen, og sammen rejste de i 1936 til Moskva. 
Her forsvandt hendes ægtefælle i 1937, og 
først 54 år senere fik hun endelig i 1991 
vished for hans skæbne. Han blev offer for 
Stalintidens brutale udrensninger og døde i 
et fængsel i Moskva i 1940. Elna Hiort-Loren-
zen blev i 1947 forstanderinde ved Nykøbing 
Sjællands Sygehus, hvor hun blev, indtil hun 
gik på pension i 1962.  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Margrethe Koch (1869 - 1951) 
Formand for Dansk Sygeplejeråd 1933-
1934). Margrethe Koch var den første dan-
sker, der blev uddannet som sygeplejerske på 
Presbyterian Hospital i New York 1987-1900. 
I 1906 foreslog hun sin barndomsveninde 
Charlotte Munck at rejse til USA for også at 
blive uddannet på sygeplejeskolen på Pres-
byterian Hospital.  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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Det var helt tydeligt ikke indholdet i sig selv, der var afgørende, men det partipolitiske 
tilhørsforhold. Derudover gjaldt det spørgsmålet om standsforening eller fagforening. 
Man ville gerne holde sammen på sygeplejerskerne, men ville ikke bruge foreningen 
som et magtinstrument, når det gjaldt sygeplejerskernes egne forhold.

Elna lærte af de første fejltagelser, men det gjorde Dansk Sygeplejeråd ikke. Elna frem-
satte i 1934 forslag til generalforsamlingen om, at Dansk Sygeplejeråd skulle arbejde 
for en ottetimers arbejdsdag, noget der allerede var indført for mange andre grupper. 
Det var de ledende skikkelser i såvel faget som Dansk Sygeplejeråd meget imod, og 
ordene var knubbede. 

Det blev debatteret og enstemmigt vedtaget, men Elna vidste, at Dansk Sygeplejeråd 
kunne trække realiseringen i langdrag, så hun og nogle af hendes fæller bragte ved-
tagelsen direkte ud til en række avisredaktioner, der selvfølgelig slog det op med store 
overskrifter. Der gik da heller ikke lang tid, før hospitalerne begyndte at indføre en 
arbejdsdag på otte timer.

Denne succes fik Elna til at tage endnu et livtag med Dansk Sygeplejeråd om at opnå 
repræsentation i de ledende organer, og det lykkedes hende i 1934 at blive valgt ind i 
repræsentantskabet, så hun derved fik en direkte platform. 

Hun skrev også en lille bog ”Sygepleje - ”Kald” eller Erhverv” hvor hun beskrev sygeple-
jens udvikling fra nonnens kald og Florence Nigthingale til sygeplejerskernes place-
ring i det kapitalistiske samfund. Bogen var et kampskrift, men den var saglig og argu-
menterne var i orden, så den fik faktisk en rimelig anmeldelse i tidsskriftet. Jeg havde 
ikke kendskab til denne bog i mange år, men da jeg hørte om den, kunne jeg konsta-
tere, at den ikke var i Dansk Sygeplejeråds bibliotek. Det lykkedes mig at få et af de 
sidste eksemplarer, Elna selv havde. Det fortæller noget om de holdninger, der lå dybt 
forankret i Dansk Sygeplejeråds sekretariat så sent som i begyndelsen af 1970erne.

Bogens modtagelse gav Elna mod på at stille op som næstformandskandidat, hvor 
hun ikke blev valgt. Ikke desto mindre stillede hun op til formandsvalget i 1935, hvor 
hjemmesygeplejersken Elisabeth With var bestyrelsens kandidat. Også det valg tabte 
hun, og hun gled derefter ud af det aktive arbejde i Dansk Sygeplejeråd grundet private 
forhold, men trods ophold i Sovjetunionen fulgte hun med i, hvad der skete. Senere tog 
hun til Spanien under borgerkrigen, hvor hun blev interneret.

