Forslag til vedtægtsændringer i
de kollegiale og etiske regler
Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter
ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 28.-29. april 2017.
Indførelse af et værdighedskrav
På Lægemødet 2016 godkendte repræsentantskabet, at arbejde hen imod indførelse af et værdighedskrav for læger. Bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe om selvjustits har konkretiseret et forslag
til ordlyden af værdighedskravet. Det foreslås, at
værdighedskravet indsættes i Lægeforeningens
etiske regler som en ny bestemmelse (§ 3).

Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal
forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter
m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10
uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse
for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet.
Som følge heraf meddeles, at Lægeforeningens
bestyrelse ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag:

Ændringsforslag til Lægeforeningens etiske regler
Ny vedtægt

Motivation for forslaget

§3
Værdighedskrav
En læge skal altid handle på en måde, som viser
lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og
samfund, som varetagelse af lægerollen kræver

På Lægemødet 2016 besluttede
repræsentantskabet at arbejde hen imod
indførelse af et værdighedskrav for læger.

Værdighedskravet skal øge Lægeetisk Nævns
rækkevidde og gøre nævnet i stand til at behandle
sager, der hidtil har ligget uden for nævnets
kompetence dvs. har ikke været omfattet af
Lægeforeningens etiske eller kollegiale regler.
For yderligere uddybning og forståelse af
værdighedskravet henvises til »Baggrundsnotat
om værdighedskrav for læger«.
§§ 3-23 bliver derefter til §§ 4-24.

Forslaget kan anbefales af:
Yngre Læger
PLO
Foreningen af Pensionerede Læger
Har på nuværende tidspunkt ikke taget
stilling til forslaget:
FAS
Grønlands Lægeforening
Lægekredsforeningen for Færøerne
Selvjustits i lægeprofessionen

Lægemøde 2017

1

Forslag til afskaffelse af regel om
forbud mod dobbeltstraf
På Lægemødet 2016 besluttede Lægeforeningens
repræsentantskab, at afskaffe de nuværende restriktioner om forbud mod dobbeltstraf i de etiske

regler (§ 21, stk. 2) og kollegiale regler (§ 14, stk. 2).
På baggrund af repræsentantskabets beslutning
foreslås følgende:

Ændringsforslag til Lægeforeningens kollegiale regler
Nugældende vedtægt

Forslag til ændring

Motivation for ændringsforslag

Udgår

På Lægeforeningens repræsentantskabsmøde i 2016 blev det besluttet at afskaffe
de nuværende restriktioner i de kollegiale og
etiske regler, der betyder, at Lægeetisk Nævn
ikke kan behandle et forhold om et medlem,
hvis medlemmet allerede har modtaget en
sanktion fra samfundet for samme forhold.

§ 14, stk. 2
Et medlem, der har modtaget
en sanktion fra samfundet for
et forhold, der har relation til
vedkommendes lægegerning,
kan ikke indklages for Nævnet
for samme forseelse

Afskaffelsen sikrer muligheden for, at
Lægeetisk Nævn kan reagere på en sag
og vurdere om et medlem har forbrudt sig
mod Lægeforeningens kollegiale og etiske
regler, selvom medlemmet har modtaget en
sanktion fra samfundet for samme forhold.
§ 14, stk. 3 bliver derefter til § 14, stk. 2.

Forslaget kan anbefales af:
Yngre Læger
PLO
Foreningen af Pensionerede Læger
Har på nuværende tidspunkt ikke taget
stilling til forslaget:
FAS
Grønlands Lægeforening
Lægekredsforeningen for Færøerne

Selvjustits i lægeprofessionen
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2

Ændringsforslag til Lægeforeningens etiske regler
Nugældende vedtægt

Forslag til ændring

Motivation for ændringsforslag

Udgår

På Lægeforeningens repræsentantskabsmøde i 2016 blev det besluttet at afskaffe
de nuværende restriktioner i de kollegiale og
etiske regler, der betyder, at Lægeetisk Nævn
ikke kan behandle et forhold om et medlem,
hvis medlemmet allerede har modtaget en
sanktion fra samfundet for samme forhold.

§ 21, stk. 2
Et medlem, der har modtaget
en sanktion fra samfundet for
et forhold, der har relation til
vedkommendes lægegerning,
kan ikke indklages for Nævnet
for samme forseelse

Afskaffelsen sikrer muligheden for, at
Lægeetisk Nævn kan reagere på en sag
og vurdere om et medlem har forbrudt sig
imod Lægeforeningens kollegiale og etiske
regler, selvom medlemmet har modtaget en
sanktion fra samfundet for samme forhold.
§ 21, stk. 3 bliver derefter til § 21, stk. 2.
Forslaget kan anbefales af:
Yngre Læger
PLO
Foreningen af Pensionerede Læger
Har på nuværende tidspunkt ikke taget
stilling til forslaget:
FAS
Grønlands Lægekredsforening
Lægekredsforeningen for Færøerne

Selvjustits i lægeprofessionen
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Forslag til justering af regel om
interkollegial kritik
Repræsentantskabet besluttede på Lægemødet
2016 at justere bestemmelsen i Lægeforeningens
kollegiale regler om interkollegial kritik.

På baggrund af repræsentantskabets beslutning
foreslås følgende:

Ændringsforslag til Lægeforeningens kollegiale regler
Nugældende vedtægt

Forslag til ændring

Motivation for ændringsforslag

Udgår

Arbejdet i Lægeetisk Nævn
domineres i dag af sager, hvor
én læge offentligt har kritiseret
en anden. En justering af denne
regel skal sikre, at nævnets sager i
mindre omfang fokuserer på intern
strid og i højere grad får fokus på
sager, der har større betydning for
patienternes og samfundets tillid til
danske læger.

§ 3, stk. 3
Ved fremsættelse af kritik af en kollegas
lægelige virksomhed bør kritikken udformes på en sådan måde, at kritikken
ikke skaber unødig utryghed eller
mistillid hos patienter, pårørende eller
i offentligheden. En læge bør derfor i
almindelighed ikke over for patienter
og disses pårørende fremkomme med
nedsættende udtalelser om en kollegas
faglige kvalifikationer.

Sager af denne type kan
fremadrettet håndteres inden for
rammerne af værdighedskravet.
Forslaget kan anbefales af:
Yngre Læger
PLO
Foreningen af Pensionerede Læger
Har på nuværende tidspunkt ikke taget
stilling til forslaget:
FAS
Grønlands Lægekredsforening
Lægekredsforeningen for Færøerne

Selvjustits i lægeprofessionen

Lægemøde 2017
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