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Forord

Man skal kende sit fags historie for at for-
stå nutiden og for at spå om fremtiden. Hi-
storien danner grundlaget for det arbejde, 
vi udfører i dag, og den udgør baggrunden 
for de beslutninger, vi træffer for fremti-
den. Det sætter den nuværende udvikling 
i perspektiv. 

Der sker ikke meget i sundhedsvæsenet 
og i sygeplejen, hvor et historisk blik ikke 
vil afsløre, at vi står på skuldrene af de 
mange, der gennem tiden har bygget det 
op, vi har i dag. Inden for sygeplejen afslø-
rer det en lang række stærke, veluddan-
nede og innovative kvinder, der vedhol-
dende og dygtigt arbejdede på at udvikle 
sygeplejen som en profession. Til gavn for 
mange kvinder, der her fik mulighed for 
en uddannelse og en selvstændig karrie-
re, og for de mange patienter, der gennem 
tiden har været i sundhedsvæsenets vare-
tægt. 

Den historiske fortælling viser også, at 
sygeplejersker i forbavsende stort om-
fang har rejst og arbejdet i hele verden. 
De uddannede sig i lande, der var foran 
Danmark i bestræbelserne på en syste-

matisk uddannelse, og fra begyndelsen af 
1900-tallet også førte an med en akade-
misk videreuddannelse for sygeplejersker. 
Selv om kommunikationsmidlerne var 
begrænsede, og selv om verdenskrigene 
med mellemrum lukkede for samfærds-
len, bygger den danske sygepleje i meget 
høj grad på den internationale udvikling, 
specielt i USA og Florence Nightingale’s 
England. 

Man kan ikke vurdere datidens hændel-
ser uden at se dem i den store samtidige 
kontekst. Sygeplejens historie er således 
ikke bare fagets historie, det er også en 
ubrydelig del af kvindernes historie og af 
sundhedsvæsenets, hospitalernes og vel-
færdssamfundets historie. 

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk 
Museums bestyrelse

Formand for Dansk Sygeplejeråd
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Sygeplejeprofessionens  
tradition og udvikling 

Trepaneret kranie fra yngre 
stenalder fra jættestue ved 
Næs på Falster. Bemærk, hvor 
fint knoglekanterne er helet 
op. Foto: Johannes Brøndsted. 
Danmarks oldtid (1). 

En Barmhjertig Søster Foto: 
Vådkolloidbillede fra Bispe-
bjerg Hospital, anvendt i un-
dervisning om sygeplejens 
historie. Dansk Sygeplejehi-
storisk Museum. 

Der er altid blevet ydet sygepleje gennem 
historien. Selv om der ikke er skriftlige 
kilder, vidner skeletter fra yngre stenalder 
om, at folk har overlevet kvæstelser eller 
har levet med svære handicap (1). Et ek-
sempel er de kranier, der er bevaret efter 
trepanation, udmejsling af et hul i kraniet, 
der efterfølgende er helet fint op. Det har 
man ikke kunnet overleve uden god pleje 
efter den voldsomme behandling (2).

Når det gælder den faglærte sygepleje og 
en systematisk sygeplejerskeuddannelse, 
har den i Danmark rod i tre forskellige 
traditioner: De aktive katolske klosterord-
ner, de protestantiske diakonissehuse og 
i den verdslige sygepleje, som Florence 
Nightingale introducerede med åbnin-
gen af den første sygeplejeskole ved St. 
Thomas’ Hospital i London i 1860. Floren-
ce Nightingale var inspireret af såvel de 
Barmhjertige Søstre i Frankrig og af diako-
nissehuset i Kaiserswerth, som hun havde 
besøgt og studeret grundigt. Den traditi-
on, som Florence Nightingale grundlagde, 
og som ligger til grund for den verdslige 
sygeplejerskeuddannelse, har derfor rod i 
både den katolske og den protestantiske 
sygeplejetradition (3,4,5). 

Den katolske klostersygepleje

Klostervæsenet i den vestlige kirke kan fø-
res tilbage til Benedict af Nursia i Italien, 
der i 529 grundlagde den første munke-
orden i Monte Casino i Italien. Han ned-

skrev Den Hellige Benedicts Regel, der 
foreskrev, at munke (og nogle år senere 
også nonner) skulle påtage sig pleje og 
behandling af syge og nødlidende. 
Efter reformationen fulgte sygeplejens 
såkaldte ”mørke periode”. Udtrykket har 
grund i forholdene i England, hvor klo-
strene øjeblikkelig blev lukket, og munke 
og nonner fordrevet. I Danmark gik man 
lidt mindre radikalt til værks, og klostrene 
blev først lukket i takt med, at nonnerne 
og munkene døde (2,6). 

I 1600-tallets Frankrig begyndte grupper 
af fromme kvinder at hjælpe fattige og 
syge i form af pleje, medicinsk behandling 
og åndelig omsorg. Det blev grundlaget 
for de aktive sygeplejeordener, der som de 
første fik en systematisk uddannelse i sy-
gepleje. Den første orden af denne art var 
De Barmhjertige Søstre, i Danmark kaldt 
Sct. Vincentsøstrene. De fik en god syge-
plejeuddannelse, de etablerede sygepleje 
i de syges hjem, og de drev hospitaler, der 
udmærkede sig ved renlighed, orden, højt 
kvalificeret sygepleje og behandling (6).

Med den danske grundlov i 1849 gav den 
nye religionsfrihed mulighed for en gen-
etablering af den romersk-katolske kirke 
i Danmark, og i 1856 kom Sankt Joseph-
søstrene som den første orden til Dan-
mark og byggede Sankt Josephs Hospital 
i København. De næste 25 år grundlagde 
ordenen yderligere syv hospitaler i pro-
vinsen, og i 1930-40’erne udgjorde de ka-
tolske sygehuse 10% af det samlede antal 
sengepladser i Danmark (7,8).
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Diakonissesygeplejen

I begyndelsen af 1800-tallet førte den 
gryende industrialisering til udbredt so-
cial nød i store dele af Europa, der sam-
tidigt blev hærget af epidemier og krige. 
I Tyskland havde man set, at nonnerne 
havde forbedret sygeplejen, og det gjor-
de indtryk i protestantiske kredse. I 1836 
startede pastor Theodor Fliedner og hans 
hustru Friederike derfor et lille hospital 
i Kaiserswerth ved Düsseldorf. Her kun-
ne protestantiske kvinder træde ind i et 

religiøst fællesskab og lære sygepleje, og 
diakonisseuddannelsen begyndte at tage 
form. Rygtet om initiativet bredte sig, og 
der kom mange kvinder på besøg fra ud-
landet for at lære sygepleje og lære af den 
nye organisering. Den mest kendte er Flo-
rence Nightingale, der tog et tremåneders 
kursus i sygepleje i Kaiserwerth i 1851 
(8,9).

Den danske kronprinsesse Louise (1817-
1898) var tysk prinsesse af Hessen-Kassel, 
hvor hun havde hørt om diakonissehu-

set i Kaiserswerth, og hun besluttede at 
etablere en tilsvarende institution i Dan-
mark. Hun sendte derfor den danske 
Louise Conring (1824-1891) til udlandet 
for at studere diakonissehuse, og i 1863 
blev hun indviet til diakonissegerningen 
i Kaiserswerth. Mens hun var i Tyskland, 
havde kronprinsesse Louise fået etable-
ret grundlaget for et dansk diakonisse-
hus, og da Louise Conring kom hjem fra 
Kaiserswerth i 1863, blev hun den første 
forstanderinde på Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg. 

Dr. Arne Johannesen underviser diakonisser ved Diakonissestiftelsen ca. 1924. Foto: Diakonissestiftelsen. 
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Florence Nigtingale. Foto: Wikimedia

Efter en lidt famlende start fik hun sat en 
uddannelse i system, og diakonisserne 
fik relativt hurtigt stor indflydelse på ud-
viklingen af den professionelle sygepleje 
i Danmark. Den vigtigst arbejdsmark var 
hjemmesygeplejen, men alt flere sygehu-
se specielt i provinsen fik diakonisser på 
lederposterne, hvor de ledede den daglige 
sygepleje og ikke mindst uddannelsen af 
sygeplejeelever. 

Diakonissestiftelsen fik i 1894 følgeskab 
af Sankt Lukas Stiftelsen, og i 1913 blev 
også Kolonien Filadelfia etableret som 
diakonissehus (10).

 
De religiøse sygeplejeskoler på Diakonis-
sestiftelsen, Sankt Lukas og Sct. Joseph har 
haft stor indflydelse på den danske syge-
plejerskeuddannelse (9,10,11). Således var 
skoleforstanderinderne for Sct. Joseph Sy-
geplejeskole og Sankt Lukas Sygeplejesko-
le, søster Benedicte Ramsing og søster Elna 
Krog begge aktive i de udvalg, der dannede 
grundlaget for de store reformer af sygeple-
jerskeuddannelsen fra 1979, der trækker 
tråde helt op til i dag (8,12). 

Nightingaleskolen

Den mest kendte sygeplejersketraditi-
on i den vestlige verden er uden tvivl 
Nightingaleskolen, der opstod i England. 

