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Etiske retningslinier for professionel adfærd og opførsel for hospitalsfysikere. 
 
Hospitalsfysikeren vil i sit arbejde træffe beslutninger og rådgive om forhold, der har direkte 
indflydelse på patienters helbred og sikkerhed, samt på de diagnostiske og terapeutiske resultater af 
en undersøgelse og behandling af patienten. Dette vil som regel ske i samarbejde med en bred vifte 
af læger, sygeplejersker, radiografer m.fl.. For at sikre at hospitalsfysikeren adfærd og opførsel i 
alle situationer er etisk korrekt og passende for professionen, bør hospitalsfysikeren overholde og 
følge nedenstående retningslinier. 
 
Hospitalsfysikeren bør: 
 

-     Huske at patienternes velbefindende og værdighed kommer i første række. 
 
-     Sikre at personale, der arbejder under fysikerens ansvar, er kompetent til at påtage sig de 
       tildelte opgaver og samtidig sørge for, at der er afsat de nødvendige resurser til løsning 
       af opgaverne. 
 
- Forpligte sig til at vedligeholde og fremme sin egen faglige professionelle kompetence efter 
      behov, og sikre at personale, der arbejder under fysikerens ansvar, ligeledes har mulighed 
      for passende efteruddannelse. 
 
-    Kun påtage sig ansvaret for opgaver inden for de arbejdsfelter, der er fysikerens eget 
      kompetenceområde. 
 
-    Respektere fortrolig information om patienter og pårørende, og udvise behørig diskretion. 
 
-    Altid rådgive objektivt og pålideligt efter bedste evne.  
 
-    Altid bestræbe sig på at samarbejde med kolleger og øvrige ansatte på en respektfuld og 
      værdig måde, samt at dele viden og erfaringer med kolleger til gavn for patienter og faget 
      medicinsk fysik 
 
-    Altid sikre sig at adfærd og opførsel til enhver tid er etisk korrekt og i overensstemmelse  
      med fagets højeste standarder, samt handle og fremstå med professionel værdighed i alle  
      fagets aspekter. 

 
 
I tilfælde af at hospitalsfysikeren groft tilsidesætter ovenstående etiske retningslinier og dette 
medfører en klage over fysikeren, skal nedenstående procedure følges ved behandling af klagen. 
 
 
 
 



DSMF´s bestyrelse nedsætter et uvildigt udvalg på 3 – 5 medlemmer bestående af erfarne 
hospitalsfysikere. Udvalget fungerer som det organ der 
 

- modtager klagen og udtaler sig om klagens berettigelse 
- undersøger de enkelte klagepunkter  
- udtaler sig om alvorsgraden af en eventuel tilsidesættelse af de etiske retningslinier  
       for hvert anklagepunkt 
- gør skriftlig rede for udvalgets konklusioner vedrørende klagen 
- begrunder og effektuerer en eventuel passende kritik af hospitalsfysikeren under anklage 

 
Ved grove og/eller gentagne overtrædelser af foreningens etiske retningslinier kan udvalget indstille 
til DSMF´s generalforsamling, at fysikeren under anklage fratages sit medlemskab af DSMF og 
ekskluderes fra foreningens register. 
 
Hospitalsfysikeren under anklage kan efterfølgende anke udvalgets kritik og indstilling til DSMF´s 
bestyrelse, der beslutter ankens videre forløb. 
 
Generelle klager over fysikerens arbejde, der ikke direkte er af etisk karakter i relation til de givne 
retningslinier, rettes efter de almindelige principper til cheffysikeren og/eller afdelingsledelsen. 
 
 
 
Vedtaget på DSMF´s generalforsamling d. 24. marts 2007.  
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