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Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening
Vedtatt på landsmøte 27.10.18
Reglene kan ikke dekke alle forhold innen en kiropraktors yrkesliv. Disse regler vil derfor være
ufullstendige. Deres ånd like mye som deres bokstav må være kiropraktorens rettesnor.
§ 1 Formål
De Etiske Regler gjelder for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (NKF) og skal danne grunnlaget for
en verdig utøvelse av kiropraktoryrket.
§ 2 Kiropraktorenes forhold
2.1
Kiropraktoren plikter å arbeide innen den ramme som gjeldende lovgivning, foreningens lover og de
etiske regler til enhver tid setter, uten hensyn til personlig fordel eller andre utenforliggende hensyn.
2.2
Kiropraktoren plikter i sin virksomhet å opptre saklig og korrekt og alltid i samsvar med standens og yrkets
verdighet.
Kiropraktoren skal ikke ha en adferd eller opptreden som kan skade standens eller yrkets anseelse.
2.3
Kiropraktoren plikter å holde seg faglig oppdatert og underrettet om ny viten og nye metoder av
betydning for faget og tilgrensende fagområder.
Kiropraktoren skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for etterutdanning.
2.4
Veileder og turnuskandidat forplikter seg til å følge reglement for Norsk Kiropraktorforenings Student-,
turnus- og veilederutvalg
2.5
Dersom det reises søksmål mot en kiropraktor eller en kiropraktor blir anmeldt til politiet og dette gjelder
kiropraktorens yrkesutøvelse, skal kiropraktoren straks underrette generalsekretær og leder av Etisk Råd.
§ 3 Kiropraktoren og pasienten
3.1
Kiropraktoren plikter å yte sitt beste overfor enhver pasient faglig og menneskelig i tråd med
helsepersonellovens regler.
3.2
Kiropraktoren skal gi pasienten informasjon om diagnose, vurdering av tilstand, prognose og
behandlingen.
Pasienten skal gis mulighet til å medvirke i valget mellom tilgjengelige og forsvarlige behandlingsmetoder.
3.3
Kiropraktoren skal henvise pasienten til annet helsepersonell dersom kiropraktoren ikke selv kan yte
forsvarlig helsehjelp og pasientens behov tilsier det.

3.4
Kiropraktoren skal føre journal og nedtegne alle relevante og nødvendige opplysninger.
Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for
dem.
Det skal foreligge skriftlig samtykke fra pasienten for utlevering av kopi av journal.
3.5
Kiropraktoren skal ha en tydelig og profesjonell rolle i kontakt med pasienten. Behandlingsrelasjonen skal
i tråd med helsepersonellovens forsvarlighetskrav, ikke brukes til å tilfredsstille egne behov gjennom
privat og intim kontakt. Dette gjelder også etter at behandlingsforholdet er avsluttet.
Kiropraktoren må ikke utnytte nåværende eller tidligere pasienter økonomisk, religiøst, seksuelt, eller på
annen måte.
3.6
Kiropraktoren skal alltid tilby pasienten at en tredjeperson skal være tilstede ved undersøkelse eller
behandling rektalt.
Undersøkelse/behandling vaginalt anbefales ikke. Hvis dette likevel ansees klinisk nødvendig, skal en
tredjeperson alltid være tilstede.
3.7
Kiropraktoren skal administrere sitt kontor slik at pasienten ikke påføres unødvendig tidstap eller utgift.
Pasienten skal ved forespørsel få overslag over honorar ved fremtidig behandling i den utstrekning dette
er mulig å gi.
3.8
Kiropraktoren skal ivareta taushetsplikten om det som vedkommende får kunnskap om når det gjelder
legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold.
Kiropraktoren skal sørge for at ansatte undertegner erklæring om taushetsplikt.
§ 4 Kiropraktoren og kolleger
Kiropraktoren skal hjelpe og veilede kolleger ved behov.
Ethvert medlem av NKF plikter å gjøre Etisk Råd oppmerksom på mulige brudd på de etiske reglene og
andre forhold som kan antas å skade standen eller yrket.
Ved mistanke om alvorlig faglig eller etisk svikt hos kollega, bør spørsmålet tas opp med vedkommende
på en hensynsfull måte. Der sakens alvorlighet tilsier det, skal Etisk Råds sekretær og eventuelt
helsemyndighetene varsles.