Florence Nightingale (1820-1910) var født 
ind i den engelske overklasse, og stik i 
mod alle victorianske normer kæmpede 

hun for at få en uddannelse som syge-
plejerske. Som tidligere omtalt lærte hun 
sygepleje hos diakonisserne og pastor 
Fliedner i Kaiserswerth, men hun besøgte 
også flere nonneordner i Italien og Frank-
rig. Valget af hendes livsvej var kontrover-
siel, fordi det højere borgerskab den gang 
betragtede hospitaler som en pendant til 
dødens forgård og de ufaglærte sygeple-
jersker som fordrukne og løsagtige (3,4). 

I 1854 sendte den engelske regering Flo-
rence Nightingale til Scutari i Tyrkiet for 
at rette op på de forfærdelige forhold, de 
sårede soldater i Krimkrigen var udsat for. 
Hun ankom til en enorm kaserne, Barrack 
Hospital, der rummede 2.400 patienter. 
Hospitalet var overbelagt, fyldt med rot-
ter, og ventilation og kloakering var elen-
dige. Lagnerne var lavet af sejldug og så 
grove, at soldaterne bad om at beholde de 
tæpper, de havde fået under transporten 
til hospitalet. 

Trods militærledelsens modstand fik Flo-
rence Nightingale overblik over situati-
onen, og som noget af det første fik hun 
etableret et hospitalsvaskeri. Inden for en 
måned havde hun forbedret afdelingerne, 
sørget for nyt sengetøj og tøj til soldater-
ne og forbedret hospitalskosten. I 1855 
blev der sendt en kommission til Scutari, 
der blandt andet skulle gøre noget ved de 
sanitære forhold. Den fik gennemført ra-
dikale forbedringer af de hygiejniske for-
hold og skyllet kloakkerne igennem, hvor-
efter dødstallet begyndte at falde drastisk.  
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Florence Nightingale med den berømte lampe 
på sin natlige runde blandt de sårede soldater.
Foto: Illustrated London News 1855. 

Stuekone på afdeling C. Frederiks Hospital 
1907. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Hendes indsats gav genlyd i den engelske 
presse, og da hun kom hjem i 1856, var 
der indsamlet en folkegave til etablering 
af en egentlig sygeplejeskole. Gaven gjor-
de det muligt at etablere Nightingale Tra-
ining School for Nurses, der blev indviet 
ved St. Thomas’ Hospital i London i 1860. 
Uddannelsen på selve skolen varede et år, 
men eleverne var bundet til en ansættelse 
på yderligere to år, så det formelt var en 
treårig uddannelse. 

Nigtingaleskolen havde et mål om at ud-
danne fremtidens ledere, der kunne vide-
reføre Nightingalesystemet andre steder 
i landet og i resten af verden. Skolen fik 
derfor enorm betydning for sygeplejer-
skeuddannelsen i mange vestlige lande 
(3,4). Også i Danmark, hvor blandt andet 
Henny Tscherning, Dansk Sygeplejeråds 
formand fra 1899 til 1927, var stærkt in-
spireret af Nighingale’s uddannelsesprin-
cipper og ledelsesstruktur. 

Florence Nightingale er stadig omgærdet 
af myten om den opofrende sygeplejer-
ske, der hver nat gik gennem hospitalet 
med sin lampe, heraf benævnelsen ”The 
Lady with the Lamp”. Men myten glem-
mer at nævne, at hun også var en benhård 
administrator, en dreven politisk lobbyist 
og en fremragende statistiker, og den 
glemmer også, at hun havde andre mær-
kesager end sygepleje. Hun var blandt 
andet dybt optaget af soldaternes vilkår i 
den britiske hær, offentlig sundhed og ho-
spitalsbyggeri. 
 

Den første verdslige sygeple-
jerskeuddannelse i Danmark 

I Danmark tog hospitalsbyggeriet fart i 
den sidste halvdel af 1800-tallet. Indtil 
da var der kun få hospitaler, og de blev 
primært brugt til at tage sig af fattige og 
svage borgere. Det bedre borgerskab blev 
behandlet og plejet i hjemmet. I provinsen 
blev de første sygehuse som regel drevet 
af en økonom og hans hustru, og på de 
større hospitaler var der ansat ufaglærte 
stuekoner, der boede bag et forhæng eller 
en skillevæg på sygestuen. Som nattevag-
ter brugte man løst ansatte vågekoner, der 
boede ude i byen (13,14,15). 

Starten til den nye sygeplejerskeuddan-
nelse opstod på Kommunehospitalet i Kø-
benhavn. Den medicinske udvikling tog 
fart, og lægerne fik behov for mere kva-
lificeret assistance end den, stuekonerne 
kunne give dem. Inspireret af Nightinga-
leskolen antog hospitalet derfor fra 1876 
unge kvinder fra dannede hjem til oplæ-
ring i sygepleje. Læretiden blev fastsat 
til et år, men i praksis varierede den en 
del. Uddannelsen var i begyndelsen rent 
praktisk, og eleven skulle disciplineres til 
hospitalslivet. De nye sygeplejersker blev 
lært op af stuekonerne, der så blev afske-
diget i takt med, at sygeplejerskerne blev 
ansat (13). 

Fra midten af 1890’erne blev der indført 
en vis mængde teoriundervisning, som 
blev givet af to af hospitalets læger. Under-
visningen udgjorde 80 timer og var tilrette-
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Lægerne Jacobæus og Kjær underviser sygeplejeelever på Københavns Kommehospital sidst 
1890’erne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

lagt i elevernes fritid, så den ikke forstyrre-
de arbejdet på sygestuerne. I 1901 indførte 
Kommunehospitalet tre års elevtid, men 
det lå stadig ikke mere fast, end at instruk-
sen lød: ”.. som regel vil Uddannelsen ud-
strække sig over et Tidsrum af tre Aar” (16).

I 1904 udkom den første egentlige lære-
bog for sygeplejeelever, Håndbog for Sy-
geplejersker. Den var skrevet af lægerne 
Holger Jacobæus og Aage Kjær på grund-
lag af det kompendium, de havde udarbej-
det i forbindelse med undervisningen på 

Kommunehospitalet (17). Den blev brugt 
på de fleste af landets sygehuse, indtil den 
fik konkurrence af Dansk Sygeplejeråds 
Lærebog og Haandbog i Sygepleje 1926, 
der blev udgivet af Nyt Nordisk Forlag. 

Uddannelsesmodellen fra Københavns 
Kommunehospital bredte sig til det meste 
af landet, men uddannelsen varierede fra 
sted til sted, hvad angår længde, teoretisk 
indhold og alsidighed i den kliniske ud-
dannelse. 

Dansk Sygeplejeråd bliver 
stiftet i 1899 og havde fra 
starten nogle hovedsager

I udlandet var sygeplejerskerne begyndt 
at organisere sig i ’standsforeninger’ for 
at styrke sygeplejestandens anseelse 
og arbejdsvilkår. I 1880 havde de engel-
ske sygeplejersker organiseret sig trods 
Florence Nightingale’s misbilligelse, og 
de finske sygeplejersker stiftede i 1898 
som det første nordiske land en national 
standsforening, Sjuksköterskeföreningen 
i Finland (18). 

I Danmark kontaktede en lille gruppe 
sygeplejersker på Københavns Kommu-
nehospital i 1899 en af kvindesagens ak-
tive forkæmpere, Charlotte Norrie. Hun 
havde taget nogle kurser i sygepleje og 
var stærkt interesseret i sygeplejesagen.  
Samme år skulle International Council of 
Women have kongres i London, og Char-
lotte Norrie skulle med som delegeret for 
Dansk Kvinderåd. Det fik omkring 100 sy-
geplejersker fra Kommunehospitalet og 
Frederiks Hospital i København til at rette 
henvendelse til hende. De ville have hen-
de til at undersøge de engelske sygeplejer-
skers organisation og love med henblik på 
at oprette en lignende forening i Danmark 
(19). 

I London deltog Charlotte Norrie også i det 
møde, hvor sygeplejersker fra syv lande 
dannede International Council of Nurses 
(ICN).  ICN er i dag en sammenslutning af 
over 130 sygeplejerskeorganisationer fra 
hele verden og har som mål at være syge-
plejens talerør på verdensplan.



11

En treårig uddannelse
Den nye forening blev stiftet med det for-
mål at varetage sygeplejerskernes interes-
ser indadtil og udadtil. Baggrunden var 
blandt andet, at alle den gang kunne kal-
de sig sygeplejerske, hvad enten de havde 
uddannelsen eller ej. For den nye forening 
handlede det derfor om at opnå statsaner-
kendelse og dermed beskyttelse af titlen 
som sygeplejerske, og en uddannelse på 
tre år. For at blive medlem af Dansk Sy-
geplejeråd skulle sygeplejersken derfor 
kunne godtgøre, at hun havde tre års al-
sidig uddannelse. Det betød, at mange sy-
geplejersker, der var uddannet på sygehu-
se, der gav en kortere uddannelse, skulle 
supplere på andre hospitaler, hvis de ville 
være medlem af Dansk Sygeplejeråd og få 
det eftertragtede firkløveremblem. Med-
lemskab og retten til at bære emblemet 
udgjorde indtil 1933 i realiteten en form 
for uformel autorisation, der overfor pa-
tienterne garanterede, at de stod overfor 
en fuldt uddannet sygeplejerske (16).  

