Retningslinjer ved oppgaveskriving:
ETISKE OG JURIDISKE FORHOLD
1.1 Innledning
Disse retningslinjene gjelder for alle skriftlige arbeider som studentene utfører ved Lovisenberg
diakonale høgskole. Det kan i tillegg være spesielle regler ved enkelte oppgaver.
De etiske retningslinjene bygger på Sykepleiens yrkesetiske grunnlag hvor det slås fast
at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og
iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for
grunnleggende menneskerettigheter (NSF-serien 2/2001, s. 3).
Studentens skriftlige arbeider må være i overensstemmelse med etiske retningslinjer for praksis.
Studenten har taushetsplikt og skal behandle alle konfidensielle opplysninger på lik linje med
praksisstedets personale. Personvernet til pasienter, klienter, pårørende, personalet og
institusjonen skal ivaretas. To viktige prinsipper i personvernet er informert samtykke og
anonymisering av data/opplysninger. Studenten skal redegjøre for hvordan etiske og juridiske
krav i skriftlige arbeider er ivaretatt.

1.2 Anonymisering
Studentenes skriftlige arbeider omhandler
kun anonymiserte opplysninger. Det er et
krav at alle person-, pasient- og stedsdata og
andre personopplysninger anonymiseres i
skriftlige arbeider. I situasjoner hvor det er
risiko for at personer eller steder kan
identifiseres, må studentene om nødvendig
utelate og samle inn og anvende eller
omskrive data i en skriftlig oppgave. Det kan
for eksempel gjelde i tilfeller hvor pasientens
sykehistorie og/eller sykdomsforhold/
diagnose er spesielle eller sjeldne. Studenten
kan søke veiledning på praksisstedet eller hos
veileder for å få hjelp til å omskrive
data/opplysninger. 11 Eksempel: Originale
data: Navn: Rune Madsen Født: 18.sept. 1937
Sivilstand: Enkemann Yrke: Urmaker Adresse:
Landåsbygda Barn: 4, 2 sønner, 2 døtre Barns
adresse: 1 sønn i Bergen, 1 sønn i Oslo 1 datter
i Tromsø, 1 datter på Gjøvik Livssyn:
Baptistsamfunnet Diagnose: Ulcus ventriculi

Omskrevne data: Navn: N.N Alder: ca. 70 år
Sivilstand: Enkemann Yrke: Håndverker
Adresse: Landsbygda, ca. 20 km fra sykehuset.
Barn: Flere, av begge kjønn Barns adresse:
Flere bor langt unna, en har mulighet til å
besøke ham ofte Livssyn: Kristen Diagnose:
Ulcus ventriculi

