Pressemeddelelse
Lægeetisk Nævn

Patienten skal have besked, hvis lægen ikke kan følge kliniske retningslinjer
Lægeetisk Nævn har i en ny principiel udtalelse taget stilling til, hvordan læger bør forholde sig, hvis de
ikke kan tilbyde behandling, som følger de kliniske retningslinjer. Det er afgørende for patientens
selvbestemmelse og mulighed for at give et informeret samtykke, at patienten får klar besked.
Et stramt budget eller manglende personale er blandt de faktorer, som kan gøre det svært for læger at
følge kliniske retningslinjer. Hvis en læge vurderer, at det ikke er muligt, skal han eller hun informere
patienten om det, understreger Lægeetisk Nævn, som er et uafhængigt nævn under Lægeforeningen, i en
principiel udtalelse.
Lægeetisk Nævn har til opgave at vurdere, om lægers konkrete handlinger lever op til Lægeforeningens
etiske principper. Nævnet lægger i sin udtalelse vægt på, at patienten skal have klar besked af hensyn til sin
selvbestemmelse. Hvis en patient skal kunne give samtykke til en behandling, er det afgørende, at han eller
hun ved, at behandlingen ikke følger de kliniske retningslinjer.
Nævnet henviser i sin udtalelse til, at Lægeforeningens etiske principper understreger, at lægens respekt
for patientens selvbestemmelse er afgørende for læge-patient-relationen, og at lægen skal sikre, at
patienten har tilstrækkelig information til at kunne udøve selvbestemmelse.
”Undlader lægen at give patienten information om, at det ikke er muligt at efterleve kliniske retningslinjer,
afskærer lægen jo reelt patienten fra at udøve sin selvbestemmelsesret og fx vælge udredning eller
behandling på et andet sygehus enten i samme region eller i en anden region. Den manglende information
kan have som konsekvens, at en gruppe af patienter får en suboptimal behandling end andre patienter,
fordi ressourcerne på sygehuset er presset”, siger formanden for Lægeetisk Nævn, Carsten Hædersdal.
Lægeforeningens etiske principper fastslår desuden, at lægen skal tage ansvar for sin patient og handle
med omhu og samvittighedsfuldhed, og at lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig
viden og erfaring. ”Vores vurdering er, at en læge, som giver behandling, der ikke følger kliniske
retningslinjer, nemt kan komme i konflikte med disse to konkrete principper”, siger Carsten Hædersdal.
Første principielle udtalelse fra Lægeetisk Nævn
Det er første gang, at Lægeetisk Nævn afgiver en principiel udtalelse. Formålet med disse udtalelser er at
give vejledning til læger om, hvilke etiske overvejelser de bør gøre sig i en given situation. Udtalelsen om
kliniske retningslinjer er sat i gang i kølvandet af omtale af brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus,
men det skal pointeres, at udtalelsen ikke forholder sig til denne konkrete sag, men er udtryk for
principielle overvejelser.
Læs hele den principielle udtalelse her, hvor du også kan finde mere information om Lægeetisk Nævn:
https://www.laeger.dk/laegeetisk-naevn
Læs mere om Lægeforeningens etiske principper her: https://www.laeger.dk/laegeforeningens-etiskeprincipper
Kontakt: Da nævnets formand arbejder klinisk som læge, skal henvendelser ske skriftligt til nævnets
sekretariat på uhy@dadl.dk

