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Introduktion
Syftet med dokumentet ”Etiska normer, riktlinjer för verksamhetsområden och uppförandekod för
Rosenmetoden - Rosenterapi och Rosenrörelse.”
Syftet med dokumentet ”Etiska normer, riktlinjer för verksamhetsområden och uppförandekod för
Rosenmetoden - Rosenterapi och Rosenrörelse” (här nedan kallad riktlinjerna) är att definiera
yrkesmässiga kärnprinciper till vilka alla som utövar Rosenmetoden och Rosenrörelse skall
förpliktiga sig att upprätthålla. Detta inbegriper elever och praktikanter samt certifierade lärare,
instruktörer och terapeuter.
Riktlinjerna kan inte omfatta alla potentiella problem angående beteende eller kompetens. Alla
utövare och studerande av Rosenmetoden måste lita till sina egna förmågor att eftertänksamt
bedöma specifika principer och andan i vilken dessa utförts. Alla yrkesutövare och studerande av
Rosenmetoden förväntas upprätthålla ett etiskt och moralisk beteende i alla lägen, även då detta
leder till svåra beslut och rättfärdigt handlande. Roseninstitutet förpliktigar sig att proaktivt erbjuda
likvärdiga möjligheter samt uppmuntrar, stöder och värderar mångfald. De etiska principerna i detta
dokument gäller lika för både klienter och elever.

Praktisk tillämpning av riktlinjerna
Dessa reviderade riktlinjer tillhandahåller certifierade utbildningscentra och skolor i Rosenmetoden,
Roseninstitutet samt varumärkeskommittén med vägledning angående klagomål gentemot elever,
certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden eller center/skola vad gäller uppförande.
Roseninstitutet förbinder sig att upprätthålla rättvisa för alla parter under pågående utredning av
klagomål. Notera att utbildningscentra och Roseninstitutet endast accepterar skriftliga klagomål.
Alla klagomål ska i första hand riktas till det specifika utbildningscentret. För att göra ett formellt
klagomål angående specifika Rosenterapeuter eller utbildningscentra, var god skriv ett
konfidentiellt brev till ordföranden av varumärkeskommittén, mejladress: info@roseninstitute.net
(skriv “SMC” i ämnesfältet).

Definitioner av Rosenmetoden: Rosenterapi och Rosenrörelse
Rosenmetoden, grundad av den licenserade sjukgymnasten Marion Rosen, är en oberoende,
somatiskt baserad professionell modalitet som förhöjer psykofysisk funktion och välmående.
Rosenmetoden består av två oberoende men sinsemellan komplementära metoder; Rosenterapi
(Body Work) och Rosenrörelse (Easy Movement). Rosenterapeuter och instruktörer i Rosenrörelse
utbildas på utbildningscentra certifierade av Roseninstitutet. Vid framgångsrikt slutförande av en
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utbildning i endera Rosenmetoden får individen en certifiering att utöva respektive Rosenmetod;
Rosenterapi eller Rosenrörelse.

Definition av Rosenterapi
Rosenterapi är en upplevande, kroppscentrerad, somatisk modalitet som använder en kombination
av mjuk, respektfull beröring och verbal kommunikation anknutna till klientens upplevelse och vad
Rosenterapeuten känner i klientens kropp. Målet med en Rosenterapibehandling är att inbjuda till
avslappning, självmedvetande och att uppleva självanknytning. Rosenterapi kan också leda till
medvetande om kronisk, vanebaserade muskelspänningar som kan orsaka smärta, begränsa rörelse
och inskränka andningsrytmen.
Rosenterapi erbjuder en unik beröring som kan komma i kontakt med flera aspekter av en individ –
fysiska, känslomässiga och andliga. Detta hjälper individen att slappna av och möjliggör ett rikare
och mer tillfredställande liv. Muskelspänningar kan lossna och andningen bli friare och mer öppen
under det att självmedvetande och avslappning integreras i klientens upplevelse. I det privata
utrymmet, i vilket en Rosenterapibehandling sker, vägleds klienten till sina upplevelser av
kroppsförnimmelser, känslor och tankar eller minnen vilka kan anknytas till kroniskt spända eller
smärtsamma områden. Ökat självmedvetande, acceptans, avslappning och frigörande under en
behandling, eller efteråt under dagliga processer, kan leda till förbättringar i hälsa, välmående,
vitalitet, personliga relationer samt en förhöjd livsupplevelse.
Under eller efter en behandling kan klienten uppleva ett brett register av neurofysiologiska och/eller
sociala förändringar som en följd av att muskelspänningarna har lossnat, ökat självmedvetande och
personlig insikt:
(1) Ett brett register av kroppsbaserade förnimmelser kan ske, från alla sensoriska områden,
som t.ex. mer fri andning, mindre muskelspänningar, förändrad kroppstemperatur och
blodtryck, mjuknande, kittlande, darrighet, yrsel, illamående, magljud, ökat blodflöde och
andra icke-specifika, tillfälliga sensoriska upplevelser.
(2) Förändringar i känslomässiga och sociala upplevelser, såsom ökad känsla av öppenhet eller
sårbarhet, nya perspektiv och attityder, ett bredare emotionellt spektrum inklusive glädje,
ilska, rädsla, oro, lust, avsky, hat, sorg, nedstämdhet, acceptans, kapitulation, kärlek eller
annan icke-specifik ökning av känslomässig kapacitet

Definition av Rosenrörelse
Rosenrörelse är en internationellt erkänd rörelsemodalitet baserad på kroppens fysiologiska
möjligheter till rörelse, med stöd av musik och rytm. Rosenrörelse öppnar bröstkorgen, verkar
avslappnande på diafragman och smörjer lederna, vilket leder till en mer fri andning och ett utökat
rörelseregister. Regelbunden medverkan i rosenrörelselektioner kan leda till ökat medvetande om
tendensen att välja det som verkar lättast hellre än vanemässig ansträngning eller uppehållande.
Det medvetandet kan leda till en mer upprätt kroppsställning, minskad smärta, ökad energinivå
samt starkare upplevelser av glädje i vardagslivet.
En rosenrörelselektion varar vanligtvis i 60 minuter och består av flera olika delmoment.
Varje delmoment har en unik målsättning:
• Sektion 1: Uppvärmning – består av mjuka, lätta rörelser genom alla leder
• Sektion 2: Stretch – inkluderar långsam förlängning av alla centrala muskler och vidgande av
bröstkorgen för att befria andningen
• Sektion 3: Cirkulära rörelser – motiverar deltagarna att röra sig tillsammans till rolig musik
och rytm med olika tempo
• Sektion 4: Över golvet – involverar hela kroppen i dansliknande rörelser och integrerar de
tidigare sektionerna
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•

Sektion 5: På golvet – låter deltagarna stillsamt slappna av, känna kroppen och röra på de
små lederna i ryggraden och bäckenet

Partnerarbete kan ingå i alla sektionerna av Rosenrörelselektionen. Utöver grupplektioner kan
Rosenrörelse även läras ut individuellt.

