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Udbredelse af ICN’s Etiske Kodeks for Sygeplejersker

Kodeksens område # 1: SYGEPLEJERSKER OG MENNESKER
Praktiserende
sygeplejersker og
ledere

Undervisere og
forskere

Nationale
sygeplejerskeorganisationer

Yder pleje, der respekterer menneskerettighederne og tager hensyn til
menneskers værdier,
skikke og tro.

Sikrer at undervisningsplaner indeholder henvisninger til menneskerettigheder, ligestilling,
retfærdighed og solidaritet som grundlag for
adgang til pleje.

Udarbejder udtalelser
og retningslinier, som
understøtter menneskerettigheder og etiske
standarder.

Sørger for efteruddannel- Sørger for undervisningsse i etiske spørgsmål.
og indlæringsmuligheder
i etiske spørgsmål og
beslutningstagning.

Arbejder for at sygeplejersker sidder i etiske bedømmelseskomiteer.

Sørger for tilstrækkelig
information til at opnå
informeret samtykke og
ret til at vælge eller afslå
behandling.

Sørger for undervisningsog indlæringsmuligheder i
relation til informeret
samtykke.

Sørger for retningslinier,
udtalelser samt efteruddannelse i relation til
informeret samtykke.

Anvender journaliseringsog informationsstyringssystemer, der sikrer
fortrolighed.

Indarbejder begreber
som privatliv og fortrolighed i undervisningsplaner.

Indarbejder problemstillinger om fortrolighed
og privatliv i en national
kodeks for sygeplejersker.

Udvikler og overvåger
miljøsikkerheden på
arbejdspladsen.

Henleder de studerendes Arbejder for et sikkert og
opmærksomhed på
sundt miljø.
vigtigheden af stillingtagen
til aktuelle samfundsrelaterede problemer.

Kodeksens område # 2: SYGEPLEJERSKER OG PRAKSIS
Praktiserende
sygeplejersker og
ledere

Undervisere og
forskere

Nationale
sygeplejerskeorganisationer

Udarbejder standarder
for pleje og arbejdsbetingelser, som fremmer plejens kvalitet.

Sørger for undervisningsog indlæringsmuligheder,
som fremmer livslang
læring og kompetence i
praksis.

Sørger for adgang til
efteruddannelse via tidsskrifter, konferencer,
fjernundervisning, etc.

Etablerer systemer til faglig vurdering, efteruddannelse og systematisk fornyelse af autorisationen.

Udfører og udbreder
forskning, som påviser
forbindelse mellem fortsat læring og kompetence
i praksis.

Arbejder for at sikre
efteruddannelsesmuligheder og standarder for
kvalitet i plejen.

Overvåger og fremmer
plejepersonalets sundhed
i relation til deres kompetence i praksis.

Fremmer forståelsen for
vigtigheden af den enkeltes sundhed og relationen
til andre værdier.

Fremmer sygeplejerskers
sunde levevis. Arbejder
for sunde arbejdspladser
og service til sygeplejersker.

Kodeksens område # 3: SYGEPLEJERSKER OG PROFESSIONEN
Praktiserende
sygeplejersker og
ledere

Undervisere og
forskere

Nationale
sygeplejerskeorganisationer

Sætter standarder for klinisk sygepleje, forskning,
uddannelse og ledelse.

Sørger for undervisningsmuligheder i at etablere
standarder for klinisk sygepleje, forskning, uddannelse og ledelse.

Samarbejder med andre
for at sætte standarder
for sygeplejerskeuddannelse, -praksis, -forskning
og -ledelse.

Fremmer støtte fra arbejdspladsen til at udføre,
udbrede og udnytte
forskning relateret til sygepleje og sundhed.

Udfører, udbreder og anvender forskning for at
fremme sygeplejeprofessionen.

Udarbejder udtalelser,
retningslinier og standarder relateret til sygeplejeforskning.

Fremmer medlemskab af
nationale sygeplejerskeorganisationer med det
formål at forbedre sygeplejerskers socioøkonomiske vilkår.

Åbner de studerendes
øjne for vigtigheden af
fagorganisationer for
sygeplejersker.

Arbejder for retfærdige
sociale og økonomiske
arbejdsvilkår for sygeplejersker. Udarbejder udtalelser og retningslinier for
problemstillinger på arbejdspladsen.

Kodeksens område # 4: SYGEPLEJERSKER OG
MEDARBEJDERE
Praktiserende
sygeplejersker og
ledere

Undervisere og
forskere

Nationale
sygeplejerskeorganisationer

Skaber opmærksomhed
om særlige og overlappende funktioner, der
skaber risiko for faglige
modsætninger.

Fremmer forståelsen for
andre personalegruppers
funktioner.

Stimulerer samarbejdet
med andre relaterede
fag.

Udvikler arbejdspladssy- Formidler sygeplejeetik til
stemer, som støtter fæl- andre faggrupper.
les faglige og etiske værdier og handlen.

Udvikler forståelse for andre professioners etiske
problemstillinger.

Udvikler mekanismer til
at beskytte den enkelte,
familien eller samfundet,
hvis kvaliteten af deres
pleje trues af plejepersonalet.

Sørger for retningslinier,
udtalelser og diskussionsfora med det formål at
beskytte mennesker, hvis
kvaliteten af deres pleje
trues af plejepersonalet.

Vækker i de studerende
behovet for at beskytte
den enkelte, familien eller
samfundet, hvis kvaliteten
af deres pleje trues af plejepersonalet.

Forklaring af udtryk anvendt i
ICN’s Etiske Kodeks for Sygeplejersker
Samarbejdsrelationer
Medarbejder

En sygeplejerske deler
med samfundet

Personlig
sundhed
Personlig
information

Relaterede grupper

