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RAB-godkendelse baseres på bestemmelserne i Bekendtgørelse om en brancheadministreret 
registreringsordning for alternative behandlere. Denne bekendtgørelse bør du læse i sin 
helhed, før du indsender ansøgningen; det kapitel, der direkte vedrører din andel i 
registreringen, er gengivet her:  
 

Kapitel 4 
Registrering af alternative behandlere 
§ 14. For at opnå registrering og dermed ret til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) 
skal en alternativ behandler være medlem af en forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2 til at 
registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform), og opfylde de 
i § 10 nævnte uddannelses- og eksamenskrav og krav til vedligeholdelse og opdatering af behandlerens 
faglige viden. 

Stk. 