Etiske retningslinjer for SADF
Som SADF-medlemmer har vi en særlig forpligtelse til at handle etisk forsvarligt. Fagetiske principper eller
retningslinjer kan ses som et udtryk for fagets evne og vilje til selvjustits og dermed som en vej til at legitimere
vores handlinger.
Etik er imidlertid en kompleks størrelse. SADFs etiske retningslinjer er derfor på ingen måde udtømmende eller
konkret anvisende i forhold til handlinger og valg, som sikrer god etik.
De etiske retningslinjer kan således støtte og inspirere det enkelte SADF-medlem i forhold til kontinuerlig
evaluering og refleksion over daglig praksis og i forhold til konkrete handlinger i daglig praksis.
SADF-medlemmer må udover at følge de etiske retningslinjer udvise vilje og evne til at identificere etiske
problemstillinger i daglig praksis og til at veje konsekvenser af handlinger op mod hinanden, når dilemmaer
trænger sig på.
SADF-medlemmer må endvidere udvise vilje og evne til at indgå i relationer og i daglig praksis til at gøre ”det
gode” overfor andre mennesker, da vi som SADF-medlemmer ser ”det hele menneske”.

FORMÅL

Formålet med SADFs etiske retningslinjer retter sig mod tre forhold:
•

SADFs etiske retningslinjer bidrager til overfor myndigheder, andre professionelle og den brede
offentlighed at sikre SADF-medlemmer legitimitet i forhold til professionel fodpleje samt anerkendelse som
ansvarlige sundhedsprofessionelle med høj faglig integritet og moral.

•

I overensstemmelse med god etik i SADFs etiske retningslinjer bidrager SADF-medlemmer med at sikre
en ordentlig praksis i SADF Fodplejepraksis. De etiske retningslinjer anvendes som støtte og inspiration til
evaluering og refleksion over handlinger og valg, som indgår i daglig praksis og i situationer med etiske
dilemmaer.

•

SADFs etiske retningslinjer bidrager til at sikre, at SADF-medlemmers politikker og handlinger, i forhold til
at fremme fodpleje, og SADF-medlemmers interesser er i overensstemmelse med god etik med hensyn til
at følge foreningens retningsliner, mødet med den enkelte kunde og omverdenen. Her under at holde en
god tone.

De etiske retningslinjer er tiltænkt fodplejere i alle jobfunktioner, det være sig som selvstændig, som indlejer, i
klinikfællesskab, som elev mv.

RELATIONER

SADFs etiske retningslinjer er formuleret i forhold til tre væsentlige relationer:
•
•

Relationen til kunden
Relationen til samfundet

•

Relationen til andre professionelle

Relation til kunden:
SADF-medlemmer yder fodpleje til personer med behov herfor uanset alder, køn, race, nationalitet, politisk
overbevisning, religion, handicap, diagnose, seksuel orientering og sociale forhold.
SADF-medlemmer kender, forstår og efterlever gældende love. Heraf følger bl.a.:
•
•
•
•
•
•

SADF-medlemmer respekterer kundens integritet og selvbestemmelse
SADF-medlemmer giver tilstrækkelig og forståelig information, som gør det muligt for kunden at afgive
informeret samtykke
SADF-medlemmer bør iagttage tavshedspligt og omgås de oplysninger, som kunden giver, med
fortrolighed
SADF-medlemmer lader kunden have selvbestemmelse om beslutning om behandling, valg af ophør af
behandling/fravalg af behandling og ret til at tilbagekalde samtykke
SADF-medlemmer inddrager efter kundens ønske pårørende i behandlingen
SADF-medlemmer sikrer, at kunden er oplyst om forsikringsforhold

SADF-medlemmer udviser en professionel adfærd, således at verbale eller kropslige krænkelser ikke finder sted i
mødet mellem kunde og SADF-medlem.
SADF-medlemmer yder fodpleje i overensstemmelse med SADFs høje standard og hygiejneetiske retningslinjer.
SADF-medlemmer er til enhver tid pligtig til at følge SKATs gældende regler for så vidt angår journalførelse over
alle behandlinger og dokumentationen heraf.
SADF-medlemmer opfordres til at ajourføre deres faglige viden og behandlingsmetoder jf. SADFs kurser.
SADF-medlemmer videregiver oplysninger til 3-part, såfremt det måtte være nødvendigt – persondataforordningen
iagttaget.
SADF-medlemmer samarbejder gerne omkring events og er i dette samarbejde opmærksom på, at ansvar for
behandlinger ikke kan delegeres til ikke uddannede SADF-fodbehandlere.

Relation til samfundet:
SADFs etiske retningslinjer har også til formål at rette opmærksomheden på SADF-medlemmers uddannelse,
faglige kunnen med løbende vedligeholdelse samt syn på ”det hele menneske” at gøre samfundet – herunder
lovgivere, styrelser, samarbejdspartnere og ikke mindst vores kunder bekendt med kvaliteten af at vælge et SADFmedlem.
Vi tilstræber at gøre det nemt at træffe et sikkert valg – også på vegne af andre.

Relation til andre professionelle:
SADF-medlemmer indgår i ligeværdigt samarbejde med kolleger og andre professionelle.

SADF-medlemmer henviser kunder til kolleger eller andre sundhedsprofessionelle, hvis grænsen for eget
kompetenceområde nås, og det vurderes, at andre kompetencer er nødvendige for at sikre kunden optimal
behandling.
SADF-medlemmer kender til og overholder SADFs vedtægter, som har til formål at fremme professionens og
SADF-medlemmers anseelse og gode kollegiale relationer.
SADF-medlemmer bidrager til at fremme et godt og kollegialt lærings- og arbejdsmiljø.

SKÆRPET OPMÆRKSOMHED

Det er formålet, at SADFs etiske retningslinjer stimulerer til refleksion og evaluering over SADF-Fodplejepraksis og
derigennem skærper SADF-medlemmers opmærksomhed på det ansvar, som er forbundet med at være
professionel og indgå i relationer.
Det gælder relationen med kunde, andre professionelle samt relationen til samfundet, forstået som de opgaver og
forpligtelser, det indebærer at være et professionel SADF-medlem.
SADFs etiske retningslinjer skal ses i sammenhæng med de vedtægter, der til enhver tid er gældende for SADFmedlemmer som alle medlemmer er pligtige til at overholde.
SADFs etiske retningslinjer skal overholdes af alle medlemmer – uanset medlemstype.

