Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)
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§ 1.

Allment aksepterte faglige og etiske normer

Ethvert medlem av NKM (heretter kalt ”kvantemedisineren”) plikter å drive sin terapeutiske
virksomhet basert på grunnleggende menneskerettigheter og i henhold til allment aksepterte
faglige og etiske normer og krav.
§ 2.

Respekt for klientens livssyn og integritet

Ethvert menneske har rett til å bli behandlet med respekt og omtanke, såvel i forhold til klientens
livssyn, som til ivaretakelse av vedkommendes integritet og selvbestemmelsesrett.
§ 3.

Misbruk av yrkesmessig relasjon

Kvantemedisineren skal ikke misbruke den yrkesmessige relasjon, hverken økonomisk, religiøst,
seksuelt eller på annen måte.
§ 4.

Informasjon før behandling

1. Klienten skal på forhånd informeres om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader,
samt hvis mulig, forhåndsstipulere et nødvendig antall konsultasjoner.
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2. Klienten skal også informeres om hvilke tilstander, sykdommer osv. som
kvantemedisineren i hht gjeldende lovverk ikke har lov til å behandle.
§ 5.

Kommunikasjonsansvar under behandling

Kvantemedisineren har et personlig ansvar for hva han/hun sier og gjør under en behandling.
§ 6.

Plikt til forsvarlig virksomhet

Kvantemedisineren plikter å drive forsvarlig virksomhet etter offentlige normer, lover og
forskrifter hjemlet i lov, krav om forretningsførsel og Norske KvanteMedisineres regelverk.
§ 7.

Faglig ytelse og begrensning

Kvantemedisineren plikter å holde sine faglige ferdigheter og kunnskaper ved like, og han/hun
må være seg bevisst egne faglige begrensninger.
Det bør utarbeides en plan for kvalitetssikring av kvantemedisineres tjenester
§ 8.

Skikkethet til å utøve virksomheten

Kvantemedisineren plikter å være fysisk, psykisk og faglig skikket til å utøve sin virksomhet.
§ 9.

Løfter om resultater

1. Kvantemedisineren må ikke gi løfte om helbredelse av sykdom.
2. Kvantemedisineren kan gi løfte om at behandlingen tar sikte på å lindre eller dempe
symptomer på eller som følge av en sykdom, lindre eller dempe symptomer på
bivirkninger av en gitt behandling og styrke kroppens immunforsvar og/eller evne til
selvhelbredelse.
3. ”Lov om alternativ behandling av sykdom mv. med forskrifter” gir kvantemedisineren
veiledning i hva han/hun kan eller ikke kan behandle.
§ 10. Honorar og prisopplysning om tjenester
1. Kvantemedisineren skal generelt i sin virksomhet ta hensyn til klientens økonomi og ikke
beregne seg urimelig honorarer.
2. Kvantemedisineren oppfordres til å følge veiledende priser dersom slike er tilgjengelige.
Han/hun bør kunne gi en rimelig og saklig begrunnelse for betydelige avvik.
3. Prisene skal være korrekte og fullstendige slik at klienten gis et pålitelig grunnlag for å
sammenlikne priser og fatte en kjøpsbeslutning.
4. Når ikke annet er oppgitt, skal prisene dekke materialer og bruk av nødvendige
hjelpemidler som inngår i tjenesten.
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5. Ved eventuell ulik pris for førstegangs- og etterfølgende konsultasjoner, skal dette
oppgis.
6. Prisene på tjenestene skal være godt synlig og oppslått eller utlagt i
kundemottaket/venterommet.
§ 11. Diagnose og medisinsk intervensjon
Kvantemedisineren må ikke stille diagnoser, ordinere eller regulere medisiner eller behandle
sykdommer, med mindre han/hun har en utdannelse som berettiger til det.
§ 12. Informasjonsplikt vedrørende kvantemedisin versus skolemedisin
1. Kvantemedisineren plikter å informere klienten om at kvantemedisin ikke erstatter
kvalifisert medisinsk behandling.
2. Metoder som setter klienten i fare, må ikke benyttes.
3. Dersom kvantemedisineren bør/burde forstå at kvantemedisinsk behandling ikke fører til
målet, skal han/hun gi uttrykk for dette og gi klare råd til klienten om annen kyndig
behandling.
4. Kvantemedisineren plikter å formidle relevant informasjon om det teoretiske,
vitenskapelige og tekniske grunnlaget for bruk av kvantemedisinsk utstyr.
§ 13. Respekt for klientens valg av andre terapeuter eller metoder
Kvantemedisineren plikter å formidle respekt for klientens valg av andre behandlingsmetoder
og/eller terapeuter.
§ 14. Utprøving av nye behandlingsmetoder eller protokoller
Ved utprøving av nye behandlingsmetoder eller protokoller skal hensynet til klienten være det
primære.
§ 15. Behandling av personopplysninger og plikt til journalføring
1. Medlemmer av NKM plikter å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.
2. Kvantemedisineren plikter å føre journal etter løyve fra Datatilsynet og i henhold til
lover, forskrifter og vedtekter.
3. Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende i 10 år etter
siste innføring.
§ 16. Innsynsrett i journal
1. Klienten, eventuelt representant for klienten, har rett til innsyn i sin journal.
2. Videre har klienten rett til retting og/eller sletting av mangelfulle personopplysninger.
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3. Representant for klienten må forevise skriftlig samtykke fra klienten eller verge dersom
det er åpenbart at klienten ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller
psykiske forstyrrelser.
4. Kvantemedisineren skal påse at klienten kan ivareta sine rettigheter etter loven.
§ 17. Klagerett
1. Kvantemedisineren plikter å informere klienten om hans/hennes rettigheter dersom de
mener seg feilbehandlet i forhold til NKM’s etiske regler og retningslinjer for
informasjonsplikt.
2. Klienten skal informeres om sin adgang til å legge sin sak frem for NKM’s Etiske Råd.
3. Rådet plikter å være upartisk og eventuelt innhente utfyllende informasjon til sin
behandling av klagesaker.
4. Dersom klageren mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, eventuelt har tatt skade av
behandlingen, skal saken fra NKM oversendes SABORGs klageorgan.
§ 18. Taushetsplikt
1. Kvantemedisineren har taushetsplikt både om helseopplysninger og personlige
opplysninger, og skal generelt vise diskresjon overfor det han/hun får vite som
kvantemedisiner.
2. Taushetsplikten omfatter også opplysninger man får tilgang til utenfor tjenesteforholdet,
så lenge man mottar disse i egenskap av å være kvantemedisiner.
3. Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre at
uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon.
4. Taushetsplikten opphører ikke selv om arbeidsforholdet er avsluttet.
§ 19. Markedsføring av kvantemedisinsk behandling
1. Ethvert medlem av NKM som tilbyr kvantemedisinsk behandling kan i sin markedsføring
kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomheten.
2. Det skal ikke benyttes påstander om at en behandlingsform er virksom mot konkrete
sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir
dette inntrykk.
3. Behandlingsformer eller behandling av sykdom eller lidelser som kvanteterapeuten etter
gjeldende lovverk ikke har lov til å behandle, må ikke markedsføres.
4. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende overfor publikum.