Landsygeplejerskerne (hjemmesygeple-
jerskerne) havde typisk en kortere ud-
dannelse end hospitalssygeplejerskerne, 
og de fik deres uddannelse betalt af den 
forening, der ansatte dem. En sygepleje-
forening skulle betale for landssygeplejer-
skens uddannelse på et hospital, hvorfor 
Centralforeningen (en sammenslutning 
stiftet i 1909 af forskellige sygeplejevirk-
somheder, der drev landsygepleje) ikke 
var interesseret i en længere uddannelse 
(16). Men Dansk Sygeplejeråd kunne ikke 
acceptere to klasser af sygeplejersker, man 
ønskede en samlet sygeplejerskestand. 
For at en kortuddannet landsygeplejerske 

Henny Tscherning, formand for Dansk 
Sygeplejeråd 1899 til 1927. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Charlotte Norrie.
 Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Således inspireret rejste hun hjem og gik 
straks i gang med at etablere Dansk Syge-
plejeråd, hvor hun blev valgt til formand. 
Ved det stiftende møde deltog næsten 
udelukkende sygeplejersker fra Køben-
havns Kommunehospital, og sygeplejer-
sker fra andre hospitaler protesterede 
højlydt over dette københavneri. Desuden 
ville de ikke acceptere en formand, der 
ikke havde en egentlig sygeplejerskeud-
dannelse eller -erfaring. Det gav anled-
ning til en strid, der nåede den offentlige 
presse under overskriften ”Når Damer fø-
rer Krig” (20). 

Konflikten blev løst ved en ny stiftende 
generalforsamling i oktober samme år, 
hvor Henny Tscherning blev valgt som 
formand, efter at Charlotte Norrie hav-
de kastet håndklædet i ringen. Den of-
ficielle forklaring var, at Norrie ikke var 
sygeplejerske, mens Tscherning var en 
fagligt anerkendt sygeplejerske og tidli-
gere plejemoder (oversygeplejerske) fra 
Kommunehospitalet. Med valget af Hen-
ny Tscherning blev der lagt distance til 
kvindesagen, og foreningens hovedsager 
blev fra begyndelsen sygeplejerskernes 
uddannelse, statsautorisation og levevil-
kår (16,20,21). 

Henny Tscherning var Dansk Sygeple-
jeråds formand i 28 år. En stærk, klog og 
politisk dygtig kvinde, der formåede at 
bringe foreningen gennem de første van-
skelige år. Da hun i 1927 valgte at forlade 
formandsposten, udtalte hendes efterføl-
ger, Charlotte Munck, ”Alle vidste, at der 
var Høvdingen i dansk Sygepleje, der nu 
trak sig tilbage” (16).
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kunne blive optaget i Dansk Sygeplejeråd, 
skulle hun supplere sin uddannelse på et 
eller flere hospitaler, hvilket for de fleste 
var umuligt. 

For at kunne repræsentere alle sygeple-
jersker i landet gjorde Dansk Sygeplejeråd 
i 1923 kort proces og gav frit lejde for de 
kortuddannede sygeplejersker til at blive 
medlemmer. En treårig uddannelse blev 
først en realitet med statsautorisationen 
i 1933 (16). 

Kampen for statsautorisation
Dansk Sygeplejeråd forsøgte første gang 
at opnå statsautorisation og tre års uddan-
nelse for sygeplejersker i 1907. I et brev til 
konseilspræsidenten (statsministeren) 
gjorde man rede for de forskelle, der var 
på uddannelserne fra hospital til hospital, 
og der blev peget på, at jordemødrene al-
lerede havde autorisation. Der kom aldrig 
nogen reaktion på henvendelsen (16). 

 Der skulle flere henvendelser til, inden det 
i 1933 lykkedes at opnå den ønskede stats-
autorisation. Det var der flere årsager til. 
En af grundene var, at Dansk Sygeplejeråd 
ikke var den eneste forening, der repræsen-
terede sygeplejersker. Der var flere spillere 
på banen, Røde Kors, Danske Menigheds-
plejer, Diakonissestiftelsen og Sankt Lukas 
Stiftelsen, samt Centralforeningen. 

Forslaget om statsautorisation af sygeple-
jersker skulle igennem tre behandlinger i 
Rigsdagen og flere politiske syltekrukker 
i form af udvalg, inden det lykkedes at 
opnå statsautorisation. På vejen blev der 

udtalt mange smukke ord om sygeplejer-
skernes arbejde, men der opstod en debat 
om, hvor vidt omsorgsarbejde skulle være 
en samfundsopgave, eller om det hørte 
til under hjemmets domæne, som staten 
ikke skulle blande sig i. 

I 1924 såede venstremedlemmet Inger 
Gautier Schmit tvivl om sygeplejerskernes 
motiver: 
”Hidindtil har der ligget stor Idealitet og 
Selvopofrelse bag Sygeplejerskernes Ar-
bejde, for dem har det ikke været et Pen-
gespørgsmaal, for dem har det ikke været 
et Arbejdsspørgsmaal. Nu lever vi i en 
bundmaterialistisk Tid, hvor det ikke er 
det selvfornægtende, der er i Højsædet, 
hvor det ikke er Idealerne, man stræber 
efter, men hvor det er Tale om Arbejdstid, 
Løn, Maksimalpriser, Minimalpriser, Or-
ganisation og Principper, og jeg ved ikke 
hvad” (16).

Endelig, den 10. marts 1933 blev forslaget 
vedtaget, og fra den 1. januar 1934 kunne 
kun sygeplejersker med en treårig uddan-
nelse kalde sig statsautoriserede sygeple-
jersker (16).

Ledelse af sygeplejen
Derudover var det en mærkesag at få ind-
ført det engelske Nightingale-inspirerede 
matronsystem, hvor det var en sygeple-
jerske, der ledede sygeplejen og sygeple-
jerskeuddannelsen. Det var en sag, der 
stødte på modstand i lægekredse. Henny 
Tschernings mand, Kommunehospitalets 
overkirurg E.A. Tscherning gik i pressen og 
udtalte: 

Et af de første autorisationsbeviser i 1934. I dag 
har Sundhedsstyrelsen oprettet et offentligt 
autorisationsregister, og autorisationen bliver 
meddelt pr. e-mail. 
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”Dette system er for Danmarks vedkom-
mende en Anstødssten ved meget af den 
religiøse Sygepleje, hvor søstrene er en 
anden Styrelse underlagt end Hospitalets, 
hvorved Plejen ofte, trods mange Søstres 
Kærlighed og Opofrelse, er gledet Læger-
ne ud af Haanden, og Systemet bliver ikke 
bedre ved at omplantes paa ikke religiøs 
Grund. Sygeplejen skal være et Instru-
ment i Lægens Haand, og hvis en anden 
stærk Haand har Tag deri, løbes en stor 
Risiko for, at Instrumentet ved Lejlighed 
vrides ham af Haanden” (22).

Dansk Sygeplejeråds modtræk blev en 
dansk sygeplejerske, Charlotte Munck, 
der var uddannet i 1909 ved Presbyteri-
an Hospital i New York, en højt estimeret 
sygeplejeskole med en stærk Nightingale-
tradition. Da hun kom hjem, fik hun an-
sættelse som almindelig sygeplejerske på 
Rigshospitalet, men allerede i 1913 blev 
hun landets første forstanderinde på det 
nye Bispebjerg Hospital. 

Henny Tscherning skrev i Tidsskrift for 
Sygepleje om ansættelsen af Charlotte 
Munck:  
”Sygeplejerskestanden kan være i høj grad 
tilfreds med Valget af Frk. Munck; ikke ale-
ne har hun i sin uddannelse på et af de 
bedste amerikanske Hospitaler … . Jeg vil 
ønske og haabe, at alle hendes Sygeplejer-
sker maa hjælpe og lette hende i Arbejdet, 
saa at Bispebjerg Hospital maa blive det, 
vi alle ønsker: et Mønsterhospital for hele 
landet …” (23).

Artiklen gjorde de danske sygeplejersker 
rasende, de følte sig tilsidesat af en ame-

rikansk uddannet sygeplejerske (24), men 
Charlotte Munck kom ikke desto mindre 
til at sætte standarden for ledelse af syge-
plejen og ikke mindst for sygeplejerskeud-
dannelsen i hele landet. 

I 1924 blev hun næstformand i Dansk Sy-
geplejeråd, og fra 1927 og indtil sin død i 
1932 var hun foreningens højt respekte-
rede formand. I hendes formandsperiode 
var mærkesagerne fortsat en forbedring 
af uddannelsen, kortere arbejdstid, bed-
re løn og pensionsforhold samt opnåelse 
af statsautorisation for sygeplejerskerne 
(16,25).

Sygepleje  
– kald eller profession?

Hvordan har opfattelsen af sygepleje ud-
viklet sig siden den første spæde start på 
Diakonissestiftelsen og Kommunehospi-
talet? Det danske og det internationale 
samfund har gennemgået voldsomme 
forandringer i de 150 år, og det har haft 
indflydelse på, hvordan omverdenen og vi 
som sygeplejersker i dag ser på sygepleje 
som en profession. 

Den tidlige sygepleje, som den blev 
betragtet og praktiseret fra midten af 
1800-tallet og til statsautorisationen i 
1933, var præget af et tydeligt kristent 
livssyn. I 1910 skrev blandt andre Charlot-
te Munck i Tidsskrift for Sygepleje, Dansk 
Sygeplejeråds medlemsblad, om Floren-
ce Nightingaleløftet som idealet for den 
sande sygeplejerske. Florence Nightinga-
leløftet var formuleret af en amerikansk 

Charlotte Munck
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Sygeplejeløftet, også kaldet Florence Nightingale-
løftet, som blev brugt 1913 – 1956. Sygeplejeløftet, 
også kaldet Florence Nightingaleløftet, blev for-
muleret af Mrs. Lystra E. Gretter, der var forstan-
derinde på The Farrand Training School for Nur-
ses i Detroit, Michigan. Det blev første gang brugt 
på Harper Hospital i Detroit i foråret 1893. Løftet 
er en tilpasset version af den hippokratiske ed, der 
bruges af læger (16). Foto: Dansk Sygeplejehisto-
risk Museum.
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sygeplejerske i 1893, og den danske ind-
ledning lyder: 
”Jeg forpligter mig over for Gud og i Nær-
værelse af denne forsamling til at leve mit 
Liv i Renhed og at udøve min Gerning i 
Troskab”. 