Hun kom tilbage i 1937 og gik straks igen i gang med det faglige arbejde og tog initi-
ativ til dannelsen af en faglig klub på Rigshospitalet. Hvad Elna betragtede som en 
styrkelse af Dansk Sygeplejeråds indflydelse på arbejdspladsen, anså Dansk Sygeple-
jeråd som en splittelse. Elna havde imidlertid ikke noget ønske om at splitte, men om 
at forandre, så hun trak forslaget tilbage. Det indvarslede en mere modereret debat, og 
i 1939 fik man med bestyrelsens støtte vedtaget et nyt sæt vedtægter, der gav plads til 
en særligt udpeget repræsentant. Den plads blev enstemmigt besat med Elna Hjorth 
Lorentzen.

Hendes loyalitet mod Dansk Sygeplejeråd blev senere understreget, da hun sammen 
med Margrethe Kruse, redaktør på Tidsskrift for Sygepleje, i en erklæring gik imod den 
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alternative forening, Foreningen for Statsautoriserede Sygeplejersker. Denne forening 
var med Ingeborg Lønborg Friis som formand en oppositionsgruppe, der kunne splitte 
Dansk Sygeplejeråd. 

Elna Hiort-Lorenzen havde også radikale og kritiske synspunkter, men hun valgte at 
arbejde indenfor og med Dansk Sygeplejeråd, mens Ingeborg Lønborg Friis modarbej-
dede og arbejdede udenom DSR. 

Også denne konflikt kom til at trække lange spor. Der skete en række moderniseringer 
i Dansk Sygeplejeråd, og Elna blev inddraget i arbejdet med at få etableret den statsa-
nerkendte arbejdsløshedskasse, som hun selv oprindeligt havde foreslået. Det var den 
arbejdsløshedskasse, vi senere i 1980 kunne bygge videre på, da Dansk Sygeplejeråd 
igen ønskede en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.  

Den gode tone var imidlertid ikke nok til, at hun blev valgt som næstformand i 1941, da 
der skulle vælges ny formand for Dansk Sygeplejeråd. Maria Madsen blev valgt, og Ma-
rie Odgaard fra Bispebjerg blev næstformand. Selv om der bestemt ikke var ideologisk 
samstemmighed mellem Maria, der kom fra det religiøse højskolemiljø, og Elna med 
sin kommunistiske baggrund, så var der to fælles områder, de kunne virke for: Mod 
besættelsesmagten i Danmark under krigen og for den sygeplejefaglige udvikling. 

Det var uden tvivl det personlige samspil, der lå bag, når der også i denne periode blev 
vedtaget et andet af Elnas forslag, etablering af tillidsmandsordningen. Denne gang 
kørte hun ikke sagen videre i pressen, og vi skal helt op i 1960erne, før der for alvor 
blev sat ind på, at tillidsmandsinstitutionen skulle blive til noget. Hendes forslag om, 
at Dansk Sygeplejeråd skulle have forhandlingsretten for alle sygeplejersker, blev ikke 
til virkelighed før i min formandstid, hvilket jeg vender tilbage til.

En lignende partipolitisk konflikt kom heller ikke op på samme niveau, men den stak 
sit hoved frem i 1970 og 80erne i min formandstid. Således oplevede jeg kongres efter 
kongres, at min beretning ikke blev enstemmigt vedtaget. 

Ikke fordi der var handlet mod det demokratiske systems spilleregler, men fordi de 

Emblemet for Foreningen af Statsautoriserede 
Sygeplejersker, der blev stiftet i 1943 af privat-
ansatte sygeplejersker, der var stærkt utilfredse 
med Dansk Sygeplejeråds virke for denne grup-
pe sygeplejersker.  Foreningen var en oppositi-
onsgruppe til Dansk Sygeplejeråd, og emblemet 
blev brugt til op i 1950erne. Emblemet er holdt i 
”omvendte” farver af Dansk Sygeplejeråds em-
blem. Motivet er en æskulapstav i et kors og gav 
anledning til, at foreningen i folkemunde blev 
kaldt ’Slangeforeningen’.  Foto: Dansk Sygepleje-
historisk Museum. 
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kommunistisk organiserede og nogle få andre af principielle grunde ikke kunne stem-
me for de afsnit af beretningen, der handlede om forhandlingsresultater. Det blev på 
kongressen slået fast, at det var baggrunden, og at der med andre ord var tale om en 
ren partipolitisk tilkendegivelse, kunne jeg leve med det, og det kom aldrig til konfron-
tation.