Vad Rosenmetoden är och vad den inte är
Rosenterapi och Rosenrörelse är unika och fristående. Rosenmetoden har specifika
verksamhetsområden och inkluderar inte några andra hälsovårdsmodaliteter såsom massage,
psykoterapi, sjukgymnastik, traumabehandling etc. Det består inte heller av meditation,
andningstekniker, hypnos, tidigare-liv metoder, energiarbete, eller någon annan modalitet som en
rosenterapeut kan tänkas kunna. Rosenrörelse inkluderar inte heller några andra rörelsemodaliteter.
Certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden är påverkade av sina andra erfarenheter; det är det
som gör oss alla till den vi är och som påverkar vårt samspel med andra människor. Livsupplevelser
är väsentliga för hur vi lyssnar och reagerar, men som Rosenterapeut är det av yttersta vikt att vara
fullständigt närvarande under en behandling, och bara tillämpa Rosenmetoden.

Verksamhetsområden för Rosenterapi och Rosenrörelse
Sektionen för verksamhetsområden har som mål att erbjuda riktlinjer för Rosenmetoden till elever,
praktikanter, rörelseinstruktörer, certifierade utbildare, utbildningscentra och skolor. Uttrycket
verksamhetsområden hänvisar till möjligheter och begränsningar inom specifika yrkesområden.
Certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden är utbildade i att erbjuda Rosenterapi och
Rosenrörelse som en väg till hälsa och välmående. Rosenterapeuter och instruktörer i Rosenrörelse
ställer inte medicinska diagnoser och behandlar heller inte fysiska eller psykiska problem. Om
sådana problem uppstår är det viktigt att hänvisa klienten till någon som är lämpad att
diagnosticera och/eller rekommendera behandling. Det är viktigt att den person klienten blir
hänvisad till känner till Rosenmetoden. (Certifierade Rosenterapeuter såsom sjukgymnaster kan
använda Rosenmetoden som del av pågående fysisk rehabilitering för att utöka rörelseförmågan så
länge detta är lämpligt inom ramen för deras övriga yrkesutövande).
När man bedömer huruvida Rosenmetoden är lämplig för en potentiell klient är det viktigt att hålla i
åtanke att det ibland är bättre för en individ med inneslutning och beskydd, snarare än att öppna
denne för att utforska känsliga områden. Detta måste bedömas individuellt och man bör beakta
individens stödsystem, personens skörhet och kapacitet att självreglera. Den som överväger
Rosenmetoden bör diskutera eventuella frågeställningar, och/eller kontraindikationer med
licenserad hälsovårdspersonal. Detta inkluderar individer som har genomgått behandling för drogoch/eller alkoholberoende under minst ett år. Återhämtningstiden är individuell och beror på vidden
av beroendet och framstegen i tillfrisknandet.
Verksamhetsområden för Rosenterapi
Under en Rosenterapibehandling ligger klienten på ett massagebord. Personen behåller sina
underkläder och kvinnor kan välja om de vill behålla sin BH eller inte. Klienter kan även välja att
behålla mer kläder, allt för att säkerställa att de känner sig trygga. En filt täcker den del av kroppen
som det inte arbetas på så att klienten inte känner sig utsatt eller fryser. Klienter kan även välja att
behålla alla sina kläder och sitta i en stol. En behandling varar vanligtvis 45–60 minuter men tiden
kan variera beroende på klientens behov och behandlingsmiljö (privat klinik, sjukhus, eller
rehabiliteringscenter).
Listan nedan särskiljer allmänna kategorier av individer för vilka Rosenmetoden är:
1) Sannolikt lämplig
2) Kontraindicerad
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1) Individer som sannolikt kan dra nytta av Rosenterapi
• Individer som söker personlig eller yrkesmässig utveckling och/eller andlig tillväxt.
• Individer med fysiska/känslomässiga obehag eller kronisk smärta, vilka den djupt
avslappnande, medvetandegörande och mjuka Rosenterapin kan gagna.
• Individer som söker insikt i sin återhämtning från trauma, beroende eller som söker ett
dynamiskt komplement till psykoterapi och/eller andliga övningar.
• Individer som söker stöd i sorgearbete efter en personlig förlust eller liknande livsutmaningar.
• Individer som söker stöd under livsomställningar och/eller självupptäckt.
• Individer som vill upptäcka sin kreativitet och nya möjligheter i livet.
Det kan vara bra att veta att en rosenterapibehandling ofta leder till fysisk ömhet eller lindrig smärta
då muskelspänningar har lossnat eller slappnat av. Detta avtar dock inom några dagar. Rosenterapi,
liksom alla former av personlig utveckling, fungerar bra för många men inte för alla.
2) Individer för vilka Rosenterapi är kontraindicerad
• Individer som lider av allvarliga psykiska problem som inte behandlas framgångsrikt med
läkemedel och vars vårdgivare inte har gett medicinskt godkännande att använda Rosenterapi i
behandlande syfte.
• Individer som för närvarande lider av allvarlig psykisk sjukdom såsom psykos, schizofreni, grav
ångest eller depression, mani eller självmordstankar med intention och konkreta planer.
• Individer som för närvarande lider av alkohol- eller drogberoende.
Det är mycket viktigt att rosenterapeuter är medvetna om specifika medicinska tillstånd som är
kontraindicerade under smittsamma eller akuta faser, samt att handtvätt före och efter varje
behandling är nödvändig som del av smittskydd och hygien. Några av de kontraindicerade
tillstånden är:
• Smittsamma hudsjukdomar som t.ex. ringorm, skabb och impetigo.
• Hudtillstånd med öppna sår, lesioner eller blödningar. En del sådana hudsjukdomar är
lokaliserade, såsom herpes (vanligtvis kring munnen och näsan), vårtor, fotsvamp, bölder,
finnar, akne m.m.
• Respiratoriska sjukdomar som är smittsamma i det initiala skedet, såsom lungtuberkulos,
lunginflammation, bronkit (kontraindicerat i patientens intresse).
• Smittsamma sjukdomar såsom viral hepatit, influensa, difteri vilka är smittsamma i den akuta
fasen (kontraindicerat i terapeuters intresse).

