REGLER OG PROCEDURER
VEDR. REGISTRERING/AKTIVT MEDLEMSKAB ELLER AKTIVT MEDLEMSKAB
I FDZ FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER
1. REGLER
•	En zoneterapeut, akupunktør, massør, kranio-sakralterapeut, som
opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19.
maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse som aktivt medlem i
FDZ. Kun zoneterapeuter har retten til titlen FDZ-zoneterapeut.
•	En zoneterapeut, akupunktør, massør, kranio-sakralterapeut,
som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af
19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning
for alternative behandlere kan søge om optagelse og registrering
(RAB) i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.
•	En person, som er RAB godkendt zoneterapeut hos FDZ, kan
søge om RAB-registrering indenfor:
•	Akupunktur, massage og/eller kranio-sakralterapi, såfremt personen opfylder basaleuddannelseskrav jf. registreringsloven i det/

de pågældende fag, der ønskes registrering af, jf. retningslinjer
FDZ – RAB-registrering af andre fag end zoneterapi. Retningslinjer findes på fdz.dk
Ansøgningsskema (rekvirers hos FDZ eller på fdz.dk - Bliv medlem)
samt dokumentation for uddannelse sendes til:
		
		
		

FDZ’s Sekretariat
Torvegade 1,1.
5000 Odense C

Kan også sendes til: fdz@fdz.dk

Zoneterapeutuddannelsen/anden komplementær uddannelse
(akupunktur/massage eller kranio-sakralterapi) skal omfatte
Hovedfag:
(med eksamen bestået)

Anatomi/fysiologi

200 timer

Sygdomslære/farmakologi

100 timer

Primærfag/hovedfag:
(med eksamen bestået)

Praktisk Zoneterapi - inkl. meridianlære, organrelaterede muskler og 5-elementteorien
samt klinikdrift, komunikation og klientkontakt minimum

250 timer

Akupunktur

250 timer

Massage min. grunduddannelse 160 timer + evt. supplerende kurser op til

250 timer

Kranio-sakralterapi

250 timer

Herudover bør uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisa
tionslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed samt psykologi og andre alternative behandlingsformer. Desuden klinikvejledning / klientbehandling i alt minimum

110 timer

Og evt. primærfag/hovedfag:
(med eksamen bestået)

Bifag (ingen selvstændig eksamen):

De 110 timer fordeles med:
- grundlæggende psykologi min. 50 timer
- andre alternative behandlingsformer min. 60 timer
I alt

660 timer

1 time = 45 min. undervisning + 10 min. pause + 5 min. pause som opsamling til længerevarende pause (f.eks. frokost).
Der skal derudover fremsendes dokumentation for grundkursus i Førstehjælp minimum bestående af modulerne. Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter og Førstehjælp ved sygdomme (5,5 timer) ikke mere end 2 år gammel.
Med dokumentation menes pensumoversigt, litteraturliste og timetal i samtlige fag samt eksamensbevis(er). For ansøgere fra andre skoler
end FDZ samarbejdende skoler kræves dokumentation for min. 50 timers fagspecifik undervisning og træning i kommunikation og klientkontakt. Eksamen kræves ikke i bifag. Det skal bemærkes, at FDZ ikke optager medlemmer, som har taget uddannelsen alene via fjernundervisning/e-learning. Fjernundervisning/e-learning må maksimalt udgøre 30 % af timetallet i praktisk zoneterapi og psykologi/kommunikation.
Undtaget er dog anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi, hvor fjernundervisning/e-learning anerkendes. Der skal have været kontakt
mellem lærer og studerende, og eksamen skal fysisk have fundet sted under kontrollerede forhold. Der skal fremvises eksamensbevis for endelig eksamen, med specifikation af de fag, som uddannelsen har omfattet.
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Regler for god klinisk praksis
For at optagelse/registrering endeligt kan finde sted er det endvidere en forudsætning, at du lever op til følgende regler:
1.	udviser omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke, herunder gør brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som
du er kvalificeret til at benytte
2.	anbefaler en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for
indiceret
3.	overholder lovgivningen, herunder afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytter behandlingsmetoder, som
det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at
anvende
4.	løbende vedligeholder og opdaterer din faglige viden
5.	giver klienterne en saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, herunder ikke love
helbredelse
6.	fører optegnelser over dine behandlinger, herunder om indikation samt om den behandling og den information, der er givet
7.	har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som du gennem din faglige
virksomhed får om dine klienter. Tavshedspligten står ved magt
også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er død.
8.	har selvstændigt klinikrum og rimelige toiletforhold til klienterne
9.	har telefontid eller telefonsvarer
10.	som medlem af FDZ og FDZ-zoneterapeut være seriøs i din behandling og optræden i henhold til FDZ’s vedtægter og kollegiale regler

Datatilsynet
Som alternativ behandler skal man overholde databeskyttelsesforordningen (tidl. persondataloven) fordi man opbevarer en række oplysninger om klienter, der søger behandling. Persondataloven blev
den 25. maj 2018 erstattet af EU´s databeskyttelsesforordning.
Du bør læse vejledninger og se eksempler på fdz.dk, så du ikke er i
tvivl om dit ansvar som selvstændig erhvervsdrivende.

