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Etiska Regler och Kinesiologisk Etik
Etiska Regler för Svenska Kinesiologiskolans och Praktor® skolornas elever och yrkesutbildade
Kinesiologer och Praktorer®.
Som tillägg till de etiska reglerna från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har Kinesiologiskolan och
Praktor® Skolan antagit dessa Etiska Regler för alla de elever som utbildar sig på skolan och använder
sig av kinesiologi. De gäller för både nybörjare på helgkurserna och på våra längre yrkesutbildningar,
för alla som studerar eller har studerat vid Svenska Kinesiologiskolan och Praktor® skolorna

1.

En kinesiolog ska alltid iaktta tystnadsplikt och aldrig föra vidare privat och personlig
information om klienter som kommit fram i samband med behandlingar, varken till
utomstående eller till kollegor.

2.

En kinesiolog arbetar med hälsovård och friskvård och har uppfattningen att människan är en
självläkande organism. Den behandling som vi gör strävar alltid efter att stimulera
människans självläkande förmåga.

3.

En kinesiolog gör alltid sitt bästa att inspirera människor att komma till egna slutsatser och
inspirerar till egenvård och ansvarstagande.

4.

Kinesiologi är friskvårdsmedicin där kinesiologen gör behandlingar som strävar efter optimal
fysiologisk funktion i kroppen.

5.

En kinesiolog vet att muskeltestning inte är ett objektivt sätt att få information från kroppen,
utan använder muskeltestningen för att göra sitt eget val av optimal behandling.

6.

En kinesiolog ska i sin behandling av klienter alltid sträva efter största möjliga säkerhet och
inte utföra några former av kinesiologiska behandlingar som kan innebära fara för klientens
fysiologiska, mekaniska, strukturella, kemiska, psykiska eller mentala hälsa.

7.

En kinesiolog vet att muskeltestning många gånger är ett subjektivt arbetsredskap,
där två olika utövare kan komma till olika slutsatser och resultat.

8.

En kinesiolog behandlar inga sjukdomar, utan avser genom sin behandling att påverka
symptom från nedsatt funktion, inte patologi.

9.

En kinesiolog använder inte neuromuskulära tester/muskeltestning för att ställa
medicinska diagnoser eller för att göra medicinska utlåtanden.

10.

En kinesiolog kan inte ändra på en läkares ordination.
I medicinska patientfall bör alltid dialog och samarbete ske med berörd läkare.

11.

En kinesiolog använder inte muskeltestning för att försöka påverka någon att ta en bestämd
form av mentala eller själsliga beslut.

12.

En kinesiolog använder inte muskeltestning för att försöka påstå eller bevisa något eller för
att försöka påtvinga någon sin uppfattning eller åsikt (politisk, filosofisk, religiös).
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