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BODY SELF DEVELOPMENT SYSTEM 

 
 
 
1. En kropsterapeut uddannet ved Body Self Development System (herefter ”kropsterapeuten”) 

skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og efter bedste evne hjælpe den, som 

søger behandling for at genvinde sit helbred og bevare det. 

 
2. Kropsterapeuten tilrettelægger behandlingsforløbet i samråd med klienten og er i løbende 

dialog med klienten. 

 
3. Kropsterapeuten skal udvikle og opretholde et højt fagligt niveau i arbejdet. Kropsterapeuten 

skal vedvarende ajourføre sin viden, søge vejledning hos mere erfarne kollegaer, efteruddanne 
sig samt på anden vis arbejde med sin egen faglige og personlige udvikling. 

 
4.  Kropsterapeuten påtager sig kun opgaver, som kropsterapeuten har faglig kvalifikation til at 

udføre. Kropsterapeuten underretter sin klient, hvis opgaven overstiger kropsterapeutens evner. 
Skønner kropsterapeuten, at en anden behandlingsform, end dén vedkommende selv 
behersker, det være sig inden for såvel alternativ behandling som konventionel medicin, vil 
tjene klienten bedre, skal kropsterapeuten orientere klienten om dette. 

 
5.  Kropsterapeuten er bevidst om at alle oplysninger om både private forhold og andre fortrolige 

oplysninger vedrørende klienten er omfattet af tavshedspligt. 
 
6. Kropsterapeuten skal respektere sine klienters integritet og være opmærksom på, at kropstera- 

peuten er ansvarlig for, at relationen mellem kropsterapeuten og klienten udvikles i respekt for 
klientens grænser. Kropsterapeuten indleder ikke intime forhold til klienter, hverken mens de er i 
behandling hos kropsterapeuten eller i de første måneder efter behandlingens ophør. 

 
7. Kropsterapeuten må ikke lade egne økonomiske motiver få indflydelse på sit faglige skøn i rela- 

tion til behandlingen. 

 
8. En kropsterapeut skal etisk og kollegialt behandle sine kolleger, som vedkommende selv ønsker 

at blive behandlet. 
 
9. Har kropsterapeuten en underbygget formodning om, at en anden kropsterapeut driver ufor- 

svarlig behandlervirksomhed, bør kropsterapeuten henvende sig direkte til den pågældende be- 
handler selv, og kun hvis den pågældende behandler ikke ønsker dialog eller ubegrundet afviser 
kritikken, kan kropsterapeuten henvende sig til pågældendes faglige organisation. En kropste- 

rapeut må hverken over for klienter eller offentligheden fremsætte dårlig kritik af den 
behandlervirksomhed, som udføres af en kollega. 

 
10. Kropsterapeuten skal altid anbefale klienten at søge læge, hvor der kræves en lægefaglig 

viden og indgå i samarbejde med læge eller anden sundhedsfagligt personale, når dette 

skønnes at tjene klienten. 
 

11. Kropsterapeuten afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte 
behandlingsmetoder, som det er forbeholdt læger eller anden sundhedspersonale at anvende.   

 

12. Kropsterapeuten skal føre optegnelser over sine behandlinger af den enkelte klient, herunder 
optegnelser der dokumenterer den udførte behandling, fx ved ledfrigørelse af rygsøjlen at 
sikre sig, at optegnelserne præcist dokumenterer dette. Herudover skal kropsterapeuten føre 

optegnelser over anden information som kan tjene som dokumentationsmiddel ift. andre 
behandlere eller sundhedspersoner samt sikre sig klientens samtykkeerklæring. 

 


