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En fysioterapeut är en legitimerad fackman inom hälsovården som har till 
uppgift att främja och upprätthålla individens hälsa, rörlighet, verksamhets- 
och arbetsförmåga. En fysioterapeut är insatt i hälsovårdens gemensamma 
värdegrund, de gemensamma målsättningarna och principerna. Terapeuten 
stöder sina kunder i olika livssituationer, hjälper dem att hitta sina resurser och 
förbättra sin livskvalitet. Fysioterapeuten verkar tillsammans med kunden och 
andra parter och bistår deras deltagande i rehabiliteringen.

Yrkesetiken baserar sig på fackkunskap och kompetens samt på att ta till sig värden 
och livserfarenheter. På det sättet kan fysioterapeuten tänka etiskt, fatta beslut 
och kritiskt bedöma följderna av sin egen verksamhet. Finlands Fysioterapeuters 
etiska direktiv baserar sig på fysioterapeuternas världsorganisation WCPT:s etiska 
direktiv som har utformats för att fylla nationella behov. [1, 2]

Med begreppet kund avses i detta dokument också en patient eller person som 
rehabiliteras med fysioterapi. 

[1] Den riksomfattande social- och hälsovårdssektorns etiska delegation ETENE,  
 www.etene.fi 

[2] Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT:s etiska principer,
      www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities
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1. FYSIOTERAPEUTEN OCH KUNDEN

Fysioterapeuten

• respekterar livet, kundens människovärde och självbestämmanderätt

• är konfidentiell i sitt arbete

• möter varje kund jämlikt oberoende av ålder, kön, ras, nationalitet, 
religion, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell orientering, funktionsförmåga, 
hälsotillstånd eller politisk åsikt

• berättar att kunden har rätt att vägra acceptera den behandling som 
föreslås, eller, såvida kunden inte själv kan fatta beslut, samarbetar med 
personer som står kunden nära 

• är skyldig att berätta för kunden om hur behandlingen förväntas inverka 
och eventuella risker

• verkar i samspel med kunden.

2. UPPFÖLJNING AV DIREKTIVEN

Fysioterapeuten

• är insatt i de lagar och andra direktiv som gäller arbetet och förbinder sig 
att följa dem [3, 4, 5]

• arbetar med tanke på kundens bästa i sådant som gäller yrket.

[3]  Valvira: Hälsovårdens fackmäns yrkesrättigheter  | www.valvira.fi/tillstånd/yrkesrättigheter

[4] Regionförvaltningsverket: Privata hälsovårdstjänster, tillstånd och meddelanden | 
 www.avi.fi/web/avi/yksityiset-terveyspalvelut#.VCKVpBb6UpY

[5] Finlands fysioterapeuter: Facklig lagstiftning | 
 www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/ammatillinen-lainsaadanto 



E E3. FYSIOTERAPEUTENS EXPERTIS

Fysioterapeuten

• sätter sig in i kundens bakgrund, aktuella situation och det givna 
uppdraget

• gör en saklig undersökning av kunden för att ge en fysioterapidiagnos

• ställer tillsammans med kunden upp ett mål för terapin, gör en plan och 
handlar enligt den samt gör en kalkyl över behandling och resultat

• dokumenterar utförd behandling

• respekterar sakkunskapen inom den egna yrkesgruppen och hos 

representanter för andra yrkesgrupper, konsulterar specialister vid behov 
och ger specialisthjälp till andra eller rekommenderar en annan specialists 
tjänster för sin kund

• svarar personligen för sitt eget arbete

• deltar i den sociala hälsopolitiska diskussionen som specialist inom sitt 
eget fack.
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4. FYSIOTERAPEUTENS 
 YRKESMÄSSIGHET

Fysioterapeuten

• verkar rättvist, ärligt, sakkunnigt och ansvarsfullt

• försäkrar sig om att kunden och kundens närstående förstår terapins 
målsättning och innehåll, den tid det tar och vad den kostar

• upprätthåller ett kundregister

• avslöjar inga uppgifter om kunden till en tredje part utan kundens 

medgivande eller utan legitimt godkända förutsättningar 

• förbinder sig att utveckla sig själv, sin yrkeskunskap och sitt yrkesområde

• verkar kollegialt

• erkänner sin egen yrkeskunskaps gränser

• verkar inom ramen för en fackmans legitimerade rättigheter och inlärd 
specialkunskap 

• vinnlägger sig om sin egen arbetshälsa.



E 5. VERKSAMHETENS KVALITET

Fysioterapeuten

• förbinder sig att utöva högklassig verksamhet

• följer god fysioterapipraxis där verksamhet baserad på bevisning betonas    
[6, 7, 8]

• förbinder sig att som forskare rätta sig efter forskningsetiska principer och 
god vetenskaplig praxis  [9]

• ger som chef den underställda möjlighet att utvecklas i yrket och försäkrar 
att den underställda har tillräcklig kompetens för att utföra sina uppgifter.

6. EKONOMI OCH SAMHÄLLE
Fysioterapeuten

• följer god affärssed 

• följer principerna för samhällsansvar och beaktar ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt inverkande faktorer.  

[6]  Finlands fysioterapeuter: God fysioterapipraxis   |  
 www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/mita-on-hyva-fysioterapiakaytanto

[7]  Finlands fysioterapeuter rf: Fysioterapirekommenderationer  |  
 www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapiasuositukset 

[8]  Duodecim: : God medicinsk praxis-rekommendationer | www.kaypahoito.fi/web/english/home 

[9]  Forskningsetiska delegationen | http://www.tenk.fi/en/advice-publications
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7. INFORMATION OM 
 FYSIOTERAPI

Fysioterapeuten

• ger exakta och täckande uppgifter

• sköter marknadsföringen så att den är tydlig, begriplig och sanningsenlig [10]

• respekterar upphovsrätter [11]

• känner till de risker som är förknippade med  integritetsskydd och 
informationssäkerhet.

[6]  Finlands fysioterapeuter: God fysioterapipraxis   |  
 www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/mita-on-hyva-fysioterapiakaytanto

[7]  Finlands fysioterapeuter rf: Fysioterapirekommenderationer  |  
 www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapiasuositukset 

[8]  Duodecim: : God medicinsk praxis-rekommendationer | www.kaypahoito.fi/web/english/home 

[9]  Forskningsetiska delegationen | http://www.tenk.fi/en/advice-publications

[10]  Principles concerning good marketing practice published by the Council of Ethics in Advertising  |  
 kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/

[11]  Information about intellectual property rights | www.tekijanoikeus.fi/
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