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Præambel
Lægens opgave er at arbejde for sundhed og 
livskvalitet hos sine patienter og i det omgivende 
samfund. Den rolle indeholder et stort ansvar, 
og den forudsætter tillid både til den enkelte 
læge og til lægestanden. 

Derfor skal lægen altid handle på en måde, som 
viser lægen værdig til den tillid fra patienter, 
kolleger og samfund, som varetagelse af læ-
gerollen kræver.

Patientrettet ansvar
1. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient.

2. Lægen skal respektere sin patients værdighed og personlige integritet samt arbejde for et sy-
stem, der sikrer dette.

3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patientens 
ønsker og værdier.

4. Lægen skal anse alle patienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt 
begrundet. 

5. Lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed.

6. Lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig viden og erfaring. Hvis lægens 
handlinger eller ytringer adskiller sig fra den faglige konsensus, så skal lægen gøre patienten og 
andre relevante parter tydeligt opmærksom på dette.

7. Lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Frivilligt, informeret samtykke skal 
være udgangspunktet for behandling.

Lægeforeningens etiske principper beskriver de 
etiske forpligtigelser, læger har over for patienter, 
kolleger, samfundet og sig selv. Alle foreningens 
medlemmer er forpligtet på at handle i overens-
stemmelse med principperne. Handlinger i modstrid 
med principperne håndteres af Lægeetisk Nævn.

Formålet med principperne er at fremme god læge-
gerning og derved understøtte tillid til lægestanden. 

Principperne er formuleret som et samlet doku-
ment, og de enkelte principper skal forstås i sam-
menhæng med de øvrige principper. 

Lægeforeningens Repræsentantskab skal foretage 
en vurdering af behovet for en samlet revision af 
principperne med seks års mellemrum.

Lægeforeningens etiske principper
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8. Lægen skal sikre, at patienten har tilstrækkelig information og forståelse til at kunne udøve 
selvbestemmelse ud fra sine egne ønsker og værdier. Hvis patienten frabeder sig information, 
skal lægen respektere dette.

9. I overensstemmelse med patientens interesse og ønsker skal lægen inddrage og samarbejde 
med pårørende. 

10. Hvis patienten ikke, eller i begrænset omfang, er i stand til at udøve selvbestemmelse, så skal 
lægen så vidt muligt inddrage patientens ønsker og værdier og handle til patientens bedste. 

11. Lægen skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Lægen har tavshedspligt og må 
kun dele sundhedsmæssig eller anden privat information om patienten, hvis det er nødvendigt 
for patientens konkrete behandlingsforløb, eller patienten har givet sit samtykke til deling, eller 
hvis loven giver mulighed for eller forpligter lægen hertil. Lægen må aldrig dele mere information 
om patienten, end det relevante behov påkræver. 

12. Lægen skal føre journal for at dokumentere behandlingen samt for at sikre kommunikation og 
sammenhæng i behandlingen.

13. Lægen skal yde lægehjælp i situationer, hvor der er akut behov. 

14. Lægen må aldrig bruge sin rolle til at udnytte en patient. 

15. Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens 
selvmord. 

16. Lægen må aldrig billige, deltage i eller på anden måde muliggøre tortur eller anden grusom eller 
nedværdigende behandling. 

Kollegialt ansvar
17. Lægen skal i sine handlinger og ytringer fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld inter-

kollegial kommunikation. Lægen skal understøtte tilliden til sine kolleger og undlade at kritisere sine 
kolleger over for patienten.

18. Lægen skal anerkende sin videns og sine kompetencers begrænsninger og inddrage kolleger, når 
der er behov for det. 

19. Lægen skal fremme læring gennem åbenhed om fejl og utilsigtede hændelser. 

20. Hvis lægen finder, at en kollegas handlinger eller forfatning truer patientsikkerheden, så skal 
lægen afhjælpe problemet ved at gå i dialog med kollegaen. Om nødvendigt skal lægen inddrage 
den lokale ledelse og relevante myndigheder. I sådanne tilfælde bør lægen almindeligvis forinden 
orientere vedkommende kollega.
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Samfundsansvar
21. Lægen skal bidrage til sundhed i samfundet og anvende sundhedsressourcer hensigtsmæssigt.

Hvis lægen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, bør lægen gøre opmærksom på dette. 

22. Lægen skal kende og respektere love, regler og retningslinjer, som er relevante for lægens arbejde. 
Hvis de er uhensigtsmæssige, bør lægen gøre opmærksom på dette.

23. Lægen skal bevare sin uafhængighed og kommunikere åbent om situationer, hvor lægens per-
sonlige værdier eller interesser kunne influere lægens dømmekraft. Lægen må ikke i sin lægerolle 
reklamere for lægemidler eller varer, der angives at have helbredende eller forebyggende virkning. 

24. Lægen skal i sine forskningsaktiviteter udøve god klinisk praksis og respektere principperne i
Helsinki-erklæringen.

Ansvar over for sig selv
25. Lægen bør undgå at behandle sig selv eller sine nærmeste for alvorlige helbredsproblemer.

26. Lægen skal værne om sin evne til at varetage lægerollen og søge hjælp, hvis denne trues af fysiske
eller psykiske helbredsproblemer.

27. Lægen skal vedligeholde og opdatere sin lægefaglige viden og kompetencer.
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