Verksamhetsområden för Rosenrörelse
Ovan nämnda kontraindikationer för Rosenterapi gäller även för utövande av Rosenrörelse.
Listan nedan särskiljer allmänna kategorier av individer för vilka Rosenrörelse är kontraindicerad:
1) Sannolikt välgörande
2) Kan behöva några avväganden
3) Är kontraindicerad
1) Individer som sannolikt kan dra nytta av Rosenrörelse
Rosenrörelse är välgörande för vuxna personer i alla åldrar som finner nöje i att genom
rörelseövningar utveckla bättre kroppsmedvetande, känslomässigt medvetande och medvetande
om sina vanemässiga rörelsemönster.
2) Individer för vilka vissa avväganden kan vara nödvändiga
Rosenrörelse kan anpassas för personer med kroniska fysiska begränsningar eller som återhämtar
sig efter medicinska ingrepp som t.ex. knä- eller höftprotes. Rosenrörelse kan utföras i stol, med
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partner och individuellt. Deltagare med medicinska begränsningar bör få medicinskt godkännande
att delta i Rosenrörelse av sin vårdgivare.
3) Individer för vilka Rosenrörelse är kontraindicerad
Rosenrörelse är inte rekommenderad för individer med akuta medicinska problem som inte har fått
medicinskt godkännande av sin vårdgivare. Se även kontraindikationerna för Rosenterapi ovan.
Kroppsterapeuter och rörelseinstruktörer som har specifika frågor angående riktlinjerna för
verksamhetsområdet för Rosenrörelse bör konsultera en handledare i Rosenmetoden och/eller en
lämplig licenserad yrkesutövare (t.ex. läkare, sjukgymnast, psykoterapeut, kiropraktor etc).

Verksamhetsområden för utbildningscentra och skolor för Rosenmetoden
Utbildningscentra för Rosenmetoden världen över rättar sig efter Rosenmetodens etiska principer,
verksamhetsområden och uppförandekod för Rosenterapi och Rosenrörelse.
En utbildning i Rosenterapi och Rosenrörelse ger eleverna kunskaper nödvändiga för att känna igen,
förstå och arbeta med människor och hjälpa dem att bli medvetna om kroppsbaserade rörelser,
fysiska förnimmelser och känslor - både i sina klienter och i sig själva.
För att kunna beröra och arbeta på en annan persons kropp, bör eleverna även vara i god fysisk och
psykisk form.
Emedan utbildningen är en källa till personlig och yrkesmässig utveckling för dem som studerar
Rosenmetoden, är dock instruktörerna medvetna om att utbildningen inte kan stå för allt en elev
kan tänkas behöva för personlig utveckling. En del elever kan behöva ytterligare träning eller
komplementära metoder för att vidareutvecklas under en utbildning i Rosenmetoden.
Elever i Rosenmetoden bör vara medvetna om att en instruktör kan begära att de deltar i extra
kursarbete (utöver minimikraven), ta en paus i utbildningen eller delta i utvecklingsarbete utanför
Rosenmetoden. Rekommendationer kan inkludera psykoterapi, rådgivning, beroendebehandling,
rosenrörelsekurser för blivande rörelseinstruktörer, rosenterapibehandlingar för blivande
rosenterapeuter, anatomi- eller fysiologikurser, meditationsövningar, ytterligare rosenmetodkurser,
eller assistera under rosenmetodkurser när möjligt.
1) Individer som sannolikt kan dra nytta av en utbildning i Rosenmetoden
• Individer som söker personlig och/eller yrkesmässig utveckling och/eller andlig tillväxt.
• Individer som vill bli certifierade yrkesutövare av Rosenmetoden.
• Individer som vill ha ett kroppsbaserat komplement till sitt nuvarande yrkesområde.
2) Individer som kan behöva ytterliga professionellt stöd för att gagnas av en utbildning i
Rosenmetoden
Under bedömningen huruvida en utbildning i Rosenmetoden är lämplig för en specifik individ är det
viktigt att ha i åtanke att en elev ibland behöver inneslutning och beskydd, snarare än att öppna sig
för att utforska känsliga områden. Detta måste bedömas individuellt och man bör beakta elevens
stödsystem, elevens skörhet och möjlighet att ta hand om sig själv både under och efter varje
kursmoment. Den som överväger en utbildning i Rosenmetoden bör diskutera eventuella
frågeställningar, och/eller kontraindikationer med licenserad hälsovårdspersonal.
3) Individer för vilka en utbildning i Rosenmetoden är kontraindicerad
• Individer som lider av allvarliga psykiska problem som inte behandlas framgångsrikt med
läkemedel och vars vårdgivare inte har gett medicinskt godkännande för Rosenterapi.
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• Individer som nyligen varit inlagda på sjukhus för allvarliga medicinska eller psykiska problem eller
som är självmordsbenägna.
• Individer med aktivt drog- eller alkoholberoende som inte deltar i behandlingsprogram.

