
YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR BIOINGENIØRER

Bioingeniøren skal gjøre seg kjent med gjeldende yrkesetiske retningslinjer, og utøve sitt yrke  
i overensstemmelse med disse 

1. Bioingeniøren viser respekt for liv og for menneskets iboende verdighet
1.1. Ethvert menneske har i seg selv en iboende verdighet og lik rett til respekt uavhengig av kjønn, 

alder, kultur, etnisk tilhørighet, religion, politisk oppfatning, sykdom og livssituasjon

2. Bioingeniøren respekterer pasientens rett til informert samtykke, autonomi og integritet
2.1. Bioingeniøren retter sin oppmerksomhet mot pasienten og utøver sitt yrke slik at pasienten føler 

trygghet
2.2. Bioingeniøren tar hensyn til pasienten og dens pårørende
2.3. Bioingeniøren gir informasjon om den bioingeniørfaglige delen av behandlingen
2.4. Bioingeniøren ivaretar taushetsplikten

3. Bioingeniøren utøver sitt arbeid faglig forsvarlig og tar ansvar for egne handlinger
3.1. Bioingeniøren vedkjenner seg sitt bioingeniørfaglige ansvar
3.2. Bioingeniøren reflekterer over etiske konsekvenser når faglige valg skal tas 
3.3. Bioingeniøren holder sine kunnskaper ved like og sørger for å fornye dem
3.4. Bioingeniøren stiller i akutte krisesituasjoner sin faglige kompetanse til rådighet 

4. Bioingeniøren behandler alt biologisk prøvemateriale med respekt

5. Bioingeniøren bidrar til å fremme forsvarlig biomedisinsk vitenskap
5.1. Bioingeniøren bidrar i kraft av sin kompetanse til utvikling og formidling av biomedisinsk 

vitenskap 
5.2. Bioingeniøren forsikrer seg om at forskningsarbeid vedkommende deltar i er godkjent etter 

gjeldende retningslinjer 
5.3. Bioingeniøren kan velge å reservere seg dersom forskningsarbeidet strider mot egen overbevisning
5.4. Bioingeniøren viser aktsomhet og respekt for dyrevelferd i forskning 

6. Bioingeniøren er lojal mot arbeidsstedets avtaler og instrukser, så lenge disse er i samsvar med våre 
yrkesetiske retningslinjer
6.1. Bioingeniøren melder fra dersom avtaler, instrukser eller gjeldende praksis strider mot lovverket 

eller våre yrkesetiske retningslinjer

7. Bioingeniøren viser respekt for og ivaretar sine kollegaer
7.1. Bioingeniørene viser toleranse overfor hverandres arbeid, arbeidsmåte og livssituasjon
7.2. Bioingeniøren som blir kjent med eller opplever uforsvarlig praksis fra kollegaer plikter å si fra

8. Bioingeniøren respekterer andre yrkesgruppers fag- og ansvarsområde
8.1. Bioingeniøren bidrar til et godt samarbeid med andre yrkesgrupper 

9. Bioingeniøren bidrar til å bringe etiske aspekter inn i helse- og sosialdebatten
9.1. Bioingeniøren engasjerer seg i etiske og miljørelaterte utfordringer som eksisterende og ny teknologi 

kan medføre
9.2. Bioingeniøren arbeider for god ressursutnyttelse i laboratoriene og helsetjenesten for øvrig
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