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Våre Etiske Regler 
 

 HumaNovas grunnleggende prinsipp er alle menneskers likeverd, rett til 

personlig integritet, bli møtt med respekt og omsorg. 

 
 

 
HumaNovas grunnleggende syn på etikk og etiske prinsipper 

 
*gjenomgående brukes ordet samtalecoach, men 
reglene  omfatter også Mentale trenere og Mentorer 
 
 
Med sin kunnskap har psykosynteseutdannede 
samtalecoacher ved HumaNova i sin yrkesutdanning 
forutsetninger for å forandre forholdene for 
enkeltmennesker, grupper og organisasjoner på en 

betydningsfull måte. Det stiller store krav til 
samtalecoachens etiske bevissthet og er grunnen til at 
vi fra HumaNova har valgt å formulere yrkesetiske 
prinsipper. Det er spesielt viktig fordi en Diplomert 

Samtalecoach ikke sorterer under de offentlige helselovene 
og ikke under den såkalte ”kvakksalverloven”. 

 
Betegnelsen ”yrkesetisk” understreker den nødvendige 
sammenhengen mellom et høyt yrkesmessig og etisk nivå i 

samtalecoachens arbeid. Vi har utformet disse 
prinsippene med formål om å:  
 

 tjene som støtte for HumaNova-diplomerte 
samtalecoacher og adepter når man skal ta stilling til 
ulike etiske spørsmål. 

 utgjøre fundamentet for at tillit til psykosyntesisk 
coaching opprettholdes.  

 
For å oppnå diplom som samtalecoach ved HumaNova, 
forplikter samtalecoachen seg skriftlig til å følge de 
utarbeidede prinsipper og regler som her følger. 

 
Disse etiske prinsippene bør også etterleves i yrkesmessige 

situasjoner hvis innehåll ikke umiddelbart kan 

karakteriseres som coaching, men som utøves av  

 
samtalecoacher og bygger på ferdigheter man har oppnådd 

gjennom coachutdanningen..  
 

Våre etiske regler gjør ikke krav på å være heldekkende. 

De kommer fortløpende til å gjennomleses og revideres 

etter behov. 

Samtalecoacher som er diplomerte av HumaNova skal 
etterleve nedenstående regler samt ikke la seg påvirke til å 
bryte dem 
 

HumaNova  
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Etiske Regler 
*gjenomgående brukes ordet samtalecoach, men 
reglene  omfatter også Mentale trenere og Mentorer 

 

1. Ansvar 
 

1 § 
Samtalecoachen er oppmerksom på at diplomet fra 
HumaNova innebærer at han/hun skal etterleve de 
etiske reglene i all yrkesmessig virksomhet, og ikke la 
seg påvirkes til å bryte dem. 
 

2 § 
Samtalecoachen har ansvar for sitt arbeid og forsikrer 
seg, så langt som mulig, om at hans/hennes tjenester 
ikke på noen måte misbrukes. 
 
Samtalecoachen er oppmerksom på at hans/hennes 
kunnskap ikke brukes for å på noen måte krenke, 
utnytte eller undertrykke individer.  
 

3 § 
Samtalecoachen informerer ved behov arbeidsgiver 
og adepter om gjeldende regler om diskresjon og 
taushetsplikt. 
 

4 § 
Samtalecoachen samtaler, innenfor rammen for 
taushetspliktens regler, alltid med adeptens beste for 
øyet, og med stor respekt for vedkommende i 
veiledning etc. 
 
 

2. Kompetanse 
 

5 § 
Samtalecoachen arbeider i henhold til utprøvet 
erfaring, og opprettholder profesjonell kompetanse. 
Vedkommende tilpasser sine arbeidsmetoder i 
adekvat forhold til oppdragets mål. 
Samtalecoachen innhenter fortløpende kunnskap om 
den vitenskapelige og yrkesmessige utviklingen innen 
sitt arbeidsområde. 
. 
 