Rosenmetodens allmänna etiska principer och uppförandekod
(1) Klientens bästa intresse
1a. Respekt för klientens bästa intresse
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever tar ansvar för att respektera
klientens bästa intresse under utövande av Rosenterapi, rosenrörelsekurser eller utbildning.
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever utövar ej olämplig
påtryckning och utnyttjar ej rosenklienter, samt respekterar deras autonomi. Alla principer
presenterade I klientens bästa intresse gäller även för praktikanter i Rosenmetoden.
1b. Sexuella relationer är ej tillåtna
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever får inte under några
omständigheter inlåta sig i sexuellt beteende eller sexuella relationer med klienter, elever eller
deras nära familjemedlemmar.
1c. Dubbla/multipla relationer
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever avhåller sig ifrån att ta sig
an klienter där det redan råder ett tydligt ledar- eller handledarförhållande i en annan disciplin
eller arbetssituation, såsom en anställd utövar Rosenmetoden på en kollega. Om en praktikant i
Rosenmetoden är en praktikant under handledning ska denne söka handledarens godkännande
innan praktikanten tar sig an en klient där dubbla/multipla relationer existerar. När det är
omöjligt att undvika dubbla/multipla relationer, vilket kan ske i små samhällen, tar den
certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden eller eleven under utbildning ansvar för att
klargöra och hantera gränsdragningen.
1d. Åldersgränser och informerat samtycke
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever arbetar inte med barn eller
individer under 18 års ålder, av respekt för individens fysiska och psykiska utveckling. I de fall där
en person är över 18 år gammal men under myndighetsåldern i det land som personen bor, krävs
skriftligt intyg utfärdat av målsman. Undantag till denna riktlinje kan vara tillämpligt i
situationer där skriftligt intyg utfärdats av föräldrar och barnet är införstått, eller under arbete
med barn på sjukhus, i kliniska miljöer, eller behandlingshem ledda av medicinska eller
psykiatriska vårdgivare.
Under dessa omständigheter rekommenderas att certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden
och praktikårselever har ytterligare utbildning i hälsovård samt en licens eller certifiering, t.ex.
sjuksköterska, sjukgymnast, läkare, psykiater, psykoterapeut eller annan klinisk specialisering.
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska söka juridisk rådgivning
angående gällande lagar relaterade till arbete med minderåriga eller personer
medfunktionsnedsättning och informerat samtycke (se 7b. Samtycke nedan).
1e. Riktlinjer för beröring
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever utövar en icke påträngande,
icke-sexuell beröring under det att klientens värdighet och blygsamhet respekteras genom
lämpliga metoder för att skyla kroppen under Rosenterapibehandlingen. All beröring av
könsorgan/intima områden är förbjudet.
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(2) Sekretess
2a. Sekretessprincipen
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever respekterar, skyddar och
upprätthåller alla klienters och elevers sekretess. Detaljer som delas mellan klienter och utövare
i behandlingen, och mellan instruktörer och praktikanter, är strikt konfidentiella.
2b. Undantag till sekretess
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska informera klienten att
det finns lagliga och etiska begränsningar till sekretessprincipen, och att det finns
omständigheter under vilka certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever
kan delge konfidentiell information till tredje part. Om en certifierad yrkesverksam av
Rosenmetoden eller en praktikant på juridisk grund måste delta i en laglig eller administrativ
utredning som kräver delgivande av konfidentiell information, ska personen i fråga söka juridisk
och etisk rådgivning med målet att klargöra hur detta kan påverka klientens/elevens sekretess.
Vid behov ska denne även söka ytterligare juridisk/etisk rådgivning utifrån vad
omständigheterna kräver.
I fall där Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever ansöker om att
delta i en utbildning som utförs på ett annat utbildningscentrum eller i ett annat land, bör
utbildningsansvarig person kontakta elevens skola och klargöra huruvida det finns relevant
information som kan påverka eleven och/eller utbildningsplatsen negativt. Oavsett
sekretessprincipen kan utbildningscentra och skolor dela konfidentiell information angående
elever och praktikanter då omständigheterna så kräver.
2c. Anonymitetsskydd
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska skydda och upprätthålla
klientens och elevens välbefinnande och anonymitet då någon form av publikation eller
distribution av kliniskt material beaktas. Klientens eller elevens skriftliga samtycke ska anhållas
om i de fall då dennes välbefinnande och/eller anonymitet kan bli komprometterad. Det
inkluderar omständigheter där tidigare klienter eller elever kan känna igen sig själva i
fallmaterial även om namn och omständigheter har bytts för att skydda deras identitet.