I 1913 begyndte Dansk Sygeplejeråd at 
bruge løftet i forbindelse med overrækkel-
sen af foreningens emblem, og det funge-
rede i praksis i mange år som sygeplejens 
etiske kodeks. 

Med autorisationen i 1933 blev sygeple-
jerskeuddannelsen fastlagt til tre år, men 
kvaliteten var fortsat meget svingende. 
Det åbnede for en debat om sygeplejen 
som et professionelt fag med et teoretisk 
grundlag. I 1930-40’erne blev der skrevet 
mange indlæg i Tidsskrift for Sygepleje 
om adgangskravene til sygeplejerskeud-
dannelsen. Nogle var fortalere for en re-
aleksamen som basis for uddannelsen, 
andre holdt fast i, at ’den rette indstilling’, 
med andre ord at kaldet var tilstrækkeligt. 
Det mest markante bidrag til debatten var 
Elna Hiort-Lorenzen lille bog, ’Sygepleje 
- kald eller erhverv’, hvor hun med refe-
rence til Karl Marx argumenterede for sy-
gepleje som et erhverv, og ikke et religiøst 
kald (26,27). 

Sygeplejeeleverne fik undervisning i etik, 
men ikke i den forstand vi kender i dag. 
Etik handlede den gang snarere om udse-

Dansk Sygeplejeråds formand, Margrethe Koch, 
overrækker emblemet og sygeplejerskeløftet til 
de nyuddannede sygeplejersker ca. 1933. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

ende og den rette opførsel og adfærd på 
hospitalet og i hierarkiet (28).  Fra 1933 
til 1958, hvor sygeplejerskeuddannelsen 
langt om længe blev lagt i faste rammer, 
blev sygepleje generelt betragtet som 
både et kald og et erhverv. Det gav sig 
blandt andet udtryk i, at sygeplejerskerne 
begyndte at kræve ottetimers arbejdsdag, 
fritagelse fra bopælspligten på hospitaler-
ne og retten til at gifte sig (20).  

Med den nye Lov om sygeplejersker i 1956 
blev Florence Nightingaleløftet erstattet 
af et nyt sygeplejerskeløfte, der helt havde 
forladt kaldstanken og i stedet afspejlede 
de gældende love og anordninger. Dette 
løfte blev brugt på skolerne frem til sidst 
i 1970’erne.  

Fra 1970 og til midten af 1990’erne blev 
der ikke længere talt om kald i sygeplejen. 
Men kaldsdiskursen dukkede op igen, da 
omsorgsteorierne så dagens lys. Specielt 
Kari Martinsen har skrevet om kaldet i 
sygeplejen, ikke som et kristent kald, men 
som en grundmenneskelig indstilling om 
at tjene sin næste (29).

I dag kan sygeplejersker finde etisk vejled-
ning i de Sygeplejeetiske Retningslinjer, 
formuleret første gang i 1992 af Sygeple-
jeetisk Råd, og i ICN’s etiske kodeks for 
sygeplejersker. 
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Kampen for en formaliseret  
uddannelse

Eksamen på et midtjysk hospital, 1940’erne. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

af Sundhedsstyrelsen som Uddannel-
sessteder, eller i andre lignende Insti-
tutioner, der har opnaaet saadan God-
kendelse, har gennemgaaet en 3-aarig 
Uddannelse i Sygeplejegerning og der-
ved opnaaet fyldestgørende Dygtighed 
som Sygeplejerske og Kendskab til Sy-
geplejens Teori. Hun maa derhos godt-
gøre at have ført en hæderlig og sædelig 
vandel”. 

Loven sagde intet om, hvordan uddannel-
sen skulle være struktureret, eller hvilket 
indhold den skal have. Heller ikke noget 

om, hvilke adgangskrav der skulle være til 
uddannelsen. 

De sygehuse, der ville uddanne syge-
plejersker, skulle sende en ansøgning til 
Sundhedsstyrelsen med oplysninger om 
”Arten og Størrelsen af vedkommende 
Institutions Belægning af Patienter, samt 
Uddannelsens Omfang og Art, herunder 
hvem der leder den teoretiske Undervis-
ning, hvilken Haandbog, der benyttes 
som Grundlag, og om Uddannelsen af-
sluttes med Eksamen under Medvirken af 
Censor” (16).

110 sygehuse blev godkendt som uddan-
nelsessteder, heraf 92 til at give en tre-
årig uddannelse, og 18 til at give et eller 
to år af den treårige uddannelse (30). Der 
var altså fortsat flere sygeplejeelever, der 
skulle supplere uddannelsen på andre 
sygehuse. 

Først i 1958 kom der en ny lov om sygeple-
jersker med tilhørende detaljerede krav til 
uddannelsens struktur og indhold. 

Sygeplejeforskoler

I 1939 sendte Sundhedsstyrelsen en vej-
ledning ud med de krav, der kunne stilles 
til uddannelsen. Her anbefalede man, at 
den teoretiske undervisning i første om-
gang blev givet på forskolen, evt. på en sy-
geplejehøjskole, og derefter sideløbende 
med den praktiske uddannelse. 

Et af formålene med autorisationen var 
ensartethed i uddannelsen. Men hvordan 
så uddannelsen ud efter 1934? I Lov om 
autoriserede Sygeplejersker, der blev ved-
taget i 1933, og som trådte i kraft 1. januar 
1934, stod der:

”For at erholde Bevis som autoriseret sy-
geplejerske, maa vedkommende gennem 
Attester fra de Institutioner, hvor hun har 
lært sygepleje, godtgøre:
• at hun er fundet egnet til Sygeplejeger-

ningen, 
• at hun på Sygehuse, der er godkendte 
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Forskolen skulle omfatte undervisning i 
anatomi, fysiologi, kemi og fysik, bakteri-
ologi, hygiejne, ernæringslære, sygepleje-
lære med demonstrationer og øvelser og 
sygeplejens teori, historie og etik. For de 
elever, der ikke havde tilstrækkelige skole-
kundskaber, skulle der gives undervisning 
i dansk, skrivning og regning. Forskolen 
skulle indeholde mindst 3-400 undervis-
ningstimer.
 
Forskolen var ikke et nyt begreb i sygeple-
jerskeuddannelsen. I 1913 startede Bispe-
bjerg og Københavns Kommunehospital 
en tre ugers forskole, som i 1922 blev ud-
videt til seks uger. Den var tilrettelagt som 
praktisk og teoretisk skoleundervisning 
med nogle timers afdelingspraktik hver 
dag (30). Også Diakonissestiftelsen etab-
lerede i samme tidsrum en forskole. 

Selvom fordelene var indlysende, var det 
de færreste sygehuse, der havde mulig-
hed for at oprette en forskole. Forenin-
gen af Provinssygeplejersker, en afdeling 
under Dansk Sygeplejeråd, udarbejdede 
derfor et forslag om en forskole, der skulle 
være fælles for provinsens sygehuse. De 
foreslog, at den skulle organiseres efter 
folkehøjskolens principper. Forslaget re-
sulterede i, at Dansk Sygeplejeråd købte 
Testrup Højskole i 1927. Men tiden indgik 
Dansk Sygeplejeråd samarbejde med i alt 
10 højskoler, hvoraf den sidste, Rødkilde 
Højskole på Møn lukkede i 1981 (30).

Forstander Maren Grosen underviser i demonstrationsstuen, hvor eleverne øver sig på hinanden, 
Testrup Højskole i 1948. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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Mænd i sygeplejen

I årene efter 2. verdenskrig var der stor 
mangel på sygeplejersker, og et udvalg 
foreslog derfor i 1949, at man skulle fore-
tage et forsøg med uddannelse af mand-
lige ”sygeplejere’. Efter forhandlinger 
mellem Diakonhøjskolen i Århus og Rigs-
hospitalet gik sagen videre til Indenrigs-
ministeriet. 

Den 3. januar 1951 startede for første 
gang syv mænd på Rigshospitalet for at 
begynde deres uddannelse til sygeplejer-
ske. Inden de kom, var der en del forbe-
hold, og af deres ansættelsesbrev fremgik 
det: 
”Det bemærkes, at De efter de gældende 
regler ikke har adgang til efter uddannel-
sens afslutning at opnå bevis som autori-
seret sygeplejer i henhold til lov nr. 140 af 
26. april 1933”. 

Problemet var, at der i Lov om sygeplejer-
sker stod ”hun” om en sygeplejerske. De 
mandlige elever måtte derfor acceptere 
at gennemføre uddannelsen uden at have 
tilsagn om at opnå autorisation. De fik fra 
starten indskærpet, at de var et eksperi-
ment, og de blev fulgt af pressen gennem 
hele uddannelsen. Eksperimentet lykke-
des, og den 1. marts 1954 modtog de deres 
eksamensbevis. De fik dog først autorisa-
tionsbeviset et halvt år efter, hvor proble-
met var blevet løst ved, at Sundhedsstyrel-
sen havde streget ”hun” over og med blæk 
skrevet ”han” ovenover (31,32).

