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Reglement for Etisk utvalg i Norsk Manuellterapeutforening  
 

Vedtatt av Landsmøtet i Norsk Manuellterapeutforening 24. mars 2012  
 
§ 1 Etisk utvalg er Norsk Manuellterapeutforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende 
manuellterapietikk.  
 
§ 2 Utvalget treffer vedtak i enkeltsaker basert på henvendelser, jfr § 4. Videre utreder Utvalget 
prinsipielle manuellterapietiske spørsmål og kan treffe vedtak vedrørende yrkesetiske retningslinjer for 
manuellterapeuter. Utvalget bedømmer selv om en sak faller inn under dets virkeområde.  
Utvalgets avgjørelser er bindende for foreningens medlemmer, og vedtak i enkeltsaker kan ikke 
overprøves av NMFs øvrige utvalg eller organer. Utvalget behandler ikke saker som gjelder den rent 
faglige utøvelsen av manuellterapi. Utvalget vil normalt heller ikke behandle saker som er under 
offentligrettslig eller offentlig administrativ behandling.  
 
§ 3 Utvalget består av leder og to øvrige medlemmer, og velges av NMFs styre for to år av gangen. Det 
velges også et varamedlem som trer inn ved forfall eller ved inhabilitet. Styret i NMF kan supplere 
utvalget dersom et medlem eller varamedlem ikke kan utøve sin funksjon.  
Styrets medlemmer kan ikke være medlemmer av Utvalget. 
NMFs advokat er sekretær for utvalget. 
 
§ 4 Saker kan bringes inn for Utvalget av NMFs egne medlemmer, av pasienter som er behandlet av 
NMFs medlemmer, av organisasjoner eller faste utvalg i NMF. Utvalget kan også av eget tiltak ta saker 
opp til behandling.  
 
§ 5 Utvalget fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen er unntatt offentlighet, men 
enkeltsaker kan inntas i årsmeldingen for Etisk utvalg i anonymisert form. Årsmeldingen kan 
offentliggjøres. 
 
§ 6 Når en sak er brakt inn for Utvalget, skal den eller de som saken gjelder gis anledning til å uttale seg. 
Dersom saken er en klagesak, har klager rett til å kommentere innklagedes svar. Medlemmer av Norsk 
Manuellterapeutforening har plikt til å gi forklaring for Etisk utvalg. Dersom slik forklaring ikke er 
mottatt innen fristens utløp, kan saken tas opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger. 
Når en manuellterapeut avgir uttalelse til Etisk utvalg i NMF, har manuellterapeuten taushetsplikt etter 
Helsepersonellovens kap. 5 i forhold til de opplysninger hun/han har fått vite i egenskap av å være 
manuellterapeut for klager eller tredjeperson. Innklaget manuellterapeut eller andre manuellterapeuter 
som avgir uttalelse til Utvalget, må ikke gi opplysninger eller kommentarer til Utvalget som omfattes av 
taushetsplikten, med mindre det angår opplysninger som klager/pasient selv har gjort kjent for Utvalget 
eller at den som har krav på taushet har gitt sitt samtykke. Informasjon til Utvalget skal begrenses til det 
som er nødvendig for sakens opplysning. Utvalget selv er bundet av den samme taushetsplikt som 
gjelder for den berørte manuellterapeut.  
 
Berørte parter har anledning til å la seg bistå av jurist og/eller kollega ved saker som forelegges for Etisk 
utvalg i NMF. Etisk utvalg dekker ikke salær eller andre utgifter ved slik bistand. 
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§ 7 Den som er part i en sak for Utvalget, kan fremme begrunnet begjæring om at et medlem av 
Utvalget skal fratre ved behandling av saken. Et medlem av Utvalget kan også selv anmode om å få 
fratre hvis han/hun mener seg inhabil. Avgjørelser i disse spørsmål treffes av Utvalget. Dersom 
innsigelsen rettes mot hele Utvalget eller mot mer enn et medlem treffes avgjørelsen av styret i NMF. 
 
§ 8 For at et vedtak i Utvalget skal være gyldig, kreves at minst to stemmer er avgitt for vedtaket.  
 
§ 9 Utvalgets avgjørelse skal snarest mulig meddeles de personer saken gjelder. Utvalget kan vedta å 
publisere en avgjørelse i fagbladet ”Muskel og skjelett”. Slik publisering kan bare skje i anonymisert 
form.  
 
§ 10 Dersom Utvalget mener at en manuellterapeut har overtrådt yrkesetiske retningslinjer for 
manuellterapeuter, kan det uttale kritikk overfor manuellterapeuten og/eller gi manuellterapeuten en 
irettesettelse. Videre kan det gis pålegg om at de påklagede forhold bringes til opphør. Dersom Utvalget 
konkluderer med at en manuellterapeut på en særlig alvorlig måte har overtrådt Yrkesetiske 
retningslinjer” for manuellterapeuter kan Utvalget oversende saken til styret i NMF med forslag om 
eksklusjon. Slikt forslag kan også oversendes i tilfeller hvor en manuellterapeut nekter å rette seg etter 
en avgjørelse fattet av Utvalget.  
 
§ 11 Yrkesetiske retningslinjer for manuellterapeuter og Reglement for etisk utvalg vedtas av Norsk 
Manuellterapeutforenings landsmøte. Etisk utvalg kan fremme forslag overfor landsmøtet om endringer 
i regelverket. Etisk Utvalg skal være høringsinstans i tilfeller der forslag om endringer i reglementet er 
fremmet av andre. 

 
  


