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Yrkesetiske retningslinjer for dyrepleiere 
 

Disse retningslinjene er ment som en veiledning til dyrepleiere i møtet med etiske 
vurderinger i hverdagen. De er også laget for å kunne benyttes av klinikkassistenter og 

annet klinikkpersonale. 

 
Dyrepleiens grunnlag: 

 
Grunnlaget for all dyrepleie skal være respekten for det enkelte dyr, dyrets liv og dets iboende 
verdi. Dyrepleie skal bygge på empati, barmhjertighet, omsorg for dyrene og respekt for 
dyrevelferden. Dyrepleie skal være kunnskap- og evidensbasert. 

 
1. Dyrepleieren og pasienten 

 
Dyrepleieren skal ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet. 

 
1.1 Dyrepleieren skal ivareta en helhetlig omsorg for den enkelte pasient og dyrepleierens 

grunnleggende profesjonelle ansvar er overfor dyrs om har behov for pleie. 

 
1.2 Dyrepleieren skal beskytte pasienten mot krenkende handlinger og skal i sitt arbeid søke 

å skape et miljø der dyrenes rettigheter respekteres og etterfølges. 

 
1.3 Dyrepleieren skal ivareta pasientens verdighet og rettigheter i følge lov om dyrevelferd 

og sikkerhet, ved bruk av teknologi og vitenskapelige framskritt. 

 
1.4  Dyrepleieren bør bidra til å initiere og støtte opp om tiltak som gjøres for å dekke dyrs 

helseB og atferdsmessige behov 

 
1.5  Dyrepleieren har ansvar for en dyrepleierpraksis som lindrer lidelse og bidrar til en 

verdig død. 

 
1.6 Dyrepleieren skal bidra til en verdig død, der det er særlig viktig at nytteløs 

livsforlengende behandling avsluttes eller ikke påbegynnes. 

 
1.7 Dyrepleieren skal vise respekt for dyret også etter at døden har inntruffet. 

 
 

2. Dyrepleieren og eiere. 

 
Dyrepleieren skal vise respekt og omsorg for eiere. 

 
2.1 Dyrepleieren skal sørge for at eieres rettigheter blir ivaretatt. 

 
2.2 Dyrepleieren skal ivareta pasientens og eiers rett til vern om fortrolige opplysninger. 

Opplysninger skal behandles konfidensielt og det skal utvises skjønn når slike 
opplysninger videreformidles. 

 
2.3 Dersom det oppstår interessekonflikter mellom eier og det dyrehelsepersonell opplever 

som pasientens beste, skal hensynet til pasienten prioriteres. 

 
2.4 Dyrepleieren skal tilstrebe å gi eier tilstrekkelig informasjon til å kunne gi et informert 

samtykke til pleie og behandling av pasienten. 

 
2.5 Dyrepleieren skal vise respekt for eiers følelsesmessige reaksjoner. 



 

 

3. Dyrepleieren og profesjonen 

 
Dyrepleieren skal ha et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i 
utøvelsen av dyrepleien, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten. 

 
3.1 Dyrepleieren skal erkjenne et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og 

juridisk forsvarlig. Dyrepleieren har også ansvar for å fastsette og innføre akseptable 
normer for klinisk praksis, ledelse, forskning og utdanning innen dyrepleierfaget. 

 
3.2 Dyrepleieren bør anvende de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid. 

 
3.3 Dyrepleieren skal erkjenne begrensningene for egen kompetanse, praktiserer innenfor 

disse og søker veiledning i vanskelige situasjoner. 

 
3.4 Dyrepleieren skal bruke sitt skjønn med hensyn til individuell kompetanse når det 

gjelder å påta seg og delegere ansvar. 

 
3.5 Dyrepleieren skal holde seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis 

innen eget funksjonsområde, og bør også bidra aktivt til å utvikle en kjerne av 
profesjonell kunnskap som er basert på forskning. 

 
3.6 Dyrepleieren skal bidra til verdibevissthet, fagutvikling og forskning, og til at ny 

kunnskap innarbeides og anvendes i praksis. 

 
3.7  Dyrepleieren kan, av samvittighetsgrunner, be seg fritatt for plikter som hører inn under 

vedkommendes funksjonsområde, når dette er hjemlet i lov eller skriftlig akseptert av 
arbeidsgiver. 