I dag er ca. 3,5% af de danske sygeplejer-
sker mænd. 

De første mandlige sygeplejersker, uddannet på 
Rigshospitalet i 1954. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

Et gennembrud:  
Uddannelsesreformen 1956

Dansk Sygeplejeråd og landets ledende 
sygeplejersker arbejdede målbevidst på 
at få en bedre sygeplejerskeuddannelse. 
I Tidsskrift for Sygepleje kan man i tids-
rummet 1934 til 1958 finde mange artik-
ler om forskellige tiltag om den teoretiske 
undervisning, om indførelse af skriftlige 
plejeberetninger og om eksamensformer 
og -spørgsmål. 

I 1954 udgav Indenrigsministeriet be-
tænkningen ”Uddannelse af sygeplejer-
sker m.m.”. Betænkningen belyste forhol-
dene på de over 100 uddannelsessteder 
og konkluderede, at uddannelsen lod 
meget tilbage at ønske, og der blev frem-
sat retningslinjer for udformningen af en 
ny sygeplejerskeuddannelse. Det skete 
med en ny lov om sygeplejersker, der blev 
vedtaget i 1956, og Kgl. Anordning om 
sygeplejerskeuddannelsen i 1957, hvor 
uddannelsens struktur og indhold blev 
beskrevet (33,34). Anordningen fastsatte 
et minimumsniveau for teoriundervisnin-
gen i de enkelte dele af uddannelsen, samt 
hvilke fag der skulle undervises i. Som no-
get nyt skulle teoriundervisningen foregå i 
arbejdstiden. Anordningen fastsatte også, 
på hvilke afdelinger eleven skulle i praktik. 

Fra 1. januar 1958 var det ikke længere 
det enkelte sygehus, der uddannede syge-
plejersker. Med den nye ordning opstod 
der 34 sygeplejeskoler, der blev oprettet 
ved de større uddannelsessteder på cen-
tralsygehusene og hospitalerne i Køben-
havn (35,36). 
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Anordningen fastsatte ikke et bestemt ud-
dannelsesniveau som forudsætning for 
optagelse på sygeplejeskolen, men ansø-
geren skulle være fyldt 18 år, fremlægge 
attest for god vandel og tilfredsstillende 
vidnesbyrd om mindst et års praktisk hus-
gerning, samt have dokumenteret gode 
skolekundskaber. Inden eleven kunne 
begynde på skolens forkursus, skulle hun 
bestå en prøve i fagene dansk, regning og 
naturlære på mellemskoleniveau, der no-
genlunde svarer til 9. klasse i dag (30,38).

Uddannelsesniveauet bliver 
hævet 

Dansk Sygeplejeråd stillede sig ikke til-
freds med denne ændring, men holdt 
fast i den oprindelige målsætning om at 
hæve uddannelsesniveauet. I 1971 kom 
der en revideret anordning om sygeple-
jerskeuddannelsen, hvor blandt andet 
kravet om et år i huset var faldet væk, og 
fordringerne til skolekundskaber i dansk, 
regning og naturlære blev løftet fra det 
tidligere krav om mellemskoleeksamen 
til realeksamensniveau (38). Men syge-
plejerskeuddannelsen var fortsat en lær-
lingeuddannelse med Sundhedsstyrelsen 
som tilsynsførende myndighed. Indholds-
mæssigt var fordelingen 2/3 praktik og 
1/3 teori. 

Denne fordeling blev ændret i 1979, hvor 
forholdet blev ændret til 55% praktik og 
45% teori. Optagelseskravet til uddannel-
sen var nu mindst 10 års skolegang, men 
det var stadig en lærlingeuddannelse 
(38,39). 

Sygeplejeelever planter et træ på den nye Frederiksborg Amts Sygeplejeskole den 20. september 
1960. Foto: Fra jubilæumsbogen ”50 år Hillerød Sygehus” 37).

Sygeplejeelever i demonstration på Strøget i København den 11. november 1976. De har rettet hen-
vendelse til folketing, regering og organisationer om en revideret uddannelse. 
Foto: Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 48 1976. Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
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 I 1990 kom der så atter en ny sygeplejer-
skeuddannelse, der fortsat var en mel-
lemlang erhvervsrettet generalistuddan-
nelse. Uddannelsen var nu udformet som 
et studium, eleverne blev studerende, og 
de overgik i første omgang til vederlag på 
SU-niveau i de to første klinikperioder og 
Statens Uddannelsesstøtte (SU) i sidste 

Lyttende elever fra Næstved Sygeplejeskole 1986. 
Foto: Fra artiklen: Nyttig viden fra praktik i primær sundhedstjeneste. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 37 1986. Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

klinikperiode. I 1995 blev hele uddannel-
sen SU-berettiget (38,40,41).

I 1995 bad Undervisningsministeriet Eva-
lueringscentret om at evaluere sygeple-
jerskeuddannelsen. Konklusionen i styre-
gruppens rapport var blandt meget andet, 
at sygeplejersker blev uddannet meget 

forskelligt, afhængigt af hvilken sygeple-
jeskole de blev uddannet på (38,42).

I 2001 blev sygeplejerskeuddannelsen så 
ændret til en professionsbacheloruddan-
nelse på 3½ år. Andelen af teori udgjorde 
nu 58% teori og 42% praktik. Samtidigt 
blev sygeplejeskolerne samlet i Centre for 
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Videregående Uddannelser (CVU’er), der 
rummede andre professionsbachelorud-
dannelser (38,43). CVU’erne blev nedlagt 
i 2008, og i stedet blev der etableret større 
og færre professionshøjskoler. Samme år 
kom der en igen en revision af sygeple-
jerskeuddannelsen (44), og der blev ud-
arbejdet en national studieordning, der 
skulle gøre uddannelsen mere ensartet 
på landsplan. 

Sammenfattende kan man konstatere, at 
det tog over 150 år fra den første famlen-
de uddannelse på Diakonissestiftelsen til 
at nå frem til vore dages professionsba-
cheloruddannelse. Den samme udvikling 
ses i hele den vestlige verden, hvor kam-
pen har gået på at udvikle sygeplejerske-
uddannelsen fra først noget, der mest var 
præget af kald, så til et erhverv og nu til en 
selvstændig profession. 

Sygeplejerskeuddannelsen i 
Grønland og på Færøerne

De første grønlandske sygeplejersker blev 
uddannet i Danmark 1934-35. Det var et 
stort skridt for de grønlandske kvinder at 
rejse til Danmark for at tage en treårig ud-
dannelse, og flere af dem valgte at blive i 
Danmark. 

I 1993 startede Center for Sundhedsud-
dannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik i 
Nuuk, der skulle uddanne sygeplejersker 
og sundhedsmedhjælpere. I dag er den 
grønlandske sygeplejerskeuddannelse en 
fireårig bacheloruddannelse på 240 ECTS-
point under det grønlandske universitet, 

Ilisimatusarfik i Nuuk. Til sammenligning 
er den danske sygeplejerskeuddannelse 
en professionsbacheloruddannelse på 
210 ECTS. Forskellen i uddannelsens va-
righed beror på, at den grønlandske sy-
geplejerske skal kunne varetage særlige 
funktioner som fødselshjælp og skadebe-
handling (45).

På Færøerne er der blevet uddannet sy-
geplejersker fra 1920-30’erne på sygehu-
set i Thorshavn, og der har også været 
en uddannelse på sygehuset i Klaksvig 
fra 1930’erne (46,47). Den færøske syge-

plejerskeuddannelse har i det store hele 
fulgt den danske udvikling, og i 2002 blev 
den færøske sygeplejerskeuddannelse 
ændret til en bacheloruddannelse på 240 
ECTS-point. 

Akademisk videreuddannel-
se for sygeplejersker  

Sammenlignet med andre vestlige lande 
var Danmark meget længe om at etablere 
en akademisk videreuddannelse for sy-
geplejersker. Den første danske sygeple-

Nyuddannede sygeplejersker i Nuuk 2011. 
Foto: Peqqissaasut Kattuffiat (PK), den grønlandske sygeplejerskeorganisation.
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jerske, der opnåede en akademisk grad, 
var Christiane Reimann, der fik en Master 
of Arts ved Teachers College i New York i 
1925. 

Danmarks Sygeplejerskehøjskole var i 
mange år den eneste mulighed for vide-
reuddannelse for sundhedsplejersker og 
ledende og undervisende sygeplejersker. 
Da loven om sundhedsplejersker blev 
vedtaget i 1937, skabte det et behov for 
uddannelse af sundhedsplejersker. Sam-
tidigt havde der i mange år været brug 
for videreuddannelse af sygeplejersker 
til administrativt og undervisende arbej-
de. Aarhus Universitet indvilligede i at 
knytte undervisningen til universitetet, og 
det resulterede i 1938 i etablering Kursus 
ved Aarhus Universitet for sundhedsple-
jersker og for ledende og undervisende 
sygeplejersker (48). I 1969 blev der etab-
leret en afdeling i København på Nørre 
Allé. Senere blev højskolen lagt ind under 
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved 
Aarhus Universitet og kaldes nu for Sekti-
on for sygepleje (49).

