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Den holistiske behandler
ved Forskningsklinikken forpligter sig
til at være

etisk i hensigt, ord og gerning.

Etik betyder læren om det gode; det der er etisk fører til

det

gode.

Vi definerer det gode som livskvalitet,

sundhed og funktionsevne.

I hensigt, ord og gerning stræber vi som holistiske behandlere
altså efter at hjælpe patienten/klienten til den bedst mulige
livskvalitet, sundhed og funktionsevne.

Etisk i hensigt
En etisk hensigt betyder, at vi dybest set vil patienten det
gode. Mærker vi, at vi sidder over for en patient eller
klient vi et eller andet sted ikke kan lide og derfor ikke
helhjertet ønsker at hjælpe, er det vores

pligt

som behandlere omgående at sige fra og overlade
behandlingen til en anden behandler, der
ikke har sådanne negative følelser
over for patienten.

Etisk i ord
Etisk i ord betyder, at vi siger det, som
hjælper dig til den bedst mulige livskvalitet,
sundhed og funktionsevne. Det betyder ikke at vi
altid stryger dig med hårene. For ofte har du måske
brug for at få et par sandheder at vide – at blive spejlet.
De sandheder vi siger dig kan gøre ondt. Ja, faktisk hjælper
vi dig netop til at mærke den livssmerte, som du med større

skjulte re

eller mindre held har flygtet fra at mærke et helt liv. Vi hjælper
dig også til at finde de

ssourcer du

måske slet ikke tror du har.

Vi er i alt vores arbejde på Forskningsklinikken forpligtet
til at altid at være omhyggelige, respektfulde, opmærksomme og omsorgsfulde i vores ord og anden
optræden over for dig.
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Etisk i adfærd
Etisk adfærd betyder, at vi er forpligtet til at være

gligt

professionelle og fa

kompetente.

Vi må gennem professionel kommunikation og en professionel
konsultationsform hjælpe dig til bedst muligt at finde tillid til
og tryghed i processen. Og så må vi være fagligt dygtige og
konstant holde vores færdigheder ved lige.

Ingen holistisk behandler på Forskningsklinik for Holistisk
Medicin har mindre end en fuld uddannelse inden for deres
felt og dertil ofte mange års erfaring. Eventuelle elever
vil tydeligt præsentere sig som sådanne, og de vil
ikke få lov til at behandle uden særlig tilladelse
og kun under supervision, indtil de har
bevist deres kunnen og værd.

Vi vil leve op til vores fags
faglige og etiske standarder
Alle behandlere forpligter sig desuden til at leve op til de etiske
og faglige standarder der gælder for netop deres fag og gruppe.

Høje etiske standarder og stor vægt på etik forhindrer ikke at der
bliver begået fejl af både menneskelig og faglig art. Hvis behandleren selv opdager at have begået en fejl, er han eller hun pligtig

de at meddele dig dette.

til omgåen

Det er vigtigt for os at du straks klager,
hvis du føler dig dårligt behandlet
Hvis du føler dig uprofessionelt eller ukvalificeret behandlet
bør du klage. Det er meget vigtigt for os at få din feedback.
Tag om muligt en snak med din holistiske behandler om
problemet først. Læs om klageproceduren m.m. i brochuren

ager du over behandlingen eller behandleren”.

“Sådan kl

Klageproceduren er en del af kvalitetssikringen af
Forskningsklinik for Holistisk Medicin. Læs mere om
kvalitetssikring i brochuren “Kvalitetssikret holistisk medicin”.
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Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra
Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”
udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop
hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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