 
3.8 Dyrepleieren medvirker ikke til markedsføring eller annen kommersiell virksomhet som 

kan påvirke eierens og samfunnets tillit til dyrepleieren. 

 
3.9 Dyrepleieren og andre klinikkansatte skal bruke titler og betegnelser som 

vedkommendes utdanning, autorisasjon og funksjon berettiger til, og som gir korrekt 
informasjon om kvalifikasjoner og ansvar. 

 
3.10 Dyrepleieren skal delta i arbeidet med å etablere og opprettholde trygge og rettferdige 

sosiale og økonomiske arbeidsbetingelser for dyrepleie. 

 
 

4. Dyrepleieren og medarbeidere 

 
Dyrepleieren skal vise respekt for kollegers og andres arbeid, og skal være til støtte i vanskelige 
situasjoner. Dette skal ikke være til hinder for å ta opp brudd på faglige, etiske eller kollegiale 
normer. 

 
4.1 Dyrepleieren skal ta initiativ til og fremme et faglig og tverrfaglig samarbeid i alle deler 

av veterinærmedisinen. 

 
4.2 Dyrepleieren har et faglig og etisk veiledningsansvar for annet personell som deltar i 

pleie og omsorgsfunksjoner. 

 
4.3 Dersom interessekonflikter oppstår mellom kolleger i forbindelse med utføring av en 

oppgave, skal hensynet til pasientens liv og helse alltid prioriteres. 

 
4.4 Dyrepleieren skal motarbeide enhver form for diskriminerende atferd overfor kolleger. 



 

 

5. Dyrepleieren og arbeidsstedet 

 
Dyrepleieren skal sette seg inn i arbeidsstedets visjon, verdier, mål og gjeldende retningslinjer, og 
være lojal mot disse så lenge de er i samsvar med dyrepleiens grunnlag.  

 
5.1 Dyrepleieren skal sette seg inn i egne plikter og rettigheter når et nytt arbeidsforhold 

innledes, og holde seg oppdatert om aktuelle endringer. 

 
5.2 Dyrepleieren skal bidra til utforming og gjennomføring av faglige normer for god praksis 

på arbeidsstedet. 

 
5.3 Dyrepleieren skal ivareta sine egne helsemessige behov slik at evnen til å yte pleie ikke 

forringes. Menneskers sikkerhet skal alltid settes først. 

 
5.4 Dyrepleieren skal melde fra og/eller varsle når pasienter utsettes for uforsvarlige eller 

kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. 

 
5.5 Dyrepleieren har rett til å forvente respekt og nødvendig støtte fra kolleger og 

arbeidsgiver når hun/han melder fra om kritikkverdige forhold. 

 
5.6 Dyrepleieren har krav på beskyttelse og nødvendig støtte dersom hun/han utsettes for 

trusler og vold. 

 
 

6. Dyrepleieren og samfunnet 

 
Dyrepleieren skal delta aktivt i den offentlige debatten og bidra til at faglige og etiske normer 
legges til grunn for dyrehelsepolitiske beslutninger. 

 
6.1 Dyrepleieren har meldeplikt ved mistanke om mishandling av dyr. 

 
6.2 Dyrepleieren må holde seg orientert om den dyrehelsepolitiske utviklingen både lokalt, 

nasjonalt og globalt. 

 
6.3 Dyrepleieren skal arbeide for et ressursmessig grunnlag som muliggjør god praksis. 

 
6.4 Dyrepleieren skal bidra til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for 

pleie. 
 
6.5 Dyrepleieren verner om fagets omdømme og skal ved offentlig opptreden også i digitale 

medier gjøre det klart om hun/han opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller noen 
andre. 

 
6.6 Dyrepleieren skal være varsom med å svare på medisinske spørsmål på sosiale media og 

andre steder samt henvise til veterinær ved behov.  
 
6.7 Dyrepleieren skal ikke dele bilder eller annen informasjon om pasienter uten skriftlig 

samtykke. 
 
6.8 Dyrepleieren skal opptre kollegialt på sosiale medier og være sitt ansvar bevisst i sine 

ytringer. 
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