 
Inden 1990 var sygeplejersker nødt til 
at tage en fuld kandidatuddannelse fra 
bunden, hvis de ville have en akademisk 
uddannelse. Det var der flere, der gjorde, 
men da der ikke var en kandidatuddan-
nelse i sygepleje, måtte de enten tage til 
udlandet eller læse et fag uden for syge-
plejen. 

I 1990 startede en kandidatuddannelse 
(cand.cur.-uddannelsen) i sygepleje ved 
Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aar-

hus Universitet, men uden at det formelle 
lovgrundlag reelt var på plads. Samtidigt 
trådte en forsøgsordning i kraft ved Dan-
marks Sygeplejerskehøjskole, der gav 
skolen ret til at tildele studerende et ph.d. 
stipendium (38). Samtidigt satte Dansk 
Sygeplejeråd midler af til ph.d. stipendier, 
et økonomisk projekt der var planlagt til 
at løbe i 10 år.

I år 2000 blev kandidatstudiet i sygepleje-
videnskab lagt under Det sundhedsviden-
skabelige Fakultet på Aarhus Universitet 
og fik et professorat, hvorved lovgrund-
laget for de akademiske uddannelser for 
sygeplejersker, kandidat- og ph.d.-graden, 
endelig faldt på plads (38). 

Studerende på Kursus ved Aarhus Universitet (senere Danmarks Sygeplejerskehøjskole) 1938-39. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
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Otte timers arbejdsdag
De første sygeplejersker havde lange ar-
bejdsdage på 12-14 timer, og de skulle bo 
på hospitalet – ofte lige i nærheden af af-
delingen, så de kunne træde til, hvis det 
blev nødvendigt. Lige fra Dansk Sygeple-
jeråds stiftelse i 1899 var arbejdstiden til 
debat. Charlotte Norrie, DSR’s stifter, hav-
de et stærkt ønske om, at sygeplejerskerne 
kunne gå fra toskiftet til treskiftevagt. Men 
det var hun ret ene om at mene (20). 

En af de første aktive sygeplejersker i 
Dansk Sygeplejeråd, Elisif Fiedler, mente 
ikke, at en kortere arbejdstid var nødven-
dig for den sygeplejerske, ”der med alvor-
lig Interesse og Evne til Gerningen søger 

at udfylde sin Plads. Tværtimod er det tit 
svært for hende at forlade sine Patienter, 
naar hendes Tjeneste efter den nu bru-
gelige 12 á 14 Timers Vagt er forbi. Syge-
plejen er vel et Erhverv, men ikke kun et 
Erhverv eller aandløst Arbejde, som det 
kan være tilfredsstillende for Arbejderen 
at lægge til side; men et Arbejde, som kun 
kan passes godt, naar man har Kærlighed 
dertil, og har man det, ønsker man ikke at 
slippe med en kortere Arbejdstid” (50). 

Spørgsmålet om otte timers arbejdstid var 
i konflikt med kaldsidealet. Bestyrelsen i 
Dansk Sygeplejeråd havde en pragmatisk 
holdning til arbejdstid, og den acceptere-
de, at provinssygeplejerskerne i 1911 ”saa 

vidt forholdene tillod det, havde ret til 
daglige hviletimer” (20). Det var i sig selv 
svært at overholde på de små sygehuse, 
hvor der kun var ansat én sygeplejerske 
med en kone eller elev til at hjælpe sig. 

Dansk Sygeplejeråd afviser ottetimers 
arbejdsdag i 1919
Efter første verdenskrig satte fagbevægel-
sen generelt fokus på arbejdstid. Den rus-
siske revolution betød, at der var en æng-
stelse for revolutionære tilstande også 
i Danmark. Arbejdsgiverne var derfor 
medgørlige, og i 1919 blev en ottetimers 
arbejdsdag aftalt mellem De Samvirken-
de Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverfor-
ening.

Sengestue på Rigshospitalet ukendt år. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

Sygeplejerskernes arbejdsvilkår
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Dansk Sygeplejeråd med formand Henny 
Tscherning i spidsen kunne fortsat ikke 
gå ind for en ottetimers arbejdsdag. De så 
gerne en kortere arbejdstid, men treskif-
tet vagt var i deres øjne uforeneligt med 
sygeplejens idealer. Desuden var der den 
praktiske barriere, at der ikke var tilstræk-
keligt med kvalificerede sygeplejersker og 
boliger til at kompensere for en kortere ar-
bejdstid. 

Sygeplejerskernes arbejdstid blev altså 
ikke ændret, da andre faggrupper på ho-
spitalerne gik over til ottetimers arbejds-
dag (20).  

Sygeplejerskernes arbejdsbelastning til 
debat i 1928
I 1928 publicerede Dansk Sygeplejeråd en 
rekrutteringspjece, ”Hvorledes bliver jeg 
Sygeplejerske?”, hvor der var en fortegnel-
se over de forskellige sygehuses arbejds-
vilkår, lønninger mm. Det vakte opsigt i 
medierne og i kvindesagskredse. Specielt 
elevernes vilkår kom til debat. 

Dansk Sygeplejeråds formand, Charlotte 
Munck, skrev i Tidsskrift for Sygepleje:
”Naar man ser på Sygeplejerskernes tidlige 
Opslidthed, paa deres Kamp for at holde 
ud til det strænge, forcerede Arbejde, paa 
deres stille Fortvivlelse over næsten ikke at 
kunne sove om Dagen, naar de er paa Nat-
tevagt, ja, da maa man ønske, at den Uret-
færdighed, som begaas mod denne Stand, 
maatte kunne afskaffes, og Kaarene blive 
i nogenlunde Overensstemmelse med an-
dre Fag” (51). 

Dansk Sygeplejeråd sigtede fortsat ikke 

mod treskiftet vagt, men kortere arbejds-
tid. Specielt var nattevagten et springende 
punkt, for den var som regel på 12 timer 
uden pauser eller afløsning.
Da det kom frem, at gennemsnitsalderen 
for statens sygeplejersker var 44 år, når de 
trak sig tilbage fra sygeplejen, begyndte 
foreningen dog at vakle i troen på den tos-
kiftede vagt (20).

Nu erklærede Dansk Sygeplejeråds for-
mand, Charlotte Munck, at det var på tide 
at gøre noget ved den opslidende arbejds-
tid:
”Hidtil har Sygeplejerskerne været meget 
passive, de har simpelthen været alt for 
trætte til at tale deres egen sag; det er vist 
paa Tiden, at vi vågner lidt til Daad og i al 
stilfærdighed og seig Udholdenhed prøver 
at lægge sagen saa klart frem og paavise 
Nødvendigheden af en Forandring, saa vi 
bliver hørt af de Myndigheder, som vi kan 
stole paa ønsker at yde alle gode Arbejde-
re en retfærdig behandling” (51).
 
Sygeplejerskerne kræver ottetimers ar-
bejdsdag 
De yngre sygeplejersker begyndte nu at 
forlange en arbejdsdag på otte timer på 
linje med andre fag, og Dansk Sygepleje-
råds hovedbestyrelse satte sagen på den 
politiske dagsorden. I 1934 stillede Elna 
Hiort-Lorenzen forslag om en ottetimers 
arbejdsdag, og det blev enstemmigt ved-
taget af hovedbestyrelsen. Dansk Syge-
plejeråd holdt derfor møder med arbejds-
giverne, der opfordrede rådet til selv at 
forhandle sig frem med sygehusene. Der-
med blev arbejdstiden gjort til et lokalt 
anliggende. 

En stor del af arbejdstiden gik med rengøring. 
Sygeplejersker på Bispebjerg Hospital pudser 
kobbertøj i 1920erne
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Dansk Sygeplejeråd diskuterede arbejds-
tid på medlemsmøder i hele landet. Her 
deltog også læger, der ikke alle var for en 
kortere arbejdsdag for sygeplejerskerne. 
I Aalborg efterlyste overlæge Thorvald S. 
Eiken den ideale sygeplejerske, der kunne 
holde døgnet rundt. I mangel på denne 
kunne han acceptere toskiftessystemet.  

En anden af deltagerne, læge Jes Axel 
Klindt fra Terndrup Sygehus, blev refere-
ret for en udtalelse om, at man på hans 
sygehus ”har den ”ideale skabning”, idet 
man der har 24 Timers Arbejdstid, en Ord-
ning, som fungerer til alle Tilfredshed (?), 
Dr. Klindt betonede stærkt Idealismens 
Betydning i sygeplejen – de gamle Diako-
nissers bløde Hænder osv. og beklagede 
at have bemærket, at Tilgangen til Syge-
plejen de senere Aar er blevet kvalitativt 
ringere end tidligere”. (Parentesen med 
spørgsmålstegnet stammer fra referen-
ten) (20).

Fornyede forhandlinger om arbejdstiden
I de følgende år satte Rigshospitalet og sta-
tens hospitaler gradvist arbejdstiden ned, 
og i 1940 blev overenskomsten mellem 
Dansk Sygeplejeråd og Sygehusforenin-
gen revideret, og den effektive arbejdstid 
fastsat til 8 á 9 timer. Sygehusforeningens 
overenskomst var imidlertid ikke binden-
de for sygehusene, og i begyndelsen af 
1940’erne var nattevagten fortsat 12-14 
timer, mens dagtjenesten almindeligvis 
var på 9 timer og derover. Sygehusejerne 
argumenterede nemlig for, at sygeplejer-
skernes nattevagter ikke kunne betragtes 
som effektivt arbejde (20).

