
   

 

 
  

 

 
 

Norsk Osteopat Forbund (NOF) 
Etiske regler for osteopater 

fastsatt av generalforsamlingen 21.april 2007 

 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1 En osteopat skal verne menneskets helse. Osteopatens skal informere og veilede 

pasienten, og bistå pasienten å gjenvinne helse. Osteopaten skal arbeide 

helsefremmende og sykdomsforebyggende. 

1.2 Osteopaten skal bygge sin fagutøvelse på respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter og humane verdier. Disse verdiene omfatter sannhet og 

rettferdighet i forhold til pasienten og samfunnet samt  prinsipper om 

medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.  

1.3 Osteopaten plikter å være kjent med og overholde den lovgivning, herunder 

Helsepersonell Loven, og de forskrifter, avtaler og helsepolitiske føringer som til 

enhver tid regulerer osteopatens yrkesutøvelse.  

Medlem av NOF plikter å opplyse pasienten om hva som er osteopatibehandling og 

skille osteopati fra andre yrker. 

2. Faglig forsvarlighet 

2.1 Osteopaten skal holde seg oppdatert innen sine fagområder.  

2.2 Osteopaten skal holde en høy kvalitet i sin yrkesutøvelse ved bruk av aksepterte 

faglige normer på bakgrunn av vitenskap og velprøvd erfaring. Osteopaten skal 

også sørge for høy kvalitet vedrørende lokaler, miljø og tilgjengelighet. 

2.3 En Osteopat skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk osteopatiske 

metoder som osteopaten kan utføre på en  trygg måte. Dersom osteopaten selv 

ikke behersker en metode, skal osteopaten sørge for at pasienten kommer under 

annen kyndig behandling. Ved mistanke om skade eller sykdom som krever annen 

medisinsk utredning eller behandling skal osteopaten henvise pasienten til relevant 

kyndig behandling for eksempel pasientens fastlege. 

2.4 En Osteopat bør ta vare på egen helse og søke hjelp dersom denne svikter.  

2.5 Osteopaten skal dokumentere sin virksomhet ved hjelp av journaler. Journaler skal 

oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, jmf. HPL, Forskrift om pasientjournal.   
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2.6 Osteopaten skal ikke opprettholde en behandlingsseries lengde utover det 

strengt faglig forsvarlige. 

3. Forholdet til pasienten 

3.1 Osteopaten skal ivareta den enkelte pasients integritet. Samarbeidet med 

pasienten skal baseres på gjensidig tillit, informert samtykke og respekt. Pasienten 

skal ha anledning til å ha følge av ledsager til behandlingen. 

3.2 Pasienten har rett til informasjon om egen helsetilstand og behandling og i 

alminnelighet rett til innsyn i eget journalmateriale. Opplysninger som kan tenkes å 

være særlig belastende, skal gis med varsomhet.  

3.3 Osteopaten plikter å sette seg inn i og overholde taushetsplikten etter gjeldende 

lover og yrkesetiske regler. Osteopaten har taushetsplikt om det hun/han får vite 

som Osteopat. Utlevering av informasjon må ha bakgrunn i pasientens uttrykte 

samtykke eller i lov.   

3.4 Osteopaten skal respektere pasientens egenverd, kultur, livssyn og seksuelle 

legning. Osteopaten skal sørge for nødvendig tildekking av pasienten og unngå 

unødvendig eksponering. 

3.5 Osteopaten må ikke innlede et seksuelt forhold eller gjøre seksuelle tilnærmelser til 

pasienten. En pasients samtykke fritar ikke osteopaten for ansvar.  

3.6 Osteopatens økonomiske interesser må aldri på noen måte påvirke osteopatens 

holdning til pasienten eller den faglige kvaliteten.   

4. Forholdet til kolleger og samarbeidspartnere 

4.1 Dersom en Osteopat får kjennskap til faglig, fysisk eller psykisk uskikkethet hos en 

kollega bør osteopaten ta dette snarest direkte opp med den det gjelder. Fører ikke 

dette fram, skal osteopaten melde til NOF eller statlig tilsynsorgan. Dersom en 

osteopat oppdager tegn på sykdom eller misbruk av rusmidler hos en kollega eller 

medarbeider, bør han/hun tilby hjelp. 