4

5. Annonser som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til
kvantemedisinsk terapi spesielt eller generelt, må ikke forekomme.
6. Kvantemedisineren må bare bruke slike betegnelser evt. titler som hans/hennes utdanning
og stilling berettiger til.
§ 20. Opplysninger om kvantemedisin til almenheten
1. En kvantemedisiner bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og
myndigheter får saklig informasjon om kvantemedisinske spørsmål.
2. En kvantemedisiner som gir uttalelser til media, bør sikre seg adgang til å kontrollere
hvordan uttalelsen blir offentliggjort.
§ 21. Forbindelse til helsekost-industri og/eller leverandører av kvantemedisinsk utstyr
En kvantemedisiner må ikke inngå slik forbindelse med helsekostindustri og/eller leverandører
av kvantemedisinsk utstyr eller utstyr til bruk av klienten, som kan føre til at tilliten til
kvantemedisinerens faglige vurderinger svekkes.
§ 22. Forhold til kolleger og medarbeidere
1. En kvantemedisiner skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og
veilede dem.
2. Dersom en kvantemedisiner oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller
medarbeider, bør han/hun først ta dette opp med vedkommende. Formen bør være
varsom, spesielt overfor nye terapeuter under utdanning.
3. Hvis dette ikke fører frem, bør kvantemedisineren ta saken opp enten med administrativt
overordnet, NKM’s etiske råd eller vedkommende helsemyndighet.
4. En kvantemedisiner bør være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor
klienter og pårørende, men må alltid ha klientens interesse for øye.
5. En kvantemedisiner bør ta vare på sin egen helse og søke hjelp dersom den svikter.
6. Dersom en kvantemedisiner oppdager tegn på sykdom eller misbruk av rusmidler hos en
kollega eller medarbeider, bør han/hun tilby hjelp.
7. Offentlig og annen debatt mellom kolleger i kvantemedisinske og/eller helsepolitiske
spørsmål skal holdes på et saklig plan.
8. Henvisning og tilbakevisning av klienter mellom kolleger og eventuelt mot offentlig og
privat helsevesen må bygge på faglige kriterier og klientens behov for kontinuerlig
helsetilbud.
9. Kvanteterapeuter bør søke faglige råd hos hverandre, og kommunisere åpent og tillitsfullt
med hverandre.
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