 
Nogle steder løste man problemet med at 
sætte sygeplejerskernes arbejdstid ned, 
mens eleverne fortsat havde 12 timers 
nattevagt. De var ikke omfattet af over-
enskomsten. 
 
Først efter krigen, i 1945, kom der en ny 
overenskomst, der fastsatte arbejdstiden 
til otte timer. 

Fra delt til samlet arbejdstid
Ud over lange arbejdsdage, var det helt 
almindeligt, at sygeplejersker havde delt 
arbejdstid, for eksempel et par fritimer 
om eftermiddagen. Da de boede på syge-
huset, kunne de gå over på værelset for at 
hvile sig, men i realiteten kunne timerne 
ikke bruges til ret meget andet. 

Først sidst i 1940’erne blev der på Kommu-
nehospitalet i København indført forsøg 
med samlet arbejdstid. Det viste sig, at det 
gav mere ro til patienterne, og de fleste sy-
geplejersker var tilfredse med ordningen, 
der gav dem mere samlet fritid. De ældre 
sygeplejersker havde det dog svært med at 
undvære et par timers hvil midt på dagen. 

Ordningen resulterede også i, at arbejdsru-
tinerne skulle lægges om i en grad, der brød 
med mange af de gamle sygeplejetraditio-
ner. For eksempel blev stuegangen nogle 
steder lagt meget tidligere, end der tidligere 
havde været tradition for. Forstanderinde 
og diakonisse Grethe Scheuer på Aarhus 
Amtssygehus skrev i den anledning: 

”Man kan ikke nå sengeredning, før mor-
genmaden serveres. Så sprænges planen 

En sygeplejerske bader sine trætte fødder på for-
siden af Billedbladet i 1946. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
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fuldstændig. Det kan være svært for en sy-
geplejerske, der er vokset op med traditi-
on for (og hvem er ikke det), at en sygestue 
skal være ”pudset” og fin og patienterne 
helst ligne strygebrætter, når stuegangen 
kommer, at finde sig til rette med, at sen-
gene ”flyder”, morgenbakkerne er ikke af 
vejen, og overkirurgen må bane sig vej 
mellem sengebordene, der er stillet an 
midt på gulvet af hensyn til gulvvasken. 
Orden i den gammeldags forstand er der 
ikke på stuerne kl. 8.15, når stuegangen 
ventes. Imidlertid må sygeplejersken 
trøste sig med, at patienten absolut ikke 
er generet af forholdene. Han finder det 
tværtimod hjemligt” (52).   

Kost- og boligpligt
I 1876, da Kommunehospitalet begynd-
te at uddanne unge kvinder fra dannede 
hjem i sygepleje, var det nødvendigt at 
sikre, at de boede under betryggende for-
hold. Sygeplejerskernes forgængere, stue-
konerne, boede på selve sygestuen bag et 
forhæng eller en skillevæg. 

Sygeplejerskernes værelser lå ofte i nær 
tilknytning til afdelingen, og det var al-
mindeligt at blive kaldt til assistance på 
afdelingen om natten og i de sparsomme 
fritimer.  Sygeplejerskernes kost og logi 
blev trukket af deres løn. Eleverne boede 
ofte flere på et værelse, og når de havde 
nattevagt, sov de i et specielt værelse, som 
de ikke måtte forlade i sovetiden (20). 
 
Begyndende modstand mod kost- og bo-
ligtvang i 1930’erne
I 1930’erne begyndte sygeplejerskerne at 
kræve bedre boligforhold, og de yngre sy-

geplejersker begyndte at kræve ret til at 
bosætte sig uden for sygehuset. En syge-
plejerske, Nora With, skrev i Tidsskrift for 
Sygepleje i 1935:

”Vi faar tildelt et Rum i en Sygeplejerske-
bolig eller paa Gangen blandt Patien-
terne, i Kælderen eller paa Loftet, Vi har 
ingen entré, ikke en gang en dobbeltdør 
– det findes der dog paa ethvert anstæn-
digt Hotel. Derfor kan enhver Lyd trænge 
ind, saasom Radio, Samtaler, Skramlen af 
porcelæn, smækken med Døre etc. Der er 
intet at sige til, at Lydene er der, vi lever 
jo ikke i et Listesamfund, men det er ufor-
svarligt, umenneskeligt at give Sygeplejer-
sker saadanne Boliger. Vi kan ikke slappe 
af, og maa derfor mange gange møde, 
trætte af at borteliminere Støj og dog kun-
ne opnaa Hvile eller Søvn (53).
 
Dansk Sygeplejeråd vedtog derfor i 1934 
et regulativ, der krævede, at både sygeple-
jersker og elever skulle have eneværelse. 
Regulativet fastsatte også krav for bolig-
størrelsen til de forskellige kategorier af 
sygeplejersker. Det blev brugt på mange 
af landets sygehuse, men det var kun en 
rettesnor (20).

Sygeplejerskerne stiller krav om egen bo-
lig i 1940’erne
De yngre sygeplejersker ønskede i stigen-
de grad at bo uden for sygehuset. De øn-
skede et fristed og at kunne spise i hvert 
fald nogle måltider under private former. 
Da de statsansatte sygeplejersker skulle 
indgive overenskomstkrav i 1944, var kost- 
og boligspørgsmålet et af hovedpunkter-
ne. Man ville have en løn, der gjorde det 
muligt at bosætte sig uden for sygehuset. 

Sygeplejeelev frk. Hansen på elevværelset på 
Bispebjerg Hospital 1918. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 

Sygeplejerskernes spisestue på Bispebjerg Ho-
spital 1920’erne. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
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Der var dog stadig mange sygeplejersker, 
der fortsat ønskede at bo på sygehuset, 
specielt i provinsen. Det kunne være øko-
nomisk og praktisk begrundet, men der 
var også idealistiske årsager. Som Gudrun 
Finnemann udtrykte det, havde det den 
fordel, ”at man i visse Tilfælde uden for 
de otte Timer kan opsøge alvorligt syge 
Patienter og være dem til Hjælp og Trøst 
og være Mellemled mellem dem og æng-
stelige Paarørende (54)”. 
 
Dansk Sygeplejeråd overvejede, om de 
skulle tage spørgsmålet op om, hvor vidt 
de skulle arbejde for at få indflydelse på 
de planer, der var om oprettelse af egentli-
ge sygeplejerskeboliger ved sygehusene – 
eller om de skulle støtte sygeplejerskerne 
i deres krav om bruttoløn, så de selv kun-
ne sørge for kost og logi. 
 
Det viste sig imidlertid, at sygehusejerne 
fortsat ville, at sygeplejerskerne skulle bo 
og spise på arbejdspladsen, og et nyt bo-
ligregulativ blev vedtaget om bestemte 
lejlighedstyper for forskellige kategorier 
af sygeplejersker. 
 
I efterkrigsårene rettede Dansk Sygepleje-
råd gentagne henvendelser til Finansmi-
nisteriet og præciserede, at de krævede 
samme vilkår for sygeplejerskerne som 
for andre tjenestemænd, herunder ophæ-
velse af kost- og boligpligten (20). 
 
Kost- og boligtvangen bliver ophævet i 
1959
I 1952 foretog Dansk Sygeplejeråd en 
opgørelse, der viste, at 56% af de statsan-
satte og 46% af de kommunalt ansatte sy-

geplejersker i København boede uden for 
sygehuset. I provinsen var tallet 34%. Men 
sygeplejerskerne var reelt ikke frit stillet, 
da deres løn var beregnet ud fra, at fik kost 
og bolig på sygehusene. 
 
Sygehusejerne var af den opfattelse, at 
en sygeplejerske ikke kunne flytte fra sy-
gehuset uden sygehusbestyrelsens tilla-
delse. For sygehuset var det et økonomisk 
spørgsmål. Dansk Sygeplejeråd indbragte 
spørgsmålet for voldgiftsretten, der i 1954 
afgjorde, at sygeplejersker efter traditi-
onen og efter voldgiftsrettens tolkning 
af overenskomsten havde boligpligt på 
sygehuset, medmindre der var givet spe-
ciel tilladelse til fraflytning. I sin yderste 
konsekvens betød afgørelsen, at en gift 
sygeplejerske ikke kunne flytte ud og bo 
sammen med sin mand uden fortsat at 
skulle betale for kost og logi på sygehuset. 
Konsekvensen blev, at Dansk Sygepleje-
råd opsagde overenskomsten med virk-
ning fra april 1955. 
 
Sygehusforeningen og Dansk Sygeplejeråd 
stod stejlt over for hinanden, og for begge 
parter handlede det om økonomi. Sygehu-
sene ville ikke give afkald på den fordel, 
kost- og boligtvangen gav dem, med min-
dre Dansk Sygeplejeråd gik med til at for-
høje fradraget til kost og logi i lønnen (20).  
 
I 1955 blev der nået en foreløbig løsning, 
der gav mulighed for gensidigt opsigel-
sesvarsel fra sygeplejerskeboliger på tre 
måneder for begge parter. De statsansatte 
sygeplejersker blev i 1958 frit stillet med 
hensyn til, om de ønskede at bo og spise 
på hospitalet. 
 

Sygeplejeelev Grete Andersen på sit elevværelse 
på Aarhus Kommunehospital ca. 1945. Det var 
ikke alle elever i landet, der som her havde eget 
værelse. Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.  
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Først i 1959 blev der indgået en overens-
komst mellem Sygehusforeningen og 
Dansk Sygeplejeråd, hvor kost- og bolig-
pligten endelig blev ophævet for sygeple-
jersker i provinsen. Kun sygeplejersker 
med særlige ledelsesopgaver eller tilkal-
deforpligtelser skulle fortsat bo på syge-
huset i en tjenestebolig (20). 

