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Varighet: 4 timer

Antall sider inkl. forside 1

Tillatte hjelpemidler: Yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører (vedlagt)

Merknader: Oppgave 1 teller 50%, oppgave 2 og 3 teller 25% hver

OPPGAVE 1
(teller 50%)

Gjør rede for de to etiske grunnmodellene pliktetikk og konsekvensetikk.
Drøft sterke og svake sider med de to modellene.

Skiss& deretter en situasjon der en bioingeniør står overfor et etisk dilemma.
Analyser denne situasjonen etisk.

OPPGAVE 2
(teller 25%)

Gjør rede for kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ forskning og for sentrale forskjeller
mellom dem.

OPPGAVE 3
(teller 25%)

Gjør rede for viktige krav innen forskningsetikk.
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mellom dei.

OPPGÅVE 3
(tel 25%)

Gjer greie for viktige krav innan forskingsetikk.



Yrkesetiske retningslinjer for
bloingenifirer

Bioingeniøren skal
vise 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 rase, kjønn, alder, kultur,
religion, politisk oppfatning,
sykdom og livssituasjon

Bloingeniøren skal
vise respekt for
pasientens rett til
informert samtykke,
autonomi og
integritet

2.1 Bioingeniøren skal utføre sitt
yrke slik at pasienten føler
trygghet

2.2 Bioingeniøren skal ta hensyn
til pasienten og dens
pårørende

2.3 Bioingeniøren skal rette sin
oppmerksomhet mot pasienten

2.4 Bioingeniøren skal gi
informasjon om den
bioingeniørfaglige delen av
behandlingen

2.5 Bioingeniøren skal skjerme
private og Medisinske
opplysninger for
uvedkommende

Bloingeniøren skal
utføre sitt arbeid
faglig forsvarlig og ta
ansvar for egne
handlinger

3.1 Bioingeniøren skal
vedkjenne seg sitt
bioingeniørfaglige ansvar

3.2 Bioingeniøren bør reflektere
over de etiske konsekvensene
av arbeidet vedkommende
utfører

3.3 Bioingeniøren skalholde sine
kunnskaper vedlike og sørge
for å fornye dem

Bioingeniøren skal
behandle alt
biologisk
prøvemateriale med
respekt

Bioingeniøren bør
bidratil å fremme
human vitenskap

5.1 Bioingeniøren skal forsikre
seg om at forskningsarbeidet
vedkommende deltar i er
godkjent

5.2 Bioingeniøren bør reservere _
seg dersom forskaingsarbeidet
strider mot egen
overbevisning

5.3 Bioingeniøren skalbehandl.
dyr med omtanke og respekt
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Bloingenlørenskal
være lojal mot
arbeidsstedets
avtaler og instrukser,
så lenge dette er I
samsvar med våre
yrkesetiske
retningslinjer

6.1 Bioingeniørenskalreagere
hvisde overordnedemål
stridermotvåreyrkesetiske
retningslinjer

Bioingenlørenskal
vise respekt og
omsorg for sine
kollegaer

Bloingeniørenskal
respektere andre
yrkesgruppersfag- og
ansvarsområde

8.1 Bioingeniørenskalbidratil et
godtsamarbeidmedandre
yrkesgrupper.Ved
interessekonflikterskal
hensynettil pasientenslivog
helsekommeførst

Bioingenlørenskal
også i akutte
krisesituasjoner stille
sin faglige
kompetanse til
rådighet

11. Bloingenlørenbør
bidra til å bringede
etiske aspekter inn
helse- og
sosialdebatten.

11.1 Bioingeniørenbørarbeidefor
enressurstildelingoggod
ressursutnyttelsesomsikrer
etiskforsvarligdrifti
laboratorieneogi
helsevesenetforøvrig

7.1 Bioingeniørenskalvise 10. Bioingenlørenbør
toleranseoverforhverandres være aktiv
arbeid,arbeidsmåteog miljødebatten
livssituasjon
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