OptimeVale
Massage & Rehab
Besöksadress: Artillerigatan 95 115 30 Stockholm
www.optimevale.se
Etiska regler
Den som arbetar med ett yrke där man ger människor vård och hjälp har en ansvarsfull uppgift.
Det krävs goda kunskaper och en vilja att följa de etiska riktlinjer som har varit normgivande
sedan långt tillbaks i tiden.En yrkesverksam kroppsterapeut som är medlem, förbinder sig att
iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla
efter dessa.
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Terapeuten ska i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och
hans främsta mål ska vara patientens hälsa.
Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet,
politisk åsikt, eller samhällsställning.
Terapeuten får inte göra sin auktoritet gällande så att han inkräktar på patientens rätt att
bestämma över sig själv.
Terapeuten ska iaktta tystlåtenhet om varje patient som rådfrågar honom eller kommer
under hans vård, såvida inte patientens väl äventyras här.
Terapeuten får inte låta sig påverkas av otillbörlig förvärvsbegär. Han ska utföra endast
den undersökning som han finner berättigad. Han ska anpassa sitt arvode till
prestationens art och omfattning.
Terapeutens marknadsföring ska vara vederhäftig och till innehåll saklig och korrekt. Den
får varken till form eller innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra terapeuter.
Terapeuten får inte framställa sig som skickligare än sina kollegor.

Etik i massagearbete
Ordet "massage" används i bland i väldigt vid bemärkelse för att beskriva beröring i allmänhet
eller i värsta fall för att beskriva någon sorts rörelse. "Massagekuddar" som säljs på marknader är
ett bra exempel på ordet massage i totalt fel sammanhang. Massage har även använts som
täckmantel begrepp för annan verksamhet och i kombination som exempelvis "massageinstitut"
när journalister och debattörer inte vågat använda rätta ord. Helt seriös massage kan också vara
mycket olika i olika delar av världen beroende på variationer av teknikerna och olika kulturella
traditioner. Likaså kan attityden till och sedvänjorna kring nakenhet vid massagebehandling
variera i olika delar av världen. I vis mån kan således behandlingssederna ha "följt med" även till
utövare i Sverige av sådana massageformer.
Den som söker en massör bör därför noga kontrollera vilken massage den tilltänkte utövaren är
utbildad för.
Branschrådet Svensk Massage anser att den som söker en av branschrådet certifierad massör
har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage om man inte redan från början kommit
överens om något annat. Den som söker en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör
har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god
behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för klientens integritet och att inta ett
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professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen. massage (lungor, hjärta, mage,
tarmar m fl inre organ) och inte bara besvär i rörelseapparaten.
Källa: Branschrådet Svensk Massage, Kroppsterapeuternas yrkesförbund & Axelsons
Gymnastiska Institut
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