Fanesagen
En mere morsom konfrontation kom, da man i kredsene ville have en fane. Dansk Sy-
geplejeråds havde i mange år haft en fane af hvid silke med emblemet, men for at 
give kredsene et godt symbol, kom diskussionen om faner til kredsene. Her ville man 
i de to kommunistisk prægede kredse, Hovedstaden og Aarhus, have en rød fane med 
emblemet. 

Der udspandt sig en ganske overordentlig livlig diskussion over flere møder i Dansk 
Sygeplejeråds hovedbestyrelse, der havde et stort flertal af socialdemokratisk eller bor-
gerlig observans, og enden blev, at emblemet ikke kunne bruges på en rød fane. 

Vi fik faneregulativ og hvad ved jeg, med det viser, at partipolitikken lå og lurede bag en 
række af de beslutninger, der blev taget i de år. Og der blev brugt mange kræfter på at for-
sikre hinanden om, at Dansk Sygeplejeråd ikke var upolitisk, men partipolitisk uafhængig.

Maria Madsen (1900-1974) 
Formand for Dansk Sygeplejeråd 
1941-1968. I 1925-28 gennemgik hun 
sygeplejerskeuddannelsen på Bispe-
bjerg Hospital. Efter eksamen blev 
hun ansat som sygeplejelærer samme 
sted, og med undtagelse af et vikariat 
på Testrup Højskole 1929-30 forblev 
hun her indtil 1936. Samme år blev 
Rødkilde Højskole på Møn omdannet 
til forskole for sygeplejeelever, og Maria 
Madsen blev udnævnt til dens første 
sygeplejeforstanderinde. Arbejdet på 
Rødkilde Højskole fortsatte indtil 1946, 
hvor formandsstillingen i DSR blev så 
krævende, at den blev gjort til en fuld-
tidsfunktion.  Foto: Dansk Sygeplejehi-
storisk Museum.
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Sygeplejerskerne og forhandlingsretten
Det fører direkte over i det sidste temaområde, jeg vil tage fat på: Forhandlingsområ-
det.

Fra dag et efter stiftelsen af Dansk Sygeplejeråd førte ledelsens medlemmer forhand-
linger om det ene eller det andet for gruppen af sygeplejersker og for enkeltmedlem-
mer. Men det skete uden et egentligt forhandlingsretsligt grundlag.

Sygeplejerskerne var ansat som assistenter, som tjenestemænd i stat, amter og kom-
muner, som vikarer gennem vikarbureauer, privat og offentligt. På statsområdet var 
der foreninger for sygeplejersker på Rigshospitalet, i sindssygevæsnet, ved fængsler 
og infirmerier, og i kommunerne var der særlige forhandlinger i København, Frederiks-
berg, omegnskommunerne, ved provinshospitalerne og flere andre områder.

Dansk Sygeplejeråds ledelse lagde ret tidligt nogle langtrækkende linjer for, hvordan 
man mente, sygeplejerskernes forhold skulle ordnes, og hovedidéen med foreningen 
var helt overordnet at samle alle Danmarks sygeplejersker. 

Rent faktisk var hovedparten af landets sygeplejersker organiseret i både Dansk Sy-
geplejeråd og de lokale foreninger med det resultat, at de betalte kontingent to steder. 
Som jeg har nævnt ovenfor, var der i overvejende grad ikke en holdning om eller vilje 
til at anvende den store medlemstilslutning som et egentligt magtmiddel.

