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Etiska riktlinjer för SAMT’s medlemmar 
 
Etik är ett inre förhållningssätt till medmänniskor, till sig själv som person och i sin yrkesroll 
medan lagar däremot ger yttre ramar för hur man ska agera och om vilka rättigheter och 
skyldigheter man har. Etiken aktualiseras och blir aktiv i konflikter, alltså där olika värden 
eller mål gör att man måste välja. 
Terapeuterna i SAMT´s yrkesföreningar arbetar utifrån en antroposofisk människobild och 
dess principer. Man utgår ifrån att varje människa kan utvecklas och att hon är både kropp, 
själ och en unik individ. 
 
Riktlinjer för förhållandet till samhället 
o Behandlaren har kunskaper om de lagar och avtal som berör verksamheten, 
o följer god företagssed, 

o är seriös i sin prissättning, 
o marknadsför sig sakligt och korrekt. 
 
Riktlinjer för relationen mellan behandlare och patient 
Behandlaren beaktar patientens allmänna rättigheter som 
o säkerhet, 

o hälsa och välbefinnande, 
o att få adekvat information, 

o att ge sitt samtycke, 
o att fritt välja att ta emot behandling eller att tacka nej, 

o att värnas om sin privatsfär genom tystnadsplikt och respekteras för sitt förtroende, 
o att mötas med aktning, 
o att behandlingen är kvalitetssäkrad, 
o att inte skadas men att få lindring i sitt lidande och sin smärta, 

o att få individanpassad behandling, 
o att ha möjlighet att framföra klagomål, 
o att få möjlighet till ersättning vid eventuell skada. 
 
Riktlinjer för behandlaren i sin yrkesroll  
Behandlaren eftersträvar 
o att utöva sitt yrke samvetsgrant och att respektera det förtroende det innebär, 

o att bistå varje hjälpsökande människa så långt det är möjligt oberoende av ålder, kön, 
sexuell läggning, etnicitet, livsåskådning och religion, 
o att värna om patientens värdighet och frihet, 
o att aldrig utnyttja patienten i sitt egenintresse, 
o att i kontakten med patienten hålla sig inom den egna yrkeskompetensen 
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Riktlinjer för förhållandet mellan behandlare, läkare och andra yrkespersoner inom hälso- 
och sjukvården. 
o Varje terapeut ansvarar alltid själv för sin behandling. Kan man inte motivera en 
     behandling ska man samarbeta med eller hänvisa till en läkare eller annan 
     behandlare i patientens intresse. 
o Behandlaren uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor. 
 
Principer för den individuella terapeuten 
Behandlaren 
o tar ansvarsfullt hand om sina egna resurser, 

o handlar yrkesmässigt så att den offentliga bilden av yrket inte lider skada, 

o utövar sin verksamhet i balans med sina egna behov, 
o deltar i fortbildning.  