(3) Respekt för mångfald och jämlikhet.
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev tillåter inte att partiskhet eller
fördomar baserade på klientens eller elevens kön, ålder, nationalitet, etnicitet,
funktionsnedsättning, sexualitet eller sexuella orientering, social, ekonomisk eller
immigrationsstatus, livsstil, eller religiösa, politiska eller kulturella övertygelser på något sätt
påverkar relationen mellan utövare och klient eller elev. En Certifierad yrkesverksam i
Rosenmetoden och praktikårselev ska aktivt reflektera över frågor angående mångfald och
jämlikhet då dessa kan uppkomma under alla aspekter av Rosenmetoder. En Certifierad
yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev förstår att ingen är undantagen den mänskliga
tendensen till fördomar. Varje försök från utövarens sida att påverka en klient eller elev med sina
personliga värderingar, åsikter eller fördomar är en kränkning och ett utnyttjande and relationen
mellan yrkesutövare och klient/elev. En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och
praktikårselev ska därför kontinuerligt göra självanalys och professionell utveckling för att minimera
eller förebygga beteende baserade på fördomar.
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(4) Uppförande
4a. Lämpligt professionellt och personligt uppförande
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever förstår att deras professionella
och personliga uppförande kan påverka hur den yrkesverksamma upplevs av klienter, elever och
kollegor både positivt och negativt, och som följd anstränger sig att upprätthålla en hög nivå av
både professionellt och personligt uppförande.
4b. Informationsskyldighet
Alla praktikanter i Rosenmetoden samtycker till att informera sitt utbildningscenter, och alla
certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden den ansvarige på Roseninstitutets
varumärkeskommitté, om praktikanten:
(i) I dagsläget är anklagad eller tidigare straffad för kriminella brott, har frisläppts villkorligt för
ett brott, eller erhållit polisanmärkning (eller liknande i landet där de utövar sitt yrke).
(ii) Är under disciplinära åtgärder eller har disciplinerats tidigare av en bransch- eller
medlemsorganisation ansvarig för certifiering eller reglering av hälso- eller
sjukvårdsrelaterade yrken.
(iii) Är eller har tidigare varit suspenderad eller under begränsning av yrkesutövande av en
arbetsgivare eller utbildningsorganisation på grund av kompetensgrund eller av psykiska
orsaker. Alla tidigare suspenderingar eller begränsningar av yrkesutövande måste delges vid
ansökningstillfället till någon form av utbildning i Rosenmetoden.
Inkorrekt eller falsk information som delges ett utbildningscenter eller skola, eller Roseninstitutet är
grund för omedelbar avvisning från träning eller förlust av certifiering eller registrering som aktiv
utövare eller elev av Rosenmetoden. När ett utbildningscenter eller varumärkeskommittén har
informerats, diskuterar kommittén problemet och informerar eleven eller utövaren angående
eventuella framtida åtgärder. Om eleven är student eller praktikant fattar utbildningscentret beslut
huruvida vidare utbildning är möjligt och/eller rekommenderat.
4c. Förlust av Rosenmetodcertifiering
Om en Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev straffas för kriminella
aktiviteter, erhåller villkorlig dom eller en polisanmärkning (eller liknande i landet där de utövar sitt
yrke), ska utbildningscentret eller varumärkeskommittén pröva hur detta påverkar utbildningen
eller certifieringen till yrkesverksam i Rosenmetoden eller certifieringen att vara yrkesverksam i
Rosenmetoden. Varumärkeskommittén prövar huruvida detta utgör en risk för klienter eller elever
samt hur det eventuellt påverkar allmänhetens förtroende för Rosenmetoden och dess rykte.
Grundat på denna prövning angående potentiella risker kan centret besluta att avsluta eller fortsätta
utbildningen eller så kan varumärkeskommittén besluta att dra in certifieringen/registreringen för
en Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden som man har funnit olämplig för yrket.
4d. Samarbete med myndigheter
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska samarbeta till fullo med
myndigheter i pågående laglig utredning eller förfrågan angående yrkesutövarens kapacitet att
utöva Rosenterapi eller Rosenrörelse. Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och
praktikårselever kan söka rådgivning hos den lokala eller regionala föreningens etiska råd (om detta
finns tillgängligt) och/eller hos varumärkeskommittén eller erhålla juridisk rådgivning om behov
föreligger.
4e. Självmant uppgivande av certifiering
Om en Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden självmant ger upp sitt certifikat innan ett beslut
har fattats angående ett upphävande av personens certifiering har fattats, fortgår ändå
varumärkeskommitténs utredning angående risker och överlämnar ett slutgiltigt beslut till
Roseninstitutets styrelse.
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4f. Efterlevnad av disciplinära åtgärder
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever förpliktigar sig att efterleva
Roseninstitutets policy angående disciplinära åtgärder.
4g. Suspension och sanktioner
Om en Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev har funnits skyldig till brott
mot de etiska riktlinjerna, riktlinjerna för verksamhetsområden eller uppförandekoden för
Rosenmetoden och Rosenrörelse, antingen som resultat av ett klagomål, i samband med en
utredning eller som del av en rutinbedömning, kan personen bli ombedd att efterleva sanktionerna
eller få begränsningar erlagda sin verksamhet eller en varning. Gäller detta en elev är dessa
sanktioner utöver de annars rådande kraven under utbildningen.
Dylika varningar och/eller sanktioner kan följas av förlust av studentstatus eller certifiering om
sanktionerna inte efterlevs eller om det oprofessionella uppförandet inte åtgärdas efter att
sanktionerna utfärdats. I visa fall, om det inte finns lämpliga sanktioner som kan åtgärda elevens
eller yrkesutövarens uppförande som orsakade utredningen och suspensionen, kan elevens
studentstatus eller utövarens yrkescertifiering upphävas som den enda möjliga aktionen bedömd
adekvat för att hantera situationen.
Sanktioner kan omfatta, men inte vara begränsade till:
i) Omedelbar suspension från aktiv verksamhet medan en utredning av allvarliga alligationer pågår.
ii) Skrivna varningar
iii) Krav på övervakning
iv) Egen psykoterapi
v) Krav på skriftliga yttranden angående vilken lärdom som dragits av klagomålet och vilka
yrkesrelaterade förändringar som kommer göras som följd av klagomålet
vi) Hänvisning till specifika utbildningar eller kurser, eller utveckling av förmågor, som ämnar lösa
problematik som kan ligga till grund för det oetiska uppförandet.
Certifiering kan för Rosenterapeuter upphävas under allvarliga omständigheter. Ett
utbildningscenter eller en skola kan upphäva sitt stöd för en elevs fortsatta utbildning om det
föreligger allvarliga brott mot de etiska normerna och/eller riktlinjerna för verksamhetsområden
under en rutinbedömning av elevens studier.
Utbildningscentra, skolor och Roseninstitutets varumärkeskommitté ska samarbeta med de lokala
eller regionala föreningarnas etiska råd (utifall att sådana existerar) eller lokala specialister vad
gäller suspension och/eller återinförande av certifiering av yrkesutövande eller studentstatus.