Jeg vil slå ned der, hvor det for første gang for alvor trak op til det, vi i dag kalder en 
konflikt eller arbejdskamp efter krigen. I 1946 fremsatte statens lønningskommission 
et lønforslag overfor de statsansatte tjenestemænd, der også omfattede statens syge-
plejersker, og som blev fulgt op af kommuner og af sygehusejerne med tilsvarende 

Dansk Sygeplejeråds faner 
ved kongressen 2010. Foto: 
Dansk Sygeplejeråd.
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forslag. Hovedforslaget var at indplacere sygeplejerskerne i en lønklasse særligt for 
kvinder og lavere end faglige arbejdere.

Forud for dette havde der været ganske mange rumlerier om sygeplejerskernes for-
hold. Det var lykkedes at håndhæve sygeplejerskernes ret til at flytte ud af sygehusene 
og til at gifte sig, men det blev lønningskommissionens forslag, der for alvor frembrag-
te holdningsopgøret for og imod konflikt.

Da alle forhandlingsmuligheder, resolutioner og så videre ikke førte til noget i løbet af 
foråret 1946, sprak det for statens sygeplejersker, hvor Rigshospitalets sygeplejersker 
som de første deponerede deres opsigelser med virkning fra 1. oktober 1946. De blev 
hurtigt fulgt op af sygeplejerskerne ved Statshospitalet i Sønderborg og af fødselsstif-
telsen i Århus. Senere blev de fulgt af sindssygehusenes sygeplejersker, og i Køben-
havns kommune blev der også fulgt trop.

Det interessante her er, at det ikke var en konflikt, som Dansk Sygeplejeråd orkestre-
rede, men de enkelte foreninger. Dansk Sygeplejeråd manede på en gang til sammen-
hold og til fortsat at forsøge forhandlingsvejen, og selv om mere eller mindre åbenlyse 
trusler mod den enkelte ude ved institutionerne var en kendsgerning, så lod sygeple-
jerskerne sig ikke splitte.

 I Dansk Sygeplejeråd var man bange for, at sygeplejerskerne skulle miste den good-
will, sygeplejerskerne trods alt havde. På den anden side var man klar over, at oprøret 
for alvor truede, hvis der ikke skete noget.

Eli Magnussen, som var en af tidens helt store figurer, gav sin klare støtte til, at syge-
plejerskernes kår skulle forbedres. Hun udtalte offentligt, at selv om sygeplejen efter 
hendes opfattelse var et af de mest tilfredsstillende erhverv, skulle det ikke hedde sig, 

En sygeplejerskes arbejdsdag var i 1930’erne på 10-11 
timer. Billedet er fra Billedbladet i 1946.  Foto: Olaf 
Kjelstrup.
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”at det bærer lønnen i sig selv, thi det gør det nu ikke. Vi skal også leve og eksistere”.

Sygeplejerskerne stod derfor overfor et skæbnesvangert vendepunkt, hvor det blev af-
gjort, om samfundet ville tilbage til stuekonernes tid, eller om man ønskede en oplyst 
veltrænet sygeplejerskestab.

Staten, personificeret ved landets statsminister Knud Kristensen, blev meget oprørt 
over situationen og fik kammeradvokaten til at afgive udtalelse om lovligheden af 
sygeplejerskernes kollektive aktion, thi noget sådant var ikke tidligere set på noget 
område. Kammeradvokaten mente ikke, at aktionen var lovlig, men sygeplejerskerne 
holdt fast, og så måtte det komme an på en prøve ved domstolene. Hertil blev det kom-
menteret fra Dansk Sygeplejeråd, at det ”vel næppe er foreneligt med demokratiets 
principper, ved en domsafgørelse at binde sygeplejerskerne til en stilling, hvis løn- og 
arbejdsforhold de er utilfredse med, og som de derfor ønsker at forlade”.

