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Biomedicinska analytiker är specialister på olika under-
söknings- och analysmetoder och har en avgörande roll 
för patientsäkerhet och kvalitet. Det är därför nödvän-
digt att både kunna föra etiska resonemang och göra väl 
grundade rimlighetsbedömningar.

Biomedicinsk analytiker är ett yrke med en gammal 
yrkeskultur och dagens utövare bygger vidare på tidigare 
generationers kunskap. Yrkeskulturen förändras och 
utvecklas och är en del i kunskapsområdet biomedicinsk 
laboratorievetenskap. I detta omfattas även normer och 
värderingar och den etiska koden kopplar samman hela 
kunskapsområdet och stärker yrkesidentiteten.

Som utövare av sin profession har biomedicinska 
analytiker ansvar för att utifrån kunskap och kompetens 
bidra till hälsa, välbefinnande och samhällets utveckling. 
Den etiska koden är formulerad utifrån biomedicinska 
analytikers kunskapsområde och det egna yrkesansva-
ret. Koden ska vägleda och stimulera biomedicinska 
analytiker i etiska resonemang och ge stöd inför beslut i 
det dagliga arbetet.
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Grundläggande värderingar för biomedicinska analy-
tiker är att alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter. Den yrkesetiska koden har fyra huvud-
områden som sammanfattar riktlinjerna för ett etiskt 
förhållningssätt och handlande:
 
Biomedicinska analytiker och professionen 
Biomedicinska analytiker som yrkesutövare 
Biomedicinska analytiker och vårdtagaren/kunden 
Biomedicinska analytiker och det globala samhället



Biomedicinska analytiker och  
professionen

Den biomedicinska analytikern 

ansvarar för att respekten för professionen upprätt-•	
hålls genom att agera med ärlighet, integritet och 
pålitlighet.
utvecklar kontinuerligt sin kompetens och kunskap.•	
ingriper om missförhållanden i vården/verksam-•	
heten äventyrar människors hälsa eller miljö.
är öppen för kritisk granskning av sin yrkes- •	
utövning.



Biomedicinska analytiker som  
yrkesutövare

Den biomedicinska analytikern 

visar respekt för andra yrkesutövares kunskap och •	
arbetar aktivt för samarbete och god arbetsmiljö.
undervisar och handleder studenter, kollegor och •	
andra yrkesutövare samt vårdtagare.
tillhandahåller expertis och delar med sig av sin •	
kunskap.
följer de policyer, lagar och regelverk som gäller •	
arbetsplatsen så länge dessa inte står i strid med 
professionens etiska riktlinjer.



Biomedicinska analytiker och  
vårdtagaren/kunden

Den biomedicinska analytikern 

respekterar och skyddar individens integritet och •	
värdighet.
ansvarar för hela den analytiska processen från •	
provtagning/undersökning till provsvar.
tillämpar vetenskapliga framsteg till nytta för vård-•	
tagare/kund.
ansvarar för och säkerställer att laboratorietjänster •	
utförs med respekt för vårdtagaren/kunden och det 
organiska materialet.



Biomedicinska analytiker och  
det globala samhället

Den biomedicinska analytikern 

är hängiven användningen av biomedicinsk labo-•	
ratorievetenskap för mänsklighetens bästa.
verkar för att forskning inom biomedicinsk labora-•	
torievetenskap förbättrar och utvecklar folkhälsan 
globalt.
ansvarar för utveckling av befintliga och etablering •	
av nya standarder för bästa patientsäkerhet och god 
laboratoriesed. 
tar ansvar för och skyddar miljön.•	



Vid IFBLS:s (International Federation of Biomedical Laboratory 
Science) världskongress i Nairobi 2010 antogs en reviderad 
yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. 

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, och 
Vårdförbundet har tillsammans arbetat fram en översättning 
och anpassning av denna kod.

Ett samarbete mellan

www.vardforbundet.se www.ibl-inst.se
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