Afregistrering og dermed fortabelse af retten til den beskyttede titel
RAB i FDZ sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for
registrerede alternative behandlere eller i de tilfælde, hvor terapeuten gør sig skyldig i gentagen overtrædelse af reglerne for god klinisk praksis, jf. §§ 4 og 17 i FDZ’s vedtægter.
I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.
Ekskluderes/afregistrereset medlem af FDZ, FDZ-zoneterapeut,
bortfalder alle aktuelle registreringer.
I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.
Ligeledes kan eksklusion og dermed fortabelse af retten til de(n) beskyttede titel (RAB) samt titlen FDZ-zoneterapeut ske i de tilfælde,
hvor Etisk Juridisk Råd i henhold til vedtægtens §§ 4 og 17 vurderer, at terapeuten har gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af
reglerne for god klinisk praksis.
I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.

2. PROCEDURER
2.1	Svar på ansøgning kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning
2.2	Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag
ikke er fyldestgørende fremsendes begrundet afslag om medlemsoptagelse/registrering med vejledning i hvorledes den
manglende undervisning/eksamen i de enkelte fag kan opnås.

3. KLAGEVEJLEDNING
Klager fra medlemmer eller personer, der ønsker medlemskab/registrering:
Klage over svar på ansøgning om medlemsoptagelse og/eller registrering kan sendes skriftligt til FDZ Sekretariatet, Torvegade 1, 1., 5000
Odense C senest 2 år efter modtaget svar fra Optagelsesudvalget.

Offentliggørelse

Klage over eksklusion/afregistrering indsendes efter samme retningslinier til FDZ Sekretariatet.

FDZ-zoneterapeuter/Registrerede Alternative Behandlere (RAB) offentliggøres på klinikadresselisten – Find en terapeut – på FDZ’s
hjemmeside fdz.dk

Forbrugerklager

FDZ-zoneterapeuter/Registrerede Alternative Behandlere (RAB) i
akupunktur, massage og/eller kranio-sakralterapi offentliggøres på
klinikadresselisten – Find en terapeut/RAB-medlemmer – på FDZ’s
hjemmeside fdz.dk

Eksklusion/afregistrering
I henhold til FDZ’s vedtægter § 6, stk. 1, kan eksklusion og dermed
afregistrering finde sted, såfremt et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i forhold til foreningens vedtægter eller medlemsforpligtelser.
I sådanne tilfælde skal Registreringsbevis(er) returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.

Klage over et FDZ-medlem (RAB) med hensyn til god klinisk praksis
fremsendes skriftligt til FDZ Sekretariatet senest 2 år efter den påklagede hændelse.
Spørgsmål vedr. klage udformning kan fås ved henvendelse til FDZ
Sekretariatet.
Klager videresendes til Etisk-Juridisk Råd og behandles indenfor 6
uger. Der henvises til forretningsorden for Etisk-Juridisk Råd samt
FDZ’s vedtægter. Forretningsorden og vedtægter findes på fdz.dk
eller tilsendes ved henvendelse til FDZ’s sekretariat.
Det er muligt at genoptage sagsbehandling vedr. klageafgørelsen,
såfremt der viser sig væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget.
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4. VED GODKENDELSE
Dersom ansøgningen som aktiv udøvende FDZ-zoneterapeut / Registreret Alternativ Behandler (RAB) i FDZ er godkendt fremsender
FDZ Sekretariatet følgende:
-	opkrævning for registreringsgebyr (éngangsgebyr)
	Første gang: zoneterapi, akupunktur, massage, kranio-sakralterapi 800,00 kr. (ved overflytning fra anden forening hvor terapeuten har været RAB godkendt behandler betales intet registreringsgebyr)
	Efterfølgende fag: 500,00 kr. pr. fag.
-	kontingentopkrævning for medlemskab i henhold til gældende
kontingentsats
- registreringsbevis samt information om FDZ’s medlemstilbud

5. REVIDERING AF REGLERNE
FORETAGES EFTER BEHOV
Med venlig hilsen
FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter
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