Staten vil ikke forhandle, så længe konflikten var i gang, men Københavns kommu-
ne var mere fleksibel, og der fandt man et kompromis, som staten imidlertid satte sig 
imod. I løbet af juli og august begyndte sygeplejerskerne at trække deres opsigelser 
tilbage for at få gang i forhandlingerne igen. De sidste, der gjorde det, var de køben-
havnske sygeplejersker, og der blev grundlagt en gensidig bitterhed, som afspejlede sig 
mange år frem i samarbejdet mellem Dansk Sygeplejeråd, statssygeplejerskerne og de 
københavnske sygeplejersker. Resultatet af forhandlingerne blev ikke det, sygeplejer-
skerne ønskede, men der skete alligevel noget. Som følge af, at sygeplejerskerne nu fik 

Eli Magnussen (1901-1993)
Forstanderinde ved Rigshospitalet 1932-1955 
og 1955-1979 forstanderinde i Sundheds-
styrelsen. Eli Magnussen blev uddannet ved 
Rigshospitalets sygeplejeskole 1922-25 i en 
tid, hvor den psykiatriske sygepleje ikke var 
en del af grunduddannelsen. Derfor tog hun 
i 1926 til England og supplerede med psykia-
trisk sygepleje ved Kent County Mental Hospi-
tal i Maidstone..  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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ansvaret for den nye gruppe af uuddannede sygehjælpere, fik de nogle ekstra tillæg.

Under konflikten oplevede sygeplejerskerne såvel pressens som befolkningens sym-
pati for deres problemer, men det var helt klart en konsekvens af konflikten, at der blev 
rykket ved nogle grundlæggende ideale holdninger. 

Maria Madsen gav ved nytårsskiftet udtryk for, at Margrete Kochs ord: ”Dansk Syge-
plejeråd adskilte sig fra andre organisationer og fagforeninger ved, at den ikke tog de 
skrappe aktionsformer i brug, da de ikke stemte overens med sygeplejens væsen” ikke 
længere kunne siges om os.              

Da velstandsudviklingen i samfundet for alvor tog fart, var man allerede fra midten af 
1950erne nødt til at gøre noget effektivt ved de offentlige løn- og ansættelsesforhold.  
En af de store reformer, der faktisk gik igennem uden konflikt, var gennemførelsen 
af overenskomstsystemet og dermed pensionsordninger for meget store grupper i det 
offentlige, heriblandt sygeplejerskerne. Der var ikke idel tilfredshed, men da der sam-
tidigt var en uddannelsesreform undervejs, tilsluttede man sig resultaterne, således 

”A tøws, de’ er anarki”, mindedes Maria Madsen, at statsminister Knud Kristensen udtalte, da sy-
geplejerskerne i 1946 prøvede at overbevise ham om, at de mente alvor, når de talte om konflikt. 
Her ses han i samtale med Maria Madsen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Til højre ses Gunhild 
Kirchheiner, formand for Rigshospitalets Sygeplejerskeforening. Foto: Walther Månsson, Nordisk 
Pressefoto..
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at pensionsordninger generelt blev gennemført for alle sygeplejersker. I 1959-60 be-
gyndte en udfasning af tjenestemandsansættelserne, hvor sygeplejerskerne blev mere 
fleksibelt ansat, men samtidigt var sikret en pension uanset ansættelsessted. 

Der var imidlertid uro i rækkerne, og op gennem 1960erne stak tillidsmandsystemet 
for alvor sit hoved frem igen, men vi skal helt frem til 1968, før der blev sat alvor bag or-
dene, og Dansk Sygeplejeråd langsomt begyndte at uddanne og satse på tillidsmænd. 
En af grundene til denne langsommelighed skal uden tvivl ses i Dansk Sygeplejeråds 
dårlige økonomi. 

Allerede i 1962 oprettede man Garantifonden, som skulle være en økonomisk stødpu-
de i tilfælde af lønkamp med en henlæggelse på 20% af kontingentet. Men da Dansk 
Sygeplejeråd hvert år havde dundrende underskud på driftsregnskabet, blev det så 
som så med henlæggelserne.