§ 5 Kiropraktoren og offentligheten
5.1
Kiropraktoren må bare bruke slike titler og betegnelser som utdanning og stilling berettiger til herunder;
• Yrkestittelen «kiropraktor» eller «autorisert kiropraktor».
Forkortelse godkjent av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller andre regionale
CCE-tilknyttede godkjenningsorganer. Tittelen «Doctor of Chiropractic» kan bare benyttes i
forkortet form «D.C.» og da etter navn og «kiropraktor» eller «autorisert kiropraktor».
• Betegnelse for fullført bachelor-, master- eller ph.d-grad.
• Betegnelsen «Medlem av Norsk Kiropraktorforening» eventuelt forkortet til «MNKF» med NKFs
logo.
Det kan bare angis at man er spesialist i en eller flere bestemte disipliner/metoder innen kiropraktikk ved
gjennomført spesialistløp i regi av NKF.
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5.2
Ved markedsføring må det ikke gis opplysninger som er uriktig eller villedende overfor publikum, eller
illojalt overfor kolleger.
Markedsføringen skal være forsvarlig, nøktern og saklig og i samsvar med helsepersonellovens
bestemmelser.
Markedsføringen skal reflektere allment aksepterte diagnostiske og terapeutiske metoder og
vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder innen kiropraktikk og kun inneholde faguttrykk som folk
i sin alminnelighet forstår.
Kiropraktoren må ikke ved upassende markedsføring skaffe seg pasienter.
Rabatter og gratis konsultasjoner skal ikke brukes i markedsføring på en måte som kan svekke standens
anseelse.
Gavekort skal ikke brukes som betaling for kiropraktisk behandling.
5.3
Kiropraktorens uttalelser til offentligheten må så vidt mulig gis en generell form og ikke ha preg av
personlig reklame.
Opplysninger må ikke være egnet til å skade standens anseelse.
5.4
Kiropraktoren kan bare undervise i kiropraktiske teknikker til studenter ved- eller kiropraktorer som har
eksamen fra ECCE-godkjent lærested eller læresteder med godkjenning fra andre regionale CCEtilknyttede organisasjoner. Som undervisning regnes ikke foredrag om generelle sider ved
kiropraktorvirksomheten. Styret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
§ 6 Håndhevelse av etiske regler
Medlemmene skal innenfor rammene av taushetsplikten, svare på henvendelser fra Etisk Råd og gi alle
opplysninger som er relevante for det henvendelsen gjelder.
§ 7 Advarsel og irettesettelse
Finner Etisk Råd at et medlem har opptrådt i strid med de etiske regler, kan rådet gi vedkommende en
advarsel eller irettesettelse.
Vedtak om advarsel eller irettesettelse krever ¾ flertall av et fulltallig Etisk Råd.
§ 8 Bot
8.1
Ved grove brudd på de etiske regler, kan Etisk Råd ilegge en bot begrenset oppad til ½ G (folketrygdens
grunnbeløp) som tilfaller NKF.
Vedtak om ileggelse av bot fattes med alminnelig flertall.
8.2
Bot betales til NKF senest innen 30 dager etter at vedkommende har mottatt endelig avgjørelse i saken.
Betales ikke boten innen fristen, kan Sentralstyret ekskludere vedkommende.
§ 9 Eksklusjon
Dersom bruddene på de etiske reglene er av en slik alvorlighet at kiropraktoren ikke bør være medlem av
forening, kan Etisk Råd vedta at medlemmet ekskluderes.
Vedtak om eksklusjon krever ¾ flertall av et fulltallig Etisk Råd.
§ 10 Anke til Sentralstyret
10.1
Den som etter vedtak fra Etisk Råd er ilagt bot på kr. 5.000.- eller mer, eller er ekskludert, kan anke
vedtaket inn for Sentralstyret.
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10.2
Anke må fremsettes skriftlig og senest innen 3 uker etter avgjørelsen er fattet.
Sentralstyret kan i særlige tilfeller forlenge klagefristen.
§ 11 Saksomkostninger
Ved Etisk Råds behandling av saker som gjelder spørsmål om en kiropraktor har handlet i strid med de
etiske reglene, bærer kiropraktoren egne omkostninger.
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