Retten til ægteskab

Da de første sygeplejersker blev uddannet 
i 1800-tallet var det en selvfølge, at man 
ikke kunne være gift og arbejde samtidigt. 
Ægteskab var lig med afsked med syge-
plejen. 

Da de første sygeplejersker blev uddan-
net på Kommunehospitalet i København 
fra 1876, var der overskud af kvinder i 
Danmark. Sygeplejen blev derfor en le-
vevej for kvinder, der ellers risikerede et 
liv som ”skyggetante” i familien – og ikke 
mindst for unge kvinder, der ville andet 
end ægteskab. 

Den gang og mange år frem var det utæn-
keligt, at kvinder fra dannede hjem kunne 
være gift og arbejde samtidigt. Som et ek-
sempel kan nævnes Dansk Sygeplejeråds 
første formand Henny Tscherning, født 
Schultz. Hun blev uddannet på Kommu-
nehospitalet som en af de første sygeple-
jersker. Da hun i 1886 blev gift med over-
kirurg A.E. Tscherning, tog hun sin afsked 
fra hospitalet og helligede sig familien. Da 
hun i 1899 i blev formand for Dansk Sy-
geplejeråd, arbejdede hun ikke som syge-
plejerske, hvad der kan forklare den store 

arbejdsindsats, hun lagde i organisations-
arbejdet indtil 1927. Det havde hun ikke 
kunnet gøre som fungerende sygeplejer-
ske med en arbejdsdag på 12-14 timer.

Begyndende oprør mod ægteskabsfor-
buddet i 1930’erne
I 1930 udstedte Københavns Kommune et 
forbud for sygeplejersker mod at gifte sig. 
Den socialdemokratiske borgmester i Kø-
benhavn, Peder Hedebols, udtalte: ”Syge-
pleje er en Gerning, som kræver Personen 
helt og fuldt, og de Damer, som udøver 
den, maa have deres Hjem på Hospitalet, 
leve og dø paa Hospitalet, kan man sige. 
Saa store Krav stiller denne Gerning, og 
den høje Standard, de københavnske Ho-
spitaler har Ord for, hviler ikke mindst paa 
de udmærkede, dygtige og opofrende Sy-
geplejersker, vi har” (55). 

Anledningen var, at en sygeplejerske på 
Rudolf Bergs Hospital havde været hem-
meligt gift i flere år. Da det blev opdaget, 
blev hun straks forflyttet til laboratoriet, 
sat ned løn og mistede sine pensionsret-
tigheder. 
 
Forbuddet mod ægteskab var både fagligt 
og økonomisk begrundet. De ledende sy-
geplejersker og hospitalsmyndighederne 
var af den opfattelse, at en gift sygeplejer-
ske var et brud med idealet om den opof-
rende sygeplejerske. Økonomisk var det 
en fordel for sygehusejerne, at kost og logi 
var en del af sygeplejerskernes løn. 
  
Københavns Kommunes forbud mod gifte 
hospitalssygeplejersker gav genlyd i kvin-
debevægelsen, men Dansk Sygeplejeråd 

Læge og sygeplejerske danner par på Bispebjerg 
Hospital 1920’erne. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
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forholdt sig tavs, både i den konkrete sag 
og lignende sager, der dukkede op i løbet 
af 1930’erne. Tavsheden kan kun forkla-
res ved, at den ældre generation af syge-
plejersker, der sad i Dansk Sygeplejeråds 
hovedbestyrelse, var af den opfattelse, at 
sygepleje og ægteskab ikke var forenelige 
størrelser (20). 

Sygeplejerskerne var ikke den eneste 
kvindegruppe, der måtte forsage ægteska-
bet. Det gjaldt også lærerinder, økonoma-
er og kontoransatte kvinder. Op gennem 
1930’erne var den store arbejdsløshed 
generelt med til at holde kvinderne uden 
for arbejdsmarkedet. På sygeplejeområ-
det holdt denne opfattelse af, at ægteskab 
var uforeneligt med erhvervsarbejde, 
sig imidlertid længst, men i sygeplejer-
skekredse ulmede der et gryende oprør 
mod denne nonneagtige tilværelse og det 
kaldsbetonede i faget, som det fremgik af 
Florence Nigthingaleløftet.  

Forbuddet mod ægteskab bliver ophævet 
i 1937
Sidst i 1930’erne var boligsituationen 
meget presset på de københavnske ho-
spitaler. Hospitalsmyndighederne valgte 
derfor at slække på traditionerne og lade 
sygeplejerskerne flytte ud, når de giftede 
sig. En af grundene var, at lægerne havde 
ret til at flytte ud, når de indgik ægteskab. 
 
Elna Hiort-Lorenzen, medlem af Dansk 
Sygeplejeråds hovedbestyrelse, skrev i 
Tidsskrift for Sygepleje: ”De kvindeligste 
af alle Kvinder” som man har kaldt os, 

maa altsaa ogsaa blive Mødre. Mine Tan-
ker springer et Par Aar frem Tiden, og jeg 
ser i Aanden en Børnehave i Grønnegaar-
den (område på Rigshospitalet) eller et 
andet Sted i Nærheden” (56).  
Hun beklagede sig derudover over, at ho-
spitalet stadig forbeholdt sig retten til at 
fradrage et beløb til måltider for de syge-
plejersker, der boede uden for hospitalet, 
selv om de ikke indtog dem. 
  
I 1937 fjernede Københavns Kommune 
reglen om, at sygeplejersker ikke måtte 
gifte sig. De, der gjorde det, måtte finde sig 
i, at de nok beholdt sin ansættelse, men at 
de overgik til vikartjeneste til afløsning 
under ferie og sygdom. 
 
De overordnede sygeplejerske måtte fort-
sat ikke gifte sig, og de var stadig under-
lagt kost- og boligtvang. Dansk Sygeple-
jeråd forholdt sig relativt passivt i denne 
debat og fremførte bare, at sygeplejer-
skerne skulle forholde sig roligt og være 
glade for, at de beholdt ansættelsen. Dis-
kussionen om ægteskab var primært et 
københavnerfænomen. I provinsen var 
det fortsat holdningen, at ægteskab var 
uforeneligt med sygeplejen. 
 
Selv om antallet af gifte sygeplejersker 
voksede de følgende år, var det fortsat 
mest i København. Dansk Sygeplejeråd 
undersøgte antallet i 1944, og det viste sig, 
at af 171 gifte sygeplejersker, var de 114 
ansat i København (20).
 
 
 

Elna Hiort-Lorenzen 1902-1997, her som syge-
plejerske på Rigshospitalet. Hendes liv er beskre-
vet i Ole Sohn’s ’Et liv i kamp og kærlighed’, 1993. 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum.



30

Journalisten Viggo Barfoed skrev under pseudonymet Ærbødigst i Berlingske Tidende. Her om de få sygeplejersker, der benyttede sig, af at ægteskabsfor-
buddet var ophævet. Udateret. Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
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Efterskrift

Når man læser om sygeplejens historie i 
Danmark og internationalt, er det påfal-
dende, hvor enslydende historierne er. 
Sygeplejen i alle de vestlige lande har de 
samme rødder i de religiøse hospitaler 
og i Nightingale-traditionen. Alle har de 
kæmpet for at opnå statsautorisation og 
en reguleret treårig uddannelse. I nogle 
lande gik det hurtigere end i Danmark, 
og specielt på uddannelsesområdet har 
Danmark været meget længe om at få en 
akademisk uddannelsesstruktur for syge-
plejersker sammenlignet med for eksem-
pel USA. 

Sygeplejerskernes internationale samar-
bejde i ICN har resulteret i, at det er lykke-
des at opnå en rimeligt ensartet standard 
for sygeplejerskeuddannelsen og for ud-
viklingen af sygeplejerskers virksomheds-
område på globalt plan. Det betyder, at 
sygeplejersker kan arbejde i hele verden, 
og det er ikke et nyt fænomen. De dan-
ske sygeplejersker rejste meget tidligt ud. 
Mange blev uddannet i udlandet, andre 
tog af sted med en dansk uddannelse. 

Dette hæfte giver kun et hurtigt overblik 
over den danske sygeplejes historie. Der 

er mange flere elementer i historien, end 
der er taget med her. Som for eksempel de 
mange danske sygeplejersker i udlandet, 
der arbejdede på hospitaler, i hjemmesy-
geplejen, i krige og i underudviklede om-
råder. Eller de sygeplejersker, der valgte 
at arbejde med socialt udsatte borgere og 
samfundets skæve eksistenser. Man kan 
også nævne sundhedsplejens opståen i 
1930’erne og det efterfølgende arbejde 
med børn og unge, for ikke at tale om 
hjemmesygeplejens lange historie, der 
fortsat udvikler sig. 

Sygeplejerskerne i dag er bedre uddannet 
end deres formødre, men deres arbejds-
felt er fortsat lige varieret og rettet mod de 
mennesker, der til enhver tid har brug for 
syge- og sundhedspleje. 

Denne publikation bygger delvist på ka-
pitlet ”Sygeplejens historie” i Sygeplejens 
Fundament, bind 1, 2013, skrevet af den 
ene af forfatterne til dette hæfte (57). 

En stor tak til Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck for at give tilladelse til denne form 
for genbrug. 
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