Fra 1970 begyndte den økonomiske situation at vende, og samtidigt kom der greb om 
tillidsmandsuddannelsen. I 1968-69 kom tjenestemandsreformen, hvor statens syge-
plejersker endnu en gang blev nedprioriteret, men hvor forhandlingsretsforholdene 
først for statsområdet og så for kommunalområdet blevet slået fast.

Dansk Sygeplejeråd protesterede i første omgang til ingen verdens nytte over lønind-
placeringerne. Der blev imidlertid på grundlag af reformen etableret fastslået for-
handlings- og konfliktret for Dansk Sygeplejeråd for langt den overvejende del af syge-

Afdelingssygeplejerske Orla Olsen (t.v.) var i midten af 1960’erne en af hovedkræfterne bag forsøg 
på at effektivisere tillidsmandsordningen. Her ses han ved repræsentantskabsmøde i 1966 ved 
siden af Hans Christian Jensen, oversygeplejerske. Foto: Kurt Lorentzen, Nordfoto.

24



plejerskerne i form af hovedaftaler og en særaftale om forholdene under en konflikt. 

Udenfor stod fortsat statens tjenestemænd og tjenestemændene i København, Frede-
riksberg og omegnskommunerne. Men retsgrundlaget og vilkårene under konflikt blev 
retsgyldige.

Forhandlingerne i 1973 blev prøvestykket, og det trak ud og trak ud. Den 1.12.1973 
varslede Dansk Sygeplejeråd for første gang konflikt på overenskomstområdet.

Det blev gjort forsigtigt for at tage hensyn til livstruende situationer. Faktisk blev der 
kun pr. 1. december 1973 varslet konflikt for 500 sygeplejersker på behandlingsafsnit, 
dvs. operations-, anæstesi- og røntgenafdelinger, men alle skulle betale strejkekontin-
gent, så man kunne opretholde fuld løn til de strejkende. 1.1.1974 varslede man yderli-
gere 500 i konflikt efter samme mønster, og man var klar til at optrappe med yderligere 
500 flere gange endnu.

Den konflikt satte sig dybe spor. Krigens tema var, at vi ville lønnes mindst som en fag-
lært håndværker i det offentlige. I første omgang troede arbejdsgiverne ganske enkelt 
ikke, at vi turde. I anden omgang troede de ikke, vi kunne finansiere det, for det var en 
offentlig hemmelighed, at Dansk Sygeplejeråds økonomi havde været dårlig i mange 
år. 

I vore egne rækker var meningerne delte. Mange var bange for, at medlemmerne ville 

Da Maria Madsen trak sig tilbage fra formandsposten, stillede Kirsten Stallknecht, afdelingssyge-
plejerske på Rigshospitalet, op til formandsvalget i 1967.  Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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melde sig ud, når de skulle betale ekstra kontingent. Andre mente, at medlemmerne 
ville forlade os, fordi strejken ville stride imod vores etiske grundholdninger. Ingen af 
delene blev til virkelighed, men det var en streng tid, der kom til at vare i seks uger. Der 
kom et resultat - ikke det vi ønskede, men dog væsentligt bedre end hvad vi kunne have 
fået uden konflikten.

Den vigtigste gevinst var, at sygeplejerskerne og Dansk Sygeplejeråd havde vist sig selv 
og omverdenen, at vi både kunne, ville og turde bruge strejkevåbnet, hvis der ikke var 
anden udvej. Men - der var også den erfaring såvel centralt som decentralt, at det ikke 
er morsomt at strejke. Det er ikke noget vi leger. Der gik faktisk 20 år, hvor der nok var 
skærmydsler og trusler, men realiteter i form af strejker kom der ikke. 

Derimod iværksatte Dansk Sygeplejeråd en storstilet blokering af oprettelsen af aften- 
og nathjemmesygeplejen, indtil vi fik tilsagn om et lønløft til hjemmesygeplejerskerne, 
som gik over til vagtdækning.