4.2 Osteopaten skal fremme godt samarbeid med kolleger og andre 

samarbeidspartnere. Kolleger og medarbeidere skal vises respekt, hjelpes, rådes 

og veiledes. En osteopat skal alltid opptre mot kollega med den hensynsfullhet og 

imøtekommenhet som er forenlig med pasientens interesse. Henvisning og 

tilbakevisning av pasienter mellom kolleger må bygge på medisinsk faglige kriterier 

og pasientens behov for et kontinuerlig helsetilbud. 
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4.3 Uenighet i faglige eller kollegiale spørsmål skal være saklig. Kritikk av kollegaers 

arbeid må være saklig og korrekt. Uenighet om slike forhold bør ikke bringes frem 

for offentligheten på en måte som kan skade fagets anseelse. 

4.4 Når kollegers eller andre samarbeidspartneres arbeider benyttes skriftlig eller 

muntlig, skal det henvises til vedkommende ved navn.  

5. Fagutvikling og forskning  

5.1 En osteopat bør bidra til utvikling og formidling av den medisinske og osteopatiske 

viten. 

5.2 Osteopaten skal i forbindelse med fagutvikling og forskning følge de regler og 

anerkjente prinsipper som gjelder for slik virksomhet. Ved utprøving av nye 

metoder skal hensynet til pasienten være det primære.  

5.3 Osteopaten skal sørge for at pasienter som involveres i osteopatisk fagutvikling og 

forskning, ivaretas på en forsvarlig måte i tråd med retningslinjer, lover og regler. 

5.4 Osteopaten skal vise respekt for kollegers og samarbeidspartneres arbeid.  

5.5 Fagutvikling basert på praksiserfaring stiller særlige krav til faglig åpenhet og dialog 

slik at den faglige kvaliteten sikres og videreutvikles.  

5.6 Faglige debatter skal preges av gjensidig respekt, åpenhet og saklighet. 

6. Informasjon 

6.1 En Osteopat bør etter sine forutsetninger medvirke til at allmennheten og 

myndigheter får saklig og god informasjon om osteopati. En osteopat som avgir 

uttalelse til media, bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir 

offentliggjort. 

6.2 Ved offentlig opptreden skal osteopaten gjøre det klart om han/hun opptrer på 

vegne av seg selv, NOF, yrkesgruppen eller annen virksomhet. Markedsføring på 

nasjonalt plan skal være godkjent av styret i NOF på forhånd. Ved lokal 

markedsføring for egen praksis kan medlemmet benytte utarbeidet materiale fra 

NOF.   

6.3 Osteopatens faglige kompetanse skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal 

være tilgjengelig på arbeidsstedet. 

6.4 NOFs etiske regler skal være tilgjengelig på arbeidsstedet hvor faget utøves. 
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6.5 Alle osteopater skal kreve takster som er i samsvar med den behandlingen som 

gis. En takstplakat skal informere om takstene for de ulike behandlinger. 

7. Markedsføring m.m. 

7.1 Osteopatens markedsføring må være korrekt, saklig, informativ og ha en nøktern 

form, og for øvrig være i samsvar med gjeldende lovgivning. Osteopatens reklame 

må ikke inneholde noe som er ulovlig eller villedende. Ved opprettelse av osteopati 

praksis må det i forhold til eksisterende praksiser ikke tas i bruk likelydende eller 

misvisende navn. En osteopat må bare bruke slike titler og betegnelser som 

vedkommendes utdanning dekker og som er i samsvar med forbundets vedtekter. 

7.2 Osteopaten skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt virke på en slik 

måte at det kommer Osteopatifaget og pasientene til gode.  

Osteopaten må vise varsomhet ved presentasjon av mulige eller forventede 

resultater i forbindelse med markedsføring eller reklame. 


