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Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening 

 
I.Formål   

De etiske regler gjelder for medlemmer i Norsk Kiropraktorforening (NKF) og skal danne grunnlaget for en 
verdig utøvelse av kiropraktoryrket. Reglene kan ikke dekke alle forhold innen en kiropraktors yrkesliv. 
Disse reglene vil derfor være ufullstendige. Deres ånd og like mye deres bokstav må være kiropraktorenes 
rettesnor.  
 

II.Alminnelige bestemmelser   
§ 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  
Kiropraktoren skal ikke ha en adferd eller opptreden som kan skade standens anseelse.   
 
§ 3  
Kiropraktoren plikter å yte sitt beste overfor enhver pasient faglig og menneskelig i tråd med 
helsepersonellovens regler.   
 
§ 4  
Kiropraktoren plikter å holde seg faglig oppdatert om ny viten og nye metoder av betydning for faget og 
tilgrensende fagområder. En kiropraktor skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye 
dem.  
Kiropraktoren skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for etterutdanning.   
 
§ 5  
Kiropraktoren skal ha en tydelig og profesjonell rolle i kontakt med pasienten.   
Behandlingsrelasjoner skal, i tråd med helsepersonell lovens forsvarlighets krav, ikke brukes til å 
tilfredsstille egne behov gjennom privat og intim kontakt. Dette gjelder også etter at 
behandlingsforholdet er avsluttet. En kiropraktor må ikke utnytte en pasient hverken økonomisk, religiøst, 
seksuelt eller på annen måte.   
 
§ 6   
Kiropraktoren skal henvise pasienten til annet helsepersonell dersom kiropraktoren ikke selv kan yte 
forsvarlig helsehjelp og pasientens behov tilsier det.  
 
§ 7  
En kiropraktor bør etter sine forutsetninger medvirke til at allmennheten og myndigheter får saklig 
informasjon om spørsmål knyttet til helse, aktivitet og kiropraktikk.   
 
§ 8  
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 CCE-
tilknyttede organisasjoner. Som undervisning regnes ikke foredrag om generelle sider ved 
kiropraktorvirksomheten. Sentralstyret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.  
 
§ 9  
Dersom kiropraktor, på bakgrunn av sin yrkesutøvelse, blir dømt eller mottar sanksjoner fra myndigheter, 
skal kiropraktoren straks underrette generalsekretær og leder for Etisk Råd.  
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III.Kiropraktoren og kolleger og medarbeidere  
§ 10  
Kiropraktorer skal kommunisere åpent og tillitsfullt med både pasienter og helsepersonell. Informasjon 
mellom helsepersonell om pasienter skal være tilstrekkelig rask og omfatte det faglig nødvendige.  
 
§ 11  
En Kiropraktor skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og veilede dem.  
 
§ 12  
Dersom en kiropraktor oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han 
først ta det direkte opp med vedkommende. Formen bør være varsom, spesielt overfor studenter og 
helsepersonell under utdanning. Der sakens alvorlighet tilsier det, skal Etisk råd og eventuelt 
helsemyndighetene varsles.    
 
§ 13  
En kiropraktor må være varsom med å kritisere kolleger, medarbeidere og annet helsepersonell overfor 
pasienter og pårørende, men må alltid ha pasientens interesse for øye.  
 
§ 14  
Offentlig og annen debatt mellom kolleger i faglige og helsepolitiske spørsmål skal holdes på et saklig 
plan.  
 
§ 15  
Dersom en kiropraktor oppdager tegn på sykdom eller misbruk av rusmidler hos en kollega eller 
medarbeider, bør han tilby hjelp.  
  

IV.Markedsføring  
§ 16  
Kiropraktorer må ikke bruke titler og betegnelser som kan gi et feilaktig inntrykk av kvalifikasjoner og 
virksomhet.  
Kiropraktoren må bruke slike titler og betegnelser som utdanningen og stillingen berettiger til herunder;  

1. Yrkestittel ”kiropraktor” eller “autorisert kiropraktor”. Forkortelse godkjent av ECCE 
(European Council on Chiropractic Education) eller andre regionale CCE-tilknyttende 
godkjenningsorganer. Tittelen “Doctor of Chiropractic” kan bare benyttes i forkortet form 
“D.C” og da etter navn og “kiropraktor” eller “autorisert kiropraktor”.   
2. Betegnelsen for fullført bachelor-,master-eller ph.d-grad.   
3. Betegnelsen “medlem av Norsk Kiropraktorforening” eventuelt forkortet MNKF med NKFs 
logo  
4. Det kan bare angis at man er spesialist i en eller flere bestemte disipliner/metoder innen 
kiropraktikk ved gjennomført spesialistforløp i regi av NKF.    

 
§ 17  
Markedsføring skal være forsvarlig, nøktern og saklig og i samsvar med helsepersonellovens 
bestemmelse.   
Markedsføring og annen informasjon om kiropraktorens tjenester kan bare inneholde opplysninger om:  

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon  
• praksistype, tittel   
• diagnostiske og terapeutiske metoder  
• priser   

Opplysningene må reflektere allment aksepterte metoder, og kun inneholde faguttrykk som folk i sin 
alminnelighet forstår.  
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Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende overfor publikum. Markedsføring 
som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.  
Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av definerte 
tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi publikum inntrykk av 
at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske 
eller sosiale helse i fare.  
 
§ 18  
Gavekort skal ikke brukes som betaling for helsetjenester hos kiropraktor.   
 
§ 19  
Et hvert medlem er ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittelet blir fulgt i egen markedsføring og er 
også ansvarlig for å arbeide for at bestemmelsene blir fulgt når markedsføringen på annen måte er 
direkte knyttet til medlemmets kiropraktortjenester.  
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