LÄKARENS ETISKA REGLER
(ANTAGNA AV LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGE DEN 12 DECEMBER 2014 )
Läkaryrket är ansvarsfullt och krävande. För att kunna fullgöra sina uppgifter måste läkaren förutom
grundliga kunskaper ha en vilja att följa läkarens mångtusenåriga etiska förpliktelser. Läkaren uppnår i sin
verksamhet förtroende genom sina kunskaper, sin yrkesskicklighet och sin person. Enligt dessa principer
har Finlands Läkarförbunds fullmäktige godkänt följande regler att iakttas av varje läkare i sin yrkesutövning:
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Läkarens plikt är att upprätthålla och befrämja hälsa, att förebygga och sköta sina patienters
sjukdomar och att lindra patienternas lidanden. Läkaren ska i all sin verksamhet hysa respekt
för det mänskliga och för livet. Läkaren får aldrig medverka vid tortyr, delta i verkställande av
dödsstraff eller i annan omänsklig verksamhet eller förberedelse till sådan.
Läkaren ska genom sitt handlande och sin verksamhet upprätthålla den högaktning och det
förtroende gentemot läkarprofessionen som läkaryrket kräver.
Läkaren ska bemöta sina patienter likvärdigt, rättvist och utan diskriminering.
Läkaren ska respektera patientens självbestämmanderätt och stöda patienten att delta i
beslutfattande som gäller vården. Också då läkaren måste agera oberoende av patientens vilja,
bör förverkligande av patientens självbestämmanderätt stödas så långt detta är möjligt.
Läkaren ska upprätthålla och förkovra sina kunskaper och sitt kunnande. Hen ska
rekommendera och använda sig endast av sådana undersökningar och behandlingar som enligt
medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet är effektiva och ändamålsenliga.
Läkaren bör befrämja forskningen inom sitt vetenskapsområde. Gällande medicinsk forskning,
ska läkaren följa principerna om informerat samtycke och uppfylla de övriga kraven som ingår i
Helsingforsdeklarationen.
Läkaren har sekretessplikt och ska också befrämja patientuppgifternas konfidentialitet.
Läkaren ska vårda patienten enligt patientens hjälpbehov och ersättningen ska stå i proportion
till omfattningen av det utförda arbetet.
Då läkaren utfärdar intyg och utlåtanden fungerar läkaren som en av samhället godkänd
opartisk sakkunnig. Utlåtandena ska grunda sig på objektiva iakttagelser som läkaren gjort i
samband med en omsorgsfull medicinsk undersökning och på en kritisk bedömning av dessa
iakttagelser och bakgrundsfakta.
Läkaren ska vid offentliga framträdanden iaktta noggrann urskillning, undvika att framhäva sin
egen person i onödan och förhålla sig med respekt gentemot patienterna. I egenskap av läkare
ska hen basera sina ställningstaganden på medicinsk kunskap och erfarenhet.
Läkaren ska genom sitt beteende och sitt agerande omhulda och befrämja kollegialiteten till
patienternas bästa och för att upprätthålla en värdig anda och gott kamratskap.
Läkaren ska agera aktivt så att hen i sitt arbete kan uppfylla plikterna och följa principerna som
anges i dessa etiska regler.

