
Etiske retningslinjer for studenter og ansatte 

ved Det odontologiske fakultet 

Fakultetets etiske retningslinjer for studenter og ansatte er utformet som et supplement til 

etiske retningslinjer for statstjenestemenn og de etiske retningslinjer ved Universitetet i Oslo. 

Retningslinjene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på fakultetets nettsider. Alle ansatte og 

studenter plikter å sette seg inn i og etterleve de etiske retningslinjer.  

Studie- og forskningsseksjonen skal informere om de etiske retningslinjer ved studiestart. 

Alle nye studenter ved Det odontologiske fakultet skal signere dokumentet. Alle ansatte vil 

få tilsendt retningslinjene som et vedlegg til arbeidsavtalen.  

Retningslinjene gjelder for alle studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet, selv om 

mange av punktene ikke er like aktuelle for alle. For studentene er oppfølgingen av 

retningslinjene en del av den løpende skikkethetsvurderingen, som inngår i utdanningen. For 

studentene i fellessemestrene henvises det også til tilsvarende retningslinjer for Det 

medisinske fakultet. 

Tiril Willumsen 

dekan v/ Det odontologiske fakultet 

1. Generelle forpliktelser

    Studenter  og ansatte skal generelt arbeide i henhold til Helsepersonelloven og 

   fakultetets retningslinjer. 

Fakultetet forutsetter at praksisstedene følger Arbeidstilsynets retningslinjer blant annet 

med hensyn til likebehandling og ikke-diskriminering. 

Studenter  og ansatte skal respektere hverandre og andre som de kommer i kontakt 

med ved fakultetet . Uønsket atferd skal varsles/rapporteres.  



2. Studentens forpliktelser overfor pasienten

3. Ansattes forpliktelser overfor studenten

 

4. Tiltak ved brudd på retningslinjene

 Studentene skal først og fremst ta hensyn til pasientens beste. 

Studentene skal behandle alle pasienter med respekt uavhengig av alder, kjønn, 

etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, religiøs tilhørighet, moralsk og politisk oppfatning eller 

seksuell legning. Studenten må være forberedt på nær fysisk kontakt med pasienter av 

begge kjønn, herunder håndhilsing og kliniske undersøkelser.

Studentene skal ikke uttrykke eller praktisere egne moralske, religiøse, politiske eller 

andre personlige oppfatninger som kan komme i veien for hensynet til pasienten, 

kommunikasjon med pasienten og god pasientbehandling. 

Studentene skal følge de regler og normer for oppførsel og fremtreden som gjelder på 

det studiestedet (evt. praksisstedet) de oppholder seg. 

Ansatte må være bevisst sin funksjon som forbilde og være en god rollemodell for 

studenten.   

Ansatte må vise respekt for studentenes personlige og faglige integritet og avstå fra 

handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som angrep på studentenes verdighet. 

I en undervisningssituasjon eksisterer det en ujevn maktfordeling. Ansatte må være seg 

bevisst denne asymmetri.   

Ansatte må ikke komme med bemerkninger eller opptre på måter som kan virke 

krenkende eller seksuelt utfordrende for kandidaten. 

Ansatte og studenter som bryter retningslinjene vil av fakultetet få umiddelbar korreks 

og med påfølgende mulighet til å endre sin oppførsel/ framtreden. Alle innmeldte brudd 

på retningslinjene blir behandlet etter gjeldende lover.  


