
Arket for 2020 ble raskt farget av en rød sirkel med pigger på. Korona-viruset har 
preget oss gjennom hele året, og blir med oss videre inn i det nye året som ligger 
foran oss. 

Vi hadde hørt rykter om slike virus før. Svineinfluensa, fugleinfluensa og SARS. 
De pleier dø ut lenge før de når oss her i nord. Dette viruset tok seg derimot til 
alle deler av Europa og verden for øvrig. Brått var det i Norge. Det ble erklært en 
pandemi. Mange fikk skylden for denne smitten. Skiturister, «harry-handlere», 
ungdom, pensjonister og utlendinger. Ordlyden var hard på sosiale medier. Men 
dette viruset brydde seg ikke om hvem, hva eller hvor. Viruset tok seg til rette der 
det fikk tilgang til slimhinner som ikke hadde vært borti noe lignende før. 

Aldri før i vår tid har myndigheter og eksperter satt seg ned for å drøfte og lage 
tiltak og retningslinjer så fort. Med tydelighet og åpenhet har de formidlet dette til 
oss med regelmessige pressekonferanser, åpne spørretimer og en tilgjengelighet så 
å si døgnet rundt. De har våget å ta upopulære og inngripende avgjørelser. De har 
prøvd å finne en balansegang som er til å leve med. De står i det.

Helsevesenet brettet opp ermene, gjorde endringer og la om driften. Laborato-
rietjenesten, som vanligvis er ganske usynlig, fikk vist at de er uunnværlige der de 
jobber i kulissene. Bioingeniører over hele landet har stått på ved å ivareta vanlig 
drift, men også ved å ta i bruk nye tester, imøtekomme krav og forventninger, samt 
tilegne seg ny kunnskap. Bioingeniører er løsningsorienterte og strukturerte. De 
våger.

Bioingeniørfaglig institutt ble tvunget til å tenke nytt. Sekretariatet, fagstyret, 
YER og alle rådgivende utvalg måtte skrinlegge sine planer om fysiske kurs og 
møter, og måtte finne nye arenaer for å formidle kunnskap, motivasjon og opp-
muntringer til sine medlemmer. Kurs, streaminger og lunsjtreff har blitt gjennom-
ført - et nytt digitalt møtested ble etablert. De tør satse.

Helsedirektoratet og myndighetens formidling, endringene i laboratoriedriften 
og BFI sine nytenkende ideer har dette til felles: At noen lufter sine tanker. At noen 
kommer med forslag. At noen sier fra om ting som ikke fungerer eller er feil. At 
noen våger og tør stå for noe. 

I BFIs yrkesetiske retningslinjer (pkt. 9) står det at «Bioingeniøren bidrar til å 
bringe etiske aspekter inn i helse- og sosialdebatten» og at «Bioingeniøren arbeider 
for god ressursutnyttelse i laboratoriene og helsetjenesten.» Vi må derfor stikke 
hodene frem! 

Bioingeniørene har vært mer synlige i 2020 enn på lenge. Innlegg i Aftenpos-
ten, møte med helseministeren, videohilsen fra assisterende helsedirektør, hyllet  
i podkasten til Tusvik og Tønne og nevnt i den nyeste krimboka til Lier Horst,  
Sak 1569. La oss strekke hals i 2021!
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Å stå for noe

Et nyhetsbrev fra Yrkesetisk råd i NITO BFI, mars 2021

Bjarne Hjeltnes deltok i BFIs 
digitale kurs om Blodprøve- 
takning av barn den 20. oktober 
2020  Om dere ikke fikk sett det 
da, så kan dere følge lenken til 
sendingen som ligger på nett.

Kurs og aktiviteter

Radiolog Helga Brøgger (bildet)
deltar på BFIs kurs om kunstig 
intelligens og digital etikk den 
10. mai 2021 fra kl.14-16. Hun 
skal snakke om hvor langt ut-
viklingen har kommet i bruk av 
kunstig intelligens i norsk helse-
vesen. Fysiker Inga Strümke gir 
en kort innføring om hva kuns-
tig intelligens og maskinlæring 
er. Det blir også andre innlegg 
om hvordan ny teknologi gir nye 
etiske utfordinger. 

Sett av datoen i kalenderen 
allerede nå.

Denne teksten er en liten omskriving av Mona artikkel 
som stod på trykk i Bioingeniøren nr.1 2021.

Det er alltid rom for 

forbedringer. Det er det største 

rommet i hele huset.»

 Ukjent

https://www.youtube.com/watch?v=LV8Mo_Dv0To&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LV8Mo_Dv0To&feature=youtu.be


Artikler om etikk i Bioingeniøren i 2020/2021:
Hverdagens prioriteringer (Maren Øverseth, nr. 2/2021) 
– om vanskelige prioriteringer i en bioingeniørs arbeid.
Etiske nyttårsforsetter (Mona Pedersen Unnerud, 1/20) – hvordan 
begrunner du valgene dine?
Når pasienten vil ta prøven selv (Bjarne Hjeltnes, 2/20 ) – om  
å dele erfaringer for å kunne etablere gode og trygge rutiner
Hva er viktig for deg? (Gry Andersen, 3/20) – om å skape en  
kultur for den gode opplevelsen, bli tatt på alvor og lyttet til.
Vanskelige valg (Maren Øverseth 4/20) – Er det riktig å overlate 
blodprøvetakingen til andre yrkesgrupper i denne unntakstilstan-
den vi befinner oss i?
Etikk er et verktøy som ikke må forbeholdes eksperter  
(Margrete Tennfjord, 5/20) - om etiske verktøy
NIPT: Reservasjonsrett for bioingeniører? (Christina Mæland, 
6/20) - nye tester gir nye etiske dilemmaer.  
Hva er et liv verdt? (Mona Pedersen Unnerud, 7/20) - om  
prioriteringer under pandemien
Dugnaden er ikke over (Bjarne Hjeltnes, 8/20 ) -om yrkesetiske 
retningslinjer for bioingeniører punkt 3.4: «Bioingeniøren stiller i 
akutte krisesituasjoner sin faglige kompetanse til rådighet».
Risikoen ved å bli eksponert for folk (Gry Andersen, 9/20)  
– om yrkesetiske retningslinjer punkt 7: «Bioingeniøren viser 
respekt for og ivaretar sine kollegaer.»
(Lenkene er klikkbare, så du finner artiklene hos Bioingeniøren)
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Foran fra venstre: Gry Andersen, Maren Øverseth og Christina Mæland. Bak fra 
venstre Margrete Tennfjord (BFI), Mona Pedersen Unnerud og Bjarne Hjeltnes.

Yrkesetisk råd arbeider sammen med etikk- 
komiteen i NITO med utviklingen av et nytt 
verktøy til bruk i etikkarbeidet. Sammen 
med et ekstern byrå lages det et brettspill 
der deltakerne får øve seg i etiske dilemma-
er med ulike metoder. Bildet er en skisse. 
Når smittevernhensyn tillater oss å møtes 
fysisk igjen, vil det være mulig å invitere 
medlemmene i YER til å komme på besøk 
med dette brettspillet.

Heftet Etikk for bioingeniører ble gitt ut i 2013, og YER synes det er fint å få en re-
visjon med tanke på tekster, språk og innhold. De yrkesetiske retningslinjene skal 
i utgangspunktet bli stående slik de er. Har du innspill til arbeidet, så vil vi gjerne 
høre fra deg. Da kan du sende en mail til Mona Pedersen Unnerud,  
Mona.Pedersen.Unnerud@so-hf.no med det du har på hjertet. Frist: 12.mars.
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