6 § 
Samtalecoachen tar hensyn til sin personlige styrke og 
begrensning når han/hun påtar seg nye oppdrag og 
adepter. 
. 
p1. Hvis samtalecoachen, i forhold til oppdragets karakter 

og omfang i relasjon til egen kompetanse, anser seg å 
mangle tilstrekkelig kompetanse, sender han/hun 
oppdraget videre til relevant instans.              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
p2. Hvis samtalecoachen på grunn av årsaker listet under 

pkt. 1 sier fra seg et oppdrag, skal han/hun i så stor 
grad som mulig ta ansvar for at oppdraget blir 
gjennomført på annen måte. 

 

7 § 
Samtalecoachen utnytter ikke det yrkesmessige 
forholdet til å skaffe seg urimelig gevinst eller fordel.  
p1. Samtalecoachen skal ikke for personlig eller økonomisk 

vinnings skyld utøve et arbeid som han/hun ikke er 
tilstrekkelig kvalifisert til. 

p2.Samtalecoachen respekterer adeptens rett til å 
avslutte coaching i løpet av hvilken som helst del 
av prosessen, innenfor rammen for underskrevet 
kontrakt. 

p3. Samtalecoachen vurderer nøye de følger det kan få 

om han/hun mottar gaver eller andre tilbud, utover 
honorar, fra en adept eller dennes nærmeste. 

 

8 § 
I all coachingvirksomhet skal de økonomiske vilkårene, til 

og med avbetalingsregler, fastsettes på forhånd. Ved det 
første møtet med en adept skal denne opplyses om at vi 

arbeider med psykosyntese og en coachingkontrakt skal 
skrives og undertegnes av adepten. 

 

3. Adeptarbeid 
 

9 § 
Samtalecoachen utfører sitt arbeid med utgangspunkt 
i alle menneskers likeverd, rett til personlig integritet 
og rett til å bli møtt med respekt og omsorg. 
 

10 § 
Samtalecoachen etterstrever å være oppmerksom på sine 
egne behov, holdninger og vurderinger samt  sin egen rolle 
i forholdet til adepten. Han/hun misbruker ikke sin makt 

og stilling gjennom å utnytte adeptens avhengighet og tillit. 
 

Når det foreligger et ikke-profesjonelt forhold til en 
person, unngår samtalecoachen en adeptrelasjon til 
vedkommende. 
 

11 § 
Seksuell omgang og/eller øvrig ikke-profesjonell 
relasjon må ikke forekomme i løpet av perioden for 
coaching. 
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4. Diskresjon og  

taushetsplikt 
 

12 § 
p1. Samtalecoachen opprettholder fra start til slutt  

det nivå av fortrolighet som er nødvendig og som 
man er enig om fra relasjonens start. 

p2.Informasjon avsløres kun når dette er i  tydelig 
overenskomst med adepten med mindre coachen 
tror at det finnes overbevisende grunn til at andre 
kan bli alvorlig skadelidende om informasjonen 
holdes tilbake. Samtalecoachen skal i slike tilfeller 
kontakte nærmeste politimyndighet og/eller det 

offentlige helsevesenets psykiatriske akuttmottak, og 
der bare gi de opplysningene om adepten som trengs 

for at den umiddelbare faren kan unngås.. 
p3.Agerer innenfor allmenn lovgivning og 

oppmuntrer ikke, bistår ikke, inngår ikke i 
fellesskap med andre som egner seg til uærlig, 
ulovlig, uprofesjonell eller diskriminerende 
virksomhet. 

p4.Unntak fra taushetsplikten kan gjøres hvis adepten 
ikke betaler i følge muntlig eller skriftlig avtale. I 
slike tilfeller kan adeptens navn, adresse og 
personnummer utleveres.  

 

13 § 
Samtalecoachen innhenter ikke opplysninger om 
adepten fra noen annen uten at adepten har gitt sitt 
samtykke til dette. I slike tilfeller innhentes 
opplysninger som er nødvendige for gjennom-
føringen av oppdraget.  
. 
 

