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Dansk Sygeplejeråds høringssvar på høring over udkast til ret-
ningslinjer for fosterdiagnostik 2016. 
 
Dansk Sygeplejeråd har med interesse læst forslaget til opdatering af 
retningslinjerne for fosterdiagnostik. 
 
DSR finder udkastet til retningslinjerne positivt.  
 
De etiske overvejelser i forhold til fosterdiagnostik fremgår tydeligt 
både generelt - i forhold til de enkelte undersøgelser og fremtidige 
nye teknologiske muligheder. 
DSR er enig i at fremtidige ændringer i fosterdiagnostikprogrammet 
rækker ud over det medicinske felt og bør inddrage etiske og sam-
fundsmæssige overvejelser. 
 
DSR bifalder, at retningslinjerne lægger vægt på en høj faglig kvalitet 
i informationen før, under og efter fosterdiagnostik, samt ved diagno-
stiske fund. Et vigtigt element heri er bl.a. at den sundhedsfaglige 
person skal være behjælpelig med at etablere kontakten til relevant 
ekspertise uden for det sundhedsfaglige regi, mhp hvilke støttemulig-
heder og foranstaltninger den gravide og partner kan forvente, hvis 
de vælger at beholde et barn med en medfødt sygdom eller handicap.  
 
Bemærkninger 
Retningslinjerne har i høj grad fokus på den gravides ret til adgang 
om viden, ret til ikke at vide og ret til selvbestemmelse. Hvilket er po-
sitivt. Retten til ’ikke at vide’ harmonerer dog ikke med, at oplysnin-
gerne er tilgængelige i hendes journal på sundheds.dk.   
 
Partnerens rettigheder i forhold til adgang til viden og information, der 
er tilpasset den enkelte, kunne med fordel beskrives på lige fod med 
den gravides rettigheder. 
Ligesom partnerens ret og mulighed for at træffe et valg i forbindelse 
med fosterdiagnostik med fordel kunne drøftes. Også selvom der kan 
være iboende dilemmaer i en sådan drøftelse.  
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