(5) Yrkesmässig kunskap, förmågor och erfarenhet
5a. Offentliggörande av utbildningsstatus
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever förpliktigar sig att offentliggöra
sin status och sina kvalifikationer som Rosenterapeut, instruktör i Rosenrörelse eller praktikant till
klienter, elever och allmänheten. Yrkesutövaren ska inte uppge en status eller kunskapsnivå som ej
överensstämmer med verkligheten. Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller
praktikårselever instämmer med Roseninstitutets policy för standard inom utbildning, praktik och
utövande.
5b. Lämplig remittering
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever medger sina egna
begränsningar vad gäller yrkesförmåga och kompetens, likaså vad gäller hälsa, välmående och
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självkänsla. Utövaren eller praktikanten remitterar klienten till andra, bättre lämpade personer när
detta är nödvändigt eller lämpligt.
5c. Mottagande och avvisning av nya Rosenmetodklienter eller Rosenrörelseelever
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever § ska inte uppleva tvång att ta
emot nya klienter. Detta är av särskild vikt i situationer där den certifierade yrkesverksamma eller
praktikanten är medveten om hinder som föreligger som skulle kunna förhindra en korrekt och
professionell terapeutisk relation. Således kan en terapeut, rörelseinstruktör eller praktikant avgöra
huruvida personen ska ta emot eller avvisa en eventuell klient eller elev. Sådana situationer kan
vara, men är ej begränsade till, medicinska, psykiska eller känslomässiga orsaker såsom:
(i) Rosenterapiklienten eller rosenrörelseeleven använder eller är under inflytande av
psykoaktiva substanser (lagliga, olagliga, receptbelagda eller ej, som t.ex. alkohol eller
droger) som kan avsevärt förminska eller påverka klientens/elevens omdöme, kapacitet att
korrekt kommunicera fysiska förnimmelser eller obehag, eller kapacitet att till fullo delta i
en rosenterapibehandling eller rosenrörelselektion
(ii) Rosenterapiklienten eller rosenrörelseeleven har en utvecklings- eller psykisk sjukdom som
omöjliggör lämpligt deltagande i en rosenterapibehandling eller rosenrörelselektion
(iii) Klientens eller elevens uppförande eller förväntningar faller utanför verksamhetsområdet
för Rosenterapi eller Rosenrörelse
5d. Efterlevnad av yrkesverksamhetsnormer
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever ska efterleva Roseninstitutets
riktlinjer för verksamhetsområden
5e. Vidareutbildning och yrkesmässig utveckling
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever förpliktigar sig att vidareutbilda
sig och utvecklas kontinuerligt både personligt och yrkesmässigt enligt Roseninstitutets riktlinjer för
vidareutbildning

(6) Kommunikation
6a. Lämplig vårdinformation till klienter och elever
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever förpliktigar sig att förklara
avgifter, villkor, riktlinjer för utövande av Rosenmetoden samt avbokningsregler för en eventuell
klient eller elev innan den första rosenterapibehandlingen eller rosenrörelselektionen. Utöver detta
kan även tillkomma förklaringar angående frekvens av rosenterapibehandlingar eller
rosenrörelselektioner, att möjligheten finns att klienten eller eleven kan bli vidareremitterad till en
annan utövare av Rosenmetoden eller vårdgivare, uppsägningsregler eller andra relevanta regler
vad gäller utövare eller praktikanter i Rosenmetoden. Det rekommenderas att all denna information
finns tillgänglig t.ex. på företagets webbsida.
6b. Tillhandahålla etiska normer
På begäran ska Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever tillhandahålla
Roseninstitutets etiska riktlinjer och andra dokument de använder i sin praktik, inklusive procedurer
för klagomål och disciplinära åtgärder.

(7) Informera klienten eller eleven och erhålla samtycke
7a. Förklara Rosenmetoden
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska förklara för klienter eller
elever att arbetsmetoden består av beröring och verbal kommunikation eller genom rörelse. Det
inkluderar en grundläggande beskrivning av Rosenmetoden, möjliga positiva effekter och
eventuella effekter som kan vara en följd av klientens/elevens tillstånd. Alla beslut angående
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huruvida en klient eller elev deltar i någon form av aktiviteter baserade på Rosenmetoden ska helt
och hållet vara dennes fria val. Detta omfattar även alla åtaganden en certifierad yrkesverksam eller
praktikanter i Rosenmetoden har gentemot klienten/eleven och alla åtaganden en Certifierad
yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev förväntar sig av klienten/eleven.
7b. Samtycke
Kontinuerligt samtycke är en integral aspekt av Rosenmetoden. En klient eller elev måste ha
möjligheten att upphöra, avvisa, söka information och förklaringar både före och under
behandling/lektion. Se “1d. Åldersgränser” för mer information om att arbeta med barn.
7c. Byta modalitet
Det är inte lämpligt att introducera andra modaliteter under en rosenterapibehandling eller
rosenrörelselektion då Rosenmetoden är unik och ska stå själv. Studiegrupper eller andra kurser kan
kombinera Rosenmetoden med andra modaliteter, men då inte som arbete inom ramen för
utbildning och träning i Rosenmetoden.
7d. Forskning
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska klargöra för klienten eller
eleven formen av, målet med och villkoren för alla eventuella forskningsprojekt som de vill att
klienten eller eleven deltar i samt säkerställa informerat samtycke innan forskningen påbörjas.