14 § 
Når samtalecoachen søker veiledning eller 
konsultasjon i forhold til en adept, utøver veileder og 
coach veiledet taushetsplikt, således at adeptens navn 
og andre identifikasjonsdata unnvikes, hvis de ikke er 
uunngåelig nødvendige. 
. 
 

5. Dokumentasjon 
 

15 § 
Når samtalecoachen dokumenterer sitt arbeid, 
inneholder dokumentasjonen utelukkende nødven-
dige opplysninger. Denne dokumentasjonen kalles 

her hukommelsesnotater.  
 
Hukommelsesnotater, dvs. fremstilling i skrift eller bilde 
samt opptak, som kan leses, avlyttes eller på annet vis 
oppfattes bare ved hjelp av tekniske hjelpemidler, skal 
oppbevares slik at ubehørig innsyn eller tilgang til disse ikke 

er mulig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
MERK at det i Norge kreves tillatelse og lisens fra 
Datatilsynet for å opprette og benytte seg av denne 
form for register på data. 
 

16 § 
Ved innspilling av adepter på lyd- eller videobånd eller ved 
bruk av fotografier/film kreves alltid adeptens samtykke. 
Det skal foreligge, gjerne skriftlig, opplysninger om hvor 

lenge innspillingene skal bevares.   

 

 

17 § 
Samtalecoach som bruker adeptopplysninger i 
undervisning, publikasjoner eller annen offentlig 
sammenheng, forsikrer seg på forhånd om samtykke fra 
den/de som opplysningene gjelder, og tilser at materialet er 
tilstrekkelig anonymisert 

18 § 
Hukommelsesnotater bør bevares i to år etter at den 
siste opplysningen er ført inn.  
 
Når hukommelsesnotatene ødelegges, skal dette 
gjøres ugjenkallelig. Man bør da bruke 
makuleringsmaskin eller lignende. 
 
 

6. Anmeldelse til det 

Etiske Rådet 
 

19 § 
En adept som er misfornøyd med en av HumaNovas 
utdannede Diplomerte Samtalecaochers arbeid, kan 
anmelde dette til Det Etiske Rådet. Samtalecoachen 
skal bistå adepten med nødvendige opplysninger i 
forhold til dette. Anmeldelse skal gjøres skriftlig og 
sendes til Det Etiske Rådet. 
 
Adepten har også mulighet til å gjøre en personlig, 
muntlig fremstilling i en sak til det Etiska Rådet.  
 

20 § 
Samtalecocah som blir anmeldt til Det Etiske Rådet 
har rett til innsyn i adeptens skriftlige anmeldelse og 
til skriftlig å imøtegå denne, innen rimelig tid. 
Samtalecoachen har rett til, utover dette, muntlig og 
personlig å fremføre sine synspunkter overfor Det 
Etiske Rådet. 
 

21 § 
Det Etiske Rådet har ved grove brudd mot de Etiske 
Reglene rett til å tilbakekalle samtalecoachens diplom. 
Beslutningen kan ikke overklages.  
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22 § 
Hvis Det Etiske Rådet beslutter å tilbakekalle 
diplomet, forplikter samtalecoachen seg å  
umiddelbart sende diplomet tilbake til Det Etiske 
Rådet meddele sine klienter og andre man 
samarbeider med at diplomet er tilbakekalt med 
umiddelbar virkning 

 

35 § 
Anmeldelse til og bedømmelse av Det Etiske Rådet 
er kostnadsfritt for så vel adept som samtalecoach. 
Eventuelle kostnader omkring anmeldelse må hver 
part selv bekoste. 
 

 

 

 

 

Ved spørsmål eller andre opplysninger 
 
 
 
Hvis du har spørsmål vedrørende etiske regler eller en situasjon som har oppstått, kan du henvende deg til Det 
Etiske Rådet for veiledning, på følgende adresse: 
 
HumaNova 
Etiska Rådet 
Skeppsbron 32 
111 30 Stockholm 
 
 

HumaNova 
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