To ting skal nævnes i forbindelse med strejken i 1973/74. Den økonomiske side blev 
klaret så godt, at vi var ved af få overskud i Garantifonden, og medlemmerne kom end-
da kun til at betale i to måneder. Derudover vakte det stor opmærksomhed i internati-
onale sygeplejerskekredse. 

Både i ICN og i en række fortrinsvis vestlige lande med England i spidsen havde man 
været igennem ganske voldsomme diskussioner om strejkevåbenet i sygeplejen, og 
bølgerne gik højt. Men her var der en respekteret medlemsorganisation, som gennem-
førte det, samtidigt med at den danske sygeplejerske Margrethe Kruse var formand 

Kirsten Stallknecht, formand for Dansk Sygepleje-
råd 1967-1996, varsler konflikt fra talerstolen på 
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 1973. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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Fra begyndelsen af 1980erne blev daghjemmepleje gradvist erstattet af døgnhjemmepleje i 
kommunerne. Det skete efter seje forhandlinger om løn-, arbejds- og ledelsesprincipper. Foto: Bo 
Jarner, Polfoto.

En hjemmesygeplejerske hos 
en ældre borger. Billedet er fra 
1972, hvor hjemmesygeplejen 
var begrænset til dagpleje.  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum.
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for ICN. Margrethe Kruse kom til at præge ICN’s politik meget stærkt på det sociale og 
økonomiske område, herunder forhandlinger.

Efter den konflikt blev Dansk Sygeplejeråds styrke ikke undervurderet, og den fik in-
direkte betydning i det samspil, Dansk Sygeplejeråd havde med de øvrige arbejdsmar-
kedsorganisationer. Både de legekammerater, vi havde fået ved oprettelsen af det par-
tipolitisk uafhængige FTF, og dem vi fik i den offentlige sektor. 

Forhandlingsretten var fortsat ikke samlet og det var helt klart, at det ville være en for-
del, hvis det kunne ske. Med omdannelsen af Dansk Sygeplejeråds struktur i 1974-76 
begyndte derfor den proces, der successivt førte til nedlæggelsen af de mange særfor-
eninger og samling under DSR-hatten. 

Det var på nogle områder en helt naturlig udvikling, medens det for nogle var en smer-
telig oplevelse at se de meget gamle foreninger blive opløst, det kom dog ikke til åben 
konflikt mellem Dansk Sygeplejeråd og de pågældende foreningsledelser. Den hår-
deste nød at knække blev statsområdet, men en noget teknisk konstruktion førte til, 
at også statens sygeplejersker kom under Dansk Sygeplejeråds paraply, selv om den 
formelle forhandlingsret lå under COII. Dermed var er af stifternes mål i virkeligheden 
nået.

Der gik 20 år, før sygeplejerskerne igen var klar til en konflikt, der fandt sted i 1995. 
Paradoksalt var den største modpart på det tidspunkt den organisering, som forhand-
lingerne gennem en årrække havde udviklet. 

Ikke alene var arbejdsgiverne modpart, de andre organisationer vogtede meget stærkt 
på, hvordan hver en krone blev fordelt. Med mindre man var et projekt, som for eksem-
pel de mest lavtlønnede, eller der var tale om fællesprojekter som barsel og lignende, 

Kirsten Stallknecht fotograferet 1984 af Rigmor 
Mydtskov. Billedet blev taget i anledning af Kirsten 
Stallknechts afgang som formand for FTF.  
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk  Museum.
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så kunne det organisatoriske panser ikke brydes med tværgående finansiering af løs-
ninger.

Vi måtte bryde ud af det fællesskab, som vi havde været en aktiv del af, for at kunne 
gennemføre en konflikt. Den kom til at vare 29 dage og den omfattede knapt 3000 
medlemmer med kontingentbetaling og understøttelsesmodel som i 1973. Den endte 
med et lovindgreb, der gav mulighed for lønændringer på en række områder på grund-
lag af et analysearbejde om såvel vores lønudvikling fra 1969 som udviklingen i vores 
arbejdsforhold og opgaver. 