(8) Verksamhetsdokumentation
8a. Säker förvaring och utplåning
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever förpliktigar sig att förvara all
dokumentation på ett säkert sätt och att hantera all identifierbar administrativ dokumentation på
ett sätt som säkerställer klientens/elevens konfidentialitet. Metoder för detta kan variera beroende
på lokala regelverk, lagar och förordningar.
8b. Bevaringstid
All klient- och elevdata ska förvaras under så lång tid som krävs för att efterleva lokala, regional eller
nationella lagar vad gäller personliga uppgifter och dataskydd. Hantering och förstöring av dylika
måste göras på ett säkert sätt.
8c. Tillgång till dokumentation för elever och klienter
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever förpliktigar sig att ta reda på
huruvida lokala lagar som relaterar till dataskydd eller lagstiftning gällande personuppgifter
existerar. I de fall där dylik lagstiftning existerar ska klienter och elever ha tillgång till all information
deras vårdgivare innehar. Denna rätt omfattar även lagligt utsedda personer som agerar i klientens
eller elevens intresse samt representanter för avlidna klienter eller elever. Lokala lagar ska erbjuda
information angående att lämna ut personuppgifter och utövarens/lärarens rätt att motsätta sig
utlämning, i synnerhet om detta inte skulle vara i klientens/elevens bästa intresse. Utöver det här
har personer vars personliga information finns förvarad på en dator rätt att ta del av den. All klinisk
data som är förvarad på en dator kan omfattas av lokala datasäkerhetslagar. Vid behov kan juridisk
rådgivning sökas innan personuppgifter lämnas ut. Om anhållan om utlämning av persondata har
gjorts och krävs enligt lag ska Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev enligt en
skriftlig begäran göra kopior av all persondata för klienten/eleven eller dennes representant, utan
fördröjningar och i enlighet med lagstadgade krav. Det rekommenderas att den Certifierade
yrkesverksamma eller praktikanten i Rosenmetoden samt den lokala föreningen för Rosenmetoden
(om sådan finnes) informerar sig angående lagstiftningen angående dataskydd och datasäkerhet i
sina respektive länder.
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(9) Ansvar och skyldigheter gentemot kollegor och yrket
9a. Samarbete
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever samarbetar med andra
utövare/praktikanter i Rosenmetoden och medverkande i Rosenmetodens gemenskap samt
likasinnade vårdgivare.
9b. Upprätthålla en positiv inställning
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever strävar efter att interagera med
klienter, elever och kollegor med en positiv attityd och inställning, med målet att begränsa
missförstånd eller konflikt bland medverkande i Rosenmetodens gemenskap.
9c. Missnöje och konflikthantering
Om konflikt eller dispyter uppstår mellan certifierade yrkesverksamma och/eller praktikanter i
Rosenmetoden, vare sig det är i professionellt sammanhang eller i en terapeutisk miljö, ska parterna
först försöka lösa konflikten genom lokala kanaler inom deras gemenskap, skola eller lokala
förening för Rosenmetoden om sådan finnes. Om det föreligger ytterligare behov av hjälp eller stöd,
och alla möjligheter till resolution har uttömts både sinsemellan och hos de lokala resurserna, kan
Roseninstitutet vara behjälpligt med vidare assistans. Roseninstitutet kan agera språkrör och
erbjuda rådgivning vad gäller konflikter, dispyter och klagomål, och kan som sista utväg ta upp
problemet med Roseninstitutets styrelse och dess kommittéer.
9d. Klagomål
Certifierade yrkesverksamma och/eller praktikanter i Rosenmetoden tar eget ansvar för att
upprätthålla rimliga kunskaper om lokala lagar och regelverk som relaterar till den egna
verksamheten. Enlig samma princip som under 9c.
Som tidigare beskrivet under punkt 9c. Missnöje och konflikthantering, när alla möjligheter till
resolution har uttömts både sinsemellan och hos de lokala resurserna kan Roseninstitutet vara
behjälpligt med vidare assistans. Om ett formellt klagomål har uppkommit ska den certifierade
yrkesverksamma och/eller praktikanter i Rosenmetoden handla snabbt och konstruktivt, samt sätta
klientens/elevens intresse i första rummet och samarbeta öppet med alla interna och externa
utredningar. Det anses vara ett allvarligt tjänstefel att hota eller på något sätt försöka avskräcka
någon som anför klagomål.
9e. Förebyggande av skadliga arbetsmetoder
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev ska inte under några
omständigheter agera/delta i tillvägagångssätt som skulle kunna vara skadliga för klienter eller
elever. Det gäller även situationer där de bevittnar eller får rapporterat att andra utövare av
Rosenmetoden eller yrkesutövare inom andra modaliteter har skadliga arbetsmetoder. Det
inkluderar att vara medveten om och att vara beredd att genomgå tillgängliga procedurer vad gäller
oetiskt förfarande samt att vara redo att vid behov anföra formellt klagomål.
9f. Vårdansvar och allmänt yrkesmässigt ansvar
Om en Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev har åtagit sig att arbeta med
en klient eller elev, även då avgift ej föreligger eller kontrakt har ingåtts, finns ett vårdansvar
gentemot klienten/eleven. Om en klient eller elev har åsamkats skada eller förlust som resultat av
bristande förmågor eller vård i enlighet med yrkets normer och Rosenmetodens riktlinjer för utövare
av Rosenterapi och instruktörer i Rosenrörelse, kan detta leda till juridiska konsekvenser. En
Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev kan minimera risk genom att hålla en
hög yrkesmässig standard, samt genom att vara uppdaterad vad gäller utvecklingen inom
komplementärmedicin och andra hälsorelaterade områden, samt genom att hålla sig inom
gränserna för sin personliga och yrkesmässiga kompetens.

15
(10) Yrkesmässig integritet
10a. Anmäla oetiskt beteende
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev ska anmäla eventuella brott
gentemot dessa riktlinjer, utförda av denne själv eller av andra certifierade yrkesverksamma eller
praktikanter i Rosenmetoden, till sin representant för den för den lokala föreningens etiska
kommitté (om sådan finnes) eller till Roseninstitutets varumärkeskommitté.
10b. Ingen värvning av andra rosenterapeuters klienter/elever
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev får ej värva en annan
utövares/praktikants klienter, och ett certifierat rosenmetodcenter får inte heller värva klienter från
ett annat rosenmetodcenter. Detta betyder att en certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller
praktikårselev inte medvetet försöker övertala eller övertyga en klient eller en elev and bli dennes
klient eller elever.
Undantag till denna princip kan inkludera men är inte begränsat till följande situationer:
(i)
En klient eller student har sökt information och/eller anmält sig till en sändlista eller
annan marknadsföringsmetod från andra utövare/praktikanter eller centra
(ii)
Information efterfrågas via sociala media
(iii)
En student efterfrågar kursinformation via Roseninstitutets internationella
utbildningskalender
(iv)
Marknadsföring och reklam distribueras för avancerad träning eller utbildningskurser
som är tillgängliga för utbildade utövare av Rosenmetoden.
10c. Ytterligare yrkesrelaterade medlemskap
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev kan inneha medlemskap i andra
organisationer och föreningar relaterade till personens utbildning, kompetens och certifiering. En
certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev ska leva upp till alla yrkesmässiga
förpliktelser och uppförandekoder enligt respektive medlemskap.
10d. Uppdaterad kontaktinformation
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden eller praktikårselev ska meddela Roseninstituten alla
adressändringar, telefonnummer, mejl och annan kontaktinformation inom 30 dagar till
info@roseninstitute.net.

