Etik, Moral, skyldigheter:
Svenska QINOpraktikskolan (SQS) och det Internationella Förbundet (International QINOpractic
Association, IQA) tillämpar i stort samma etiska och moraliska regler som alla andra seriösa skolor/
förbund gör. En QINOpraktikterapeut arbetar med ett yrke inom vilket man ger vård och hjälp till
människor. Samtliga QINOpraktikterapeuter måste ge sitt medgivande att man antar dessa regler.
För medlemmarna i IQA gäller av medlemmar antagna etiska regler.
SQS har ställt sig bakom dessa antagna regler.
Om etiska regler:
Alla diplomerade QINOpraktikterapeuter och högre nivåers terapeuter (certifierad och Master) har
förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs.
§ 1, QINOpraktikterapeuten och klienternas integritet
Våra terapeuter uppfattar, förstår och respekterar klienternas behov av integritet.
En QINOpraktikterapeut särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning,
politisk inriktning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
En QINOpraktikterapeut har tystnadsplikt och respekterar förtroenden från patient och samhälle
§ 2, QINOpraktikterapeuten och de manuella behandlingarna
QINOpraktikterapeuten inser sitt ansvar i arbetet med patienterna/klienterna.
QINOpraktikterapeuten arbetar alltid för patienten/klienten.
QINOpraktikterapeuten utövar de terapiformer som han eller hon är utbildad inom.
QINOpraktikterapeuten rekommenderar annan behandling när klienterna så behöver t ex till hälsooch sjukvården.
QINOpraktikterapeuten behandlar INTE tillstånd som diagnostiserat av legitimerad läkare.
QINOpraktikterapeuten behandlar dock patient/klienten för andra besvär (t ex axelsmärta), men vi
behandlar inte själva sjukdomstillståndet (t ex Bröstcancer). QINOpraktik kan INTE läka någon
sjukdom.
QINOpraktikterapeuten genomför endast motiverade undersökningar och behandlingar.
QINOpraktikterapeuten ger inte behandlingar som patienten/klienten inte behöver eller vill ha.
§ 3, QINOpraktikterapeuten och samhället
QINOpraktikterapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
QINOpraktikterapeuten är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
QINOpraktikterapeuter med eget företag följer god företagssed.
QINOpraktikterapeuten är seriös i sin prissättning.
QINOpraktikterapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt, se mer nedan.

SKYLDIGHETER
När man representerar SQS (och IQA) har man vissa förpliktelser och ansvar utöver de som nämns
under etik och moral avsnittet.
Som det står ovan under § 2, ”Terapeuten utövar de terapiformer som han eller hon är utbildad
inom.” får QINOpraktikterapeuten INTE arbeta med terapiformer de inte är utbildade i. Dessutom

får QINOpraktikterapeuten inte påstå att SQS lärt ut eller rekommenderat att de får arbeta med
följande:
§ 4, Kiropraktisk behandling:
Samtliga (minst) diplomerade QINOpraktikterapeuter har skriftligen intygat att de INTE har fått
någon utbildning i kiropraktisk manipulationsteknik under sin utbildning på SQS.
De intygar dessutom skriftligt att SQS INTE undervisat någon form av kiropraktisk manipulation,
Ackermann- eller annan kiropraktisk teknik.
§ 5, Behandling av sjukdomar och barn:
Vidare intygar våra terapeuter att det under skolgången hos Svenska QINOpraktikskolan inte lärt
sig behandla sjukdomar eller andra sjukdomar/tillstånd som vi alternativterapeuter inte enligt
svensk lagstiftning får behandla, t ex MS, dyslexi, cancer.
Vidare är alla våra terapeuter medvetna om att de inte får behandla barn under 8 år (enligt Svensk
Lagstiftning) med QINOpraktik eller andra tekniker de erhållit från annan institution.
Svenska QINOpraktikskolan tar fullt avstånd från att bryta mot rådande lagstiftning.
§ 6, Preparat
Våra QINOpraktikterapeuter intygar också att de aldrig lärt sig behandla med örter, salvor eller
andra preparat på SQS
§ 7, Marknadsföring
Alla våra terapeuter är väl medvetna och har skriftligen godkänt att de i sin marknadsföring INTE
får antydan till att de arbetar som en kiropraktor (eller att de ÄR en kiropraktor). Vidare får de inte
påstå att de utför kiropraktiska justeringar, manipulationer eller annat teknik som skulle anspela på
att de utför kiropraktik. Om någon av våra terapeuter genomgått manipulationskurser på någon
annan institution får detta skrivas men inte i samband med eller påstå att detta är QINOpraktik eller
att de fått dessa kunskaper på SQS. Detta måste stå helt separat från QINOpraktikavsnittet.
Vidare är våra terapeuter medvetna om att de inte får behandla med sjukdomar eller tillstånd som
enligt Svensk lagstiftning är förbjuden.
Missbruk
Om någon av våra terapeuter bryter mot dessa etiska regler och skyldigheter, tas detta upp i vår
disciplinnämnd och kan medföra uteslutning ur förbundet.
RÄTTIGHETER:
SQS och IQA’s del av avtalet:
Om terapeuten inte missbrukat ovan nämnda paragrafer står Svenska QINOpraktikskolan bakom
sina i eventuella tvister med andra terapeuter, förbund eller patient/kund.
Våra terapeuter är välkommen att delta i våra kurser inklusive fördjupningskurser. De, och andra
medlemmar av IQA har också rätt att medverka på våra SPA-helger och utlandsresor som
arrangeras as IQA.
Du får fritt kopiera allt material från www.QINOpraktik.se och www.QINOpractic.com
Det som en QINOpraktikterapeut arbetar med är enbart obalanser i den strukturella delen av vår
kropp, t ex muskulär obalans eller energiobalanser.
Micke Dahlström, Grundare av QINOpraktik och Svenska QINOpraktikskolan

