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RAB registrering
Af Annemarie Goldschmidt

RAB
Registreringsordningen for Alternative Behandlere
Lov nr. 351 af 19. maj 2004
Efter et godt forarbejde såvel fra politisk som alternativ behandlerside, herunder bl.a. paraplyorganisationen SundhedsRådet, blev lov nr. 351

vedtaget den 19. maj 2004.
Loven efterfulgtes af Bekendtgørelse nr. 702 af 25. juni 2004.
Det havde længe været ønskeligt blandt såvel alternative behandlere som deres klienter / patienter, at der kunne
blive gennemført en Registreringsordning under tilsyn af sundhedsmyndighederne. For klienterne / patienterne
ville det give en øget tryghed, at behandleren arbejdede inden for rammerne af en registreringsordning, som
sundhedsmyndighederne havde været med til at udforme, og som brancheor ganisationerne / behandlerforeningerne
skulle administrere. Det var en god dag, da dette ønske gik i opfyldelse.
Paraplyorganisationen SundhedsRådet, som denne artikels forfatter via sin skole, Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole, er medlem af, fremstillede i 2005 en brochure, som havde til formål at informere om
registreringsordningen. Denne registreringsordning er igennem årene blevet mere og mere kendt, bl.a. gennem
Sundhedsstyrelsens og behandlerforeningernes hjemmesider. Det er mig en glæde at være blevet opfordret til at
skrive lidt i patientforeningen ”Tidslerne”s blad. Teksten fra SundhedsRådets brochure har været en god
inspiration.
HVAD er en Registreret Alternativ Behandler (RAB)?
En Registreret Alternativ behandler er en behandler, som er medlem af en brancheforening (behandlerforening),
der af Sundhedsstyrelsen er godkendt som registreringsansvarlig forening. Såvel forening som behandler skal leve
op til nærmere fastsatte krav inden for uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.
Opfylder behandleren disse krav, har hun/han mulighed for at ansøge sin forening om ret til at benytte titlen
Registreret Alternativ Behandler (RAB) i forbindelse med den behandlingsform, vedkommende er uddannet i. F.
eks. zoneterapeut RAB, ernæringsterapeut RAB, kinesiolog RAB og homøopati RAB.
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HVORDAN finder du en Registreret Alternativ Behandler?
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) offentliggøres oplysninger om, hvilke foreninger
Sundhedsstyrelsen har godkendt til at registrere alternative behandlere. På de registreringsberettigede foreningers
hjemmesider findes oplysninger om, hvilke medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at
anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). På SundhedsRådets hjemmeside (www.sundhedsraadet.dk)
findes ligeledes en liste over registrerede behandlere. Jeg kan anbefale alle, som gerne vil have information, om at
gå ind på disse hjemmesider.
HVORFOR bruge en Registreret Alternativ behandler?
 Fordi du kommer i gode hænder hos en person, hvis uddannelse på denne måde er blevet lovmæssigt
grundfæstet
 Fordi du derved sikrer dig den bedst mulige behandling indenfor det af dig valgte område.
 Fordi du sikrer dig, at din behandler arbejder professionelt ud fra en høj etisk standard og god klinisk
praksis.
 Fordi behandleren skal føre optegnelser / journal over sine behandlinger af den enkelte bruger.
Behandleren skal derfor også være tilmeldt Dataregisteret




Fordi du gennem loven er sikret klageadgang til Etisk Juridisk Råd i den pågældende behandlers
brancheforening.
Fordi behandlerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige
informationer, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.

TRYGHED
Formålet med lov nr. 351 om en registreringsordning for alternative behandlere var og er at styrke brugernes, og
dermed din sikkerhed ved anvendelse af alternativ behandling. Loven og bekendtgørelsens bestemmelser er ment
som en hjælp til dig.
Når / hvis du derfor vælger en eller anden form for alternativ behandling, så brug din mulighed for at sikre dig at
den behandler, du vælger, er RABregistreret.
Det betyder størst mulig sikkerhed og dermed tryghed for dig!
Den reviderede bekendtgørelse blive offentliggjort i Lovtidende og på Sundhedstyrelsens hjemmeside. Der er ikke
tale om store ændringer.
Der stilles blot yderligere krav til uddannelsen af Alternative Behandlere, idet der i dag også er krav om afsluttende
eksamen.
Det er brancheforeningen, der skal stille krav til de behandlere, der søger om at opnå titlen Registreret Alternativ
Behandler.