(11) Marknadsföring
11a. Ärlig marknadsföring
Alla Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska garantera att all reklam
och marknadsföringsmaterial, inklusive broschyrer och informationsblad, webbsidor, visitkort och
annonser är sanningsenliga och inte vilseledande, falska, orättvisa eller överdrivna. Certifierade
yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever ska ej anföra missvisande oriktiga
påståenden angående Rosenmetoden, sig själv eller andra Certifierade yrkesverksamma eller
praktikanter i Rosenmetoden, eller påstå att Rosenmetoden behandlar medicinska eller psykiatriska
tillstånd. I de fall där detta är förbjudet enligt rådande lagar och regelverk, får Certifierade
yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårselever inte använda klienters vittnesbörd i
marknadsföringssyfte.
11b. Inga negativa jämförelser med andra modaliteter eller kollegor
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska garantera att ingen
marknadsföring för Rosenmetoden sätter andra modaliteter eller utbildningsformer i ett negativt
ljus, och varken påstå eller antyda att personens förmågor och erfarenhet är av en högre standard
än andra certifierade yrkesverksamma eller praktikanter i Rosenmetoden
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(12) Utbildning
12a. Uppbyggande av verksamheten genom allmänna föreläsningar/demonstrationer
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska följa Roseninstitutets policy
som fastslår att alla certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever får erbjuda
föreläsningar/demonstreringar, kurser och seminarier med målet att presentera Rosenmetoder för
allmänheten och för att synliggöra privata kliniker och rörelsekurser. Sådana evenemang får ej
utfärda någon form av certifiering förutom för deltagande. Utbildningscentra är inte skyldiga att
erkänna dylika föreläsningar/demonstreringar, även då de är studiegrupper, som en förutsättning
för antagning på en utbildning i Rosenmetoden men kan välja att göra så, men då enligt
utbildningsansvariges bedömning.
1. Alla undervisare i Rosenterapi och Rosenrörelse har ett ansvar att bevara Rosenmetodens
yrkesetiska standard. Undervisare är ansvariga för att säkerställa klienternas säkerhet i samband
med behandlingar utförda av praktikanter i utbildningssyfte.
2. All utbildning i Rosenterapi och Rosenrörelse ska utformas enligt samma yrkesetiska principer
och uppförandekod som certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever
förväntas efterleva.
3. Alla undervisare i Rosenterapi och Rosenrörelse förväntas vara rättvisa, korrekta och ärliga i sin
bedömning av sina elever.
12b. Kvalifikationer för att hålla utbildningar
För att undervisa i Rosenmetoden måste den certifierade yrkesverksamma av Rosenmetoden
antingen vara en certifierad undervisare eller samarbeta som en lärarelev tillsammans med en
certifierad undervisare.

(13) Lämplig försäkring
Alla Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever har eget ansvar för att
säkerställa de har lämplig försäkring eller ansvarsförbindelse eller att de är garanterade
försäkringsskydd genom arbetsgivarens. Roseninstitutet är ej ansvarigt för försäkringsrelaterade
yrkanden gentemot någon som utövar Rosenmetoden, centra som erbjuder utbildningar i
Rosenmetoden eller skolor som erbjuder kurser i Rosenmetoden. Sålunda instämmer alla utövare av
Rosenmetoden, praktikanter, utbildningscentra och skolor i Rosenmetoden att vid antagandet av
dessa riktlinjer ska Roseninstitutet och alla i dess styrelse, anställning och som agerar ombud hållas
skadelöst för ansvar, förluster, skador, kostnader eller utgifter inklusive men ej begränsade till
juridiska kostnader, som uppstår ur eller följer av grov oaktsamhet eller försummelse av certifierad
yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev eller utbildningscentrum/skola eller dess personal
under yrkesutövande i enlighet med ovan beskrivna riktlinjer.

(14) Rosenterapeutens fysiska och psykiska hälsa
14a. Egenansvar
Alla Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever är skyldiga att ej arbeta
med klienter eller elever om personen på grund av den egna fysiska eller psykiska hälsan är
oförmögen att arbeta, eller är under inflytande av droger, alkohol eller läkemedel. Vid behov kan en
certifierad yrkesverksam och praktikant i Rosenmetoden remittera sin klient/elev till en kollega så
att klienten/eleven kan fortsätta med Rosenmetoden eller andra modaliteter.
14b. Lämplig underrättelse
Alla Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever ska säkerställa att klienter
rörelseelever och praktikanter blir underrättade i god tid i händelse av att utövaren/praktikanten är
oförmögen att utföra sina funktioner som Rosenterapeut eller instruktör i Rosenrörelse eller
undervisare. Det inbegriper eftertänksamhet vad gäller hur klienten/eleven ska informeras i
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händelse av att den certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden eller praktikårseleven blir
allvarligt sjuk eller avlider.

(15) Resurser för problem med de etiska normerna, riktlinjerna för
verksamhetsområden och uppförandekoden
15a Handledning i Rosenmetoden
Certifierade yrkesverksamma i Rosenmetoden och praktikårselever kan söka handledning och
konsultera med kvalificerade utövare av Rosenmetoden och/eller handledare genom individuell
handledning, handledning i fall eller grupphandledning.
15b. Extern handledning
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev kan välja extern handledning av
t.ex. licenserad psykiater, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast, experter på medicinsk etik eller
annan specialist. Det kan även inkludera att en handledare konsulterar externt eller söker extern
information relevant för elevens vägledning eller informationsbehov.
15c. Extern konsultering
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev kan anlita en extern konsult
licenserad i relevant yrke, t.ex. läkare, psykiatrer, psykologer som personens klient eller elev också
arbetar med. Innan denna konsultering sker är det mycket viktigt att få klientens/eleven
informerade medhåll för att säkerställa den yrkesmässiga ansvarsordningen och konfidentialitet.
15d. Roseninstitutets varumärkeskommitté
En Certifierad yrkesverksam i Rosenmetoden och praktikårselev kan kontakta Roseninstitutets
varumärkeskommitté för assistans, konsultering eller vägledning i frågor som gäller
yrkesverksamhet och undervisning i Rosenmetoden.

Detta dokument granskas samt revideras regelbundet och förändringar görs när och om det anses
vara tillämpligt. Tiden mellan revisioner är aldrig längre än tre år. Datumet för den första revisionen
av detta dokument var den 1 januari, 2017.

