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ETISKA RIKTLINJER
för drömcoachar (blivande och diplomerade)
antagna vid IDP:s styrelsesammaträde den 7 februari, 2002
Riktlinjerna syftar till
– att vara vägledande för ställningstaganden i etiska frågor;
– att skydda enskilda, familjer och grupper av människor mot övergrepp och
felaktig eller skadlig hjälpinsats;
– att stärka och upprätthålla förtroendet för drömcoaching som metod.
Drömcoaching skall utgå från
– principen om människors lika värde;
– humanistiska och demokratiska ideal;
– respekt för såväl drömmarens som drömcoachens personliga integritet.
Drömcoachen har naturligtvis det fulla ansvaret för sina egna etiska överväganden och ställningstaganden
och hon/han förväntas även handla utifrån dem.
Situation
Drömcoaching bygger på tillit och ett visst beroende. Varje form av utnyttjande av drömmarens beroende
strider mot drömcoachingens grundläggande värderingar och innebär ett brott mot dessa riktlinjer.
Kontrakt
Drömmaren har rätt att få information om drömcoachens formella kompetens, erfarenhet och teoretiska referensram.
Kontakten mellan drömcoach och drömmare är reglerad, d.v.s. den bygger på en ömsesidig överenskommelse (kontrakt) mellan drömmare och drömcoach som reglerar tider, frekvens, arvode och hur kontakten skall
avslutas. I kontraktet ingår även att att ge drömmaren information om vad drömcoaching innebär och vad
som förväntas av drömmare resp drömcoach. Avvikelser från kontraktet skall diskuteras under den fortsatta
kontakten mellan parterna.
Sekretess
Drömcoachen skall iaktta sekretess beträffande förhållanden som hon/han anförtros inom ramen för drömcoaching situationen.
Drömcoachen är inte skyldig att följa Patientjournallagen, vilket innebär att eventuella minnesanteckningar
inte skall betraktas som journaler. Drömcoachen har dock ansvar för att minnesanteckningar förvaras på ett
ur sekretessynpunkt betryggande sätt.
Professionalitet
Drömcoachens professionalitet innebär
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– att drömcoachen känner sin yrkesmässiga och personliga kompetens samt
gränserna för denna;
– att drömcoachen under inga omständigheter utövar, godkänner, underlättar
eller medverkar till någon form av diskriminering på grund av ras, religion
eller kön;
– att drömcoachen verkar för att upprätthålla sin professionella standard och
såväl sin yrkesmässiga som personliga utveckling;
– att drömcoachen verkar för att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för drömcoaching och drömcoachens yrkesmässiga kompetens.
Ömsesidigt åtagande
Drömcoach som utbildats av IDP förbinder sig att i sitt arbete som drömcoach följa institutets etiska riktlinjer. Drömcoachen förbinder sig även att för IDP:s styrelse aktualisera situationer och förhållanden som påkallar en omprövning av eller tillägg till IDP:s etiska riktlinjer.
IDP åtar sig å sin sida att informera om de eventuella tillägg eller revideringar av de etiska riktlinjerna som
kan bli aktuella i framtiden.