Finansministeriet under Mogens Lykketoft stod for sekretariatsarbejdet, hvilket ikke 
var sket før, og vi var involveret i arbejdet, som foregik under forligsmandens beføjel-
ser. Det var forligsmanden, der traf den endelige afgørelse. Et af de politiske problemer 
ved den model var, at det blev meget vanskeligt for de andre organisationer at regne 
ud, hvor meget vi egentligt havde fået. Til gengæld kunne vi som forhandlere heller 
ikke gå ud og prale med, hvad vi reelt havde opnået, men der var mange penge i løs-
ningen. 

Et vigtigt punkt var, at vi ikke accepterede et arbejdsgiverkrav om, at hjemmesygeple-
jen ikke behøvede at blive ledet at sygeplejersker - en kamp der havde stået på i årevis, 
og hvor vi ikke ville give os. Kravet blev dog nogle år senere opgivet til fordel for en sum 
millioner ved en efterfølgende forhandlingsrunde.

Det blev også en kamp, hvor offentligheden og dagspressen støttede sygeplejerskerne 
meget stærkt, så den goodwill som Dansk Sygeplejeråd i 1946 havde været så ban-
ge for at miste, levede i bedste velgående, når det kom til vores lønkamp. Økonomisk 
bragte konflikten ikke Dansk Sygeplejeråd i vanskeligheder.

Tusindvis af sygeplejersker fra hele landet til demonstration på Christiansborgs Slotsplads, mens 
Folketinget havde lovindgrebet til anden behandling. Foto: Søren Svendsen.
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Der skulle gå ca. 10 år før den næste store kamp blev gennemført i 2008, men jeg vil 
mene, at det er for tidligt at give et historisk rids over betydningen af den konflikt. Det 
kan dog slås fast, at man valgte en alt-eller-intet-model, der gav meget lidt økonomisk 
bonus i forhold til resultatet for den øvrige offentlige sektor. Den kom til at vare så 
længe, at den blev en meget alvorlig økonomisk belastning for Dansk Sygeplejeråd og 
de enkelte medlemmer.

I forhold til de øvrige organisationer blev Dansk Sygeplejeråd helt isoleret bortset fra 
Sundhedskartellet, og man må derfor om en årrække vurdere, hvilken betydning for 
Dansk Sygeplejeråds indflydelse den konflikt i virkeligheden har haft.

Sammenfatning
Sammenfattende vil jeg konkludere, at politik fra starten har haft en stor betydning for 
sygeplejens og sygeplejerskernes udvikling og vilkår, men det tog meget lang tid, før 
sygeplejerskerne anerkendte det udadtil. Derimod har Dansk Sygeplejeråd arbejdet 
under dække af faglig udvikling og med stor sans for politiske mål i både fredstid og 
konflikt.

Der har været væsentlige konflikter på både reelle områder som ideologiske, og de har 
vist sig såvel som professionelle, som organisatoriske og økonomiske forhold. En vigtig 
komponent i løsningerne af konflikterne har været de personlige relationer mellem 

Demonstration under konflikten i 2008 Foto: Lena Rønsholdt.
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ledende skikkelser, og en anden har været en meget stærk fælles vilje hos sygeplejer-
skerne til hele tiden at fremme fagets udvikling. De kulturelle rødder har haft afgø-
rende betydning for processen, også konflikterne mellem idealistiske professionelle 
kontra interesseorganisatoriske holdninger.

Set i et internationalt spejl vil jeg tillade mig at hævde, at de danske sygeplejersker har 
magtet opgaverne over middel, og det hænger sammen med, at vi trods modsætninger 
har haft det som et mål og magtet at holde sammen som en samlet gruppe.

I et historisk perspektiv er sygeplejerskerne som gruppe svære at komme uden om, når 
man vil tale sundhedsvæsen, uddannelse og lønforhold i et moderne samfund.

Kirsten Stallknecht
September 2011
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