
Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening 

 Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift/accept-knappe på hjemmeside(dnlppf.dk), at 
overholde DNLPPF’s etiske regler. 

 § 1. Generelle bestemmelser. 

 1.1 De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut 
Forening(DNLPPF), i alt hvad de beskæftiger sig med indenfor deres faglige område. 

 1.2 NLP Psykoterapeuter har ansvar for at sikre, at klient/samarbejdspartner er gjort bekendt med 
ansvarligheden i deres egen proces. 

 1.3 NLP Psykoterapeuter skal arbejde for at fremme klientens/samarbejdspartnerens personlige og 
psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten/-samarbejdspartneren går forud for 
NLP Psykoterapeutens personlige interesser. 

 1.4 NLP Psykoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin person. 

 

 § 2. Forholdet til klient/samarbejdspartner 

2.1 NLP Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klient/ samarbejdspartner. 

2.2 NLP psykoterapeuten skal være godkendt af Datatilsynet til opbevaring af personfølsomme oplysninger. 

 2.3 NLP Psykoterapeuten har pligt til at indhente samtykke fra klienten til opbevaring af grundjournal, Se 
grundjournal, som lever op til persondataloven.  

Terapeuten har endvidere journalpligt til dokumentation af forløbet og er derved underlagt 
persondataloven. Persondataloven gælder for både elektronisk og manuel behandling af 
personoplysninger, der er indeholdt i et register. 

Journalen skal indeholde optegnelser om: - Klientdata, der er nødvendige for at indlede et samarbejde - 
Årsag til henvendelsen - Foretagne psykoterapeutiske iagttagelser - Iværksat psykoterapeutisk behandling - 
Oplysning om hvilken information der er givet klienten - Event. anbefaling af kontakt til andre behandlere / 
instanser - I en event. samtykkeerklæring, skal formål med og indholdet i samtykket præciseres. Såfremt 
journalen indeholder oplysninger om tredje mand, skal der indhentes samtykke fra denne.  Der må 
udelukkende indsamles oplysninger, der er relevante og nødvendige for den igangværende behandling. Der 
henvises til Persondatalovens bestemmelser herom. Opbevaring af personoplysninger (skriftlige akter, 
f.eks. bånd etc.), skal foregå forsvarligt med henblik på at forhindre misbrug af materialet. 

 Optagelser af klientsamtaler (på lyd- og videobånd) samt afspilning heraf, kræver altid klient/ 
samarbejdspartners skriftlige samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves ligeledes altid skriftlig 
tilladelse. 

 NLP psykoterapeuten må sikre, at deltagere i gruppeprocesser er enige om at overholde tavshedspligten. 
Dette bør foregå ved indgåelse af skriftlig aftale. 

 NLP psykoterapeuten indhenter eller videregiver kun oplysninger om klient/samarbejdspartner med 
dennes skriftlige samtykke. 



2.4  I tilfælde hvor en kommunal/offentlig instans betaler for et psykoterapeutisk behandlingsforløb, vil det 
ofte forekomme at den kommunale/offentlige instans beder om en afsluttende rapport eller vurdering. Det 
er i sådanne tilfælde den kommunale/offentlige instans, der har pligt til at sikre sig klientens samtykke til 
indhentelse af oplysninger fra psykoterapeuten. Det skal præciseres hvilken problemstilling, der ønskes 
belyst og psykoterapeuten skal give en relevant faglig besvarelse. Med henblik på en etisk faglig og 
forsvarlig adfærd i forhold til klienten, skal udkastet til besvarelse af en erklæring altid gennemgås med 
klienten. 

2.5 NLP psykoterapeuten er underlagt den almindelige pligt jævnfør gældende lovgivning om 
underretningspligt . Dvs. ved bekymring om et barns udvikling og trivsel . 

2.6 NLP psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for 
klient/samarbejdspartner. 

 2.7 Seksuel omgang mellem klient og NLP psykoterapeut må ikke forekomme. 

 2.8 NLP psykoterapeuten har ansvar for at henvise til læge, når der er tvivl om de helbredsmæssige 
forhold. Terapeuten skal undlade at rådgive i medicinske forhold. Endvidere skal der henvises til anden 
kvalificeret instans, når NLP psykoterapeuten ikke er fagligt eller personligt kompetent til at arbejde med de 
problemer, klient/samarbejdspartner har. 

 2.9 NLP psykoterapeuten er ansvarlig for, at påbegyndt terapi afsluttes terapeutisk forsvarligt. 

2.10 NLP Psykoterapeuten opfordres til at orientere foreningen ved tvist og eller uhensigtsmæssige 
henvendelser under eller efter endt klientforløb. 

2.11 Ved evt. tvist sendes etisk udvalgs afgørelse til klageren og kopi til bestyrelsen i Dansk Nlp 
Psykoterapeut forening. 

§ 3. Forholdet til kolleger. 

 3.1 NLP Psykoterapeuten skal udvise kollegial respekt, hjælpsomhed og hensynsfuldhed. 

 § 4. Faglig kompetence og god klinisk praksis. 

 4.1 NLP psykoterapeuten skal udvise faglig omhu og samvittighedsfuld adfærd i behandlingen, og kun gøre 
brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.  

 4.2 Har NLP psykoterapeuten personlige eller faglige problemer, der hæmmer vedkommendes faglige 
arbejde, skal NLP Psykoterapeuten søge hjælp til at løse disse problemer. 

 4.3 NLP psykoterapeuter er, ved annoncering, f.eks hjemmesider og andre sociale medier forpligtet til at 
følge gældende lovgivning og til enhver tid ansvarlig for at givne oplysninger er rigtige. 

 4.4 NLP psykoterapeuter forpligter sig til at holde sig fagligt og personligt ajour f.eks. gennem egen terapi, 
supervision og deltagelse i faglige kurser m.v. Den enkelte terapeut har selv ansvaret for sit terapeutiske 
virke. 

4.5 Som Registreret(RAB) Nlp Psykoterapeut dokumenteres faglig opdatering. I lige år udstedes et RAB-
registreringsbevis gældende for de kommende 2 år, og baseret på foregående 2 års pointgivende grundlag. 
Beviset dokumenterer medlemmets opdaterings- og medlems status. 
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Bilag 1 – side 1 

GRUNDJOURNAL 
Navn  

 
Adresse  

 
telefon  

 
mail  

 
Civil status  

 
Børn  

 
Årsag til henvendelse  

 
 
 

Mål med behandling  
 
 
 

Arbejdsdiagnose  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



side 2 

Samtykkeerklæring til grundjournal 
Jeg _____________________________  _____________________giver hermed samtykke til: 

 

 At psykoterapeut ________________________________________________ ________________ 
opbevarer mine journaloplysninger ifølge aftale, dog højest i  

 

 Kontakt til____________________________________________________________________  

 

 At min journal kan sendes til______________________________________________________  

 

 At oplysninger kan udveksles med _________________________________________________  

 

 Ved parterapi/gruppeterapi giver jeg tilladelse til at andre deltagere overværer_______________  

 

 At mine sessioner kan filmes til brug hos supervisor. Optagelserne slettes straks supervisionen, og 
tavshedspligten gælder også supervisoren__________________________________________ 

 

  Andet_________________________________________________________________________  

 

Jeg er gjort opmærksom på ansvarlighed i min egen proces.  
Jeg er gjort opmærksom på min ret til aktindsigt.  

 

Dato:  

Klient Underskrift:_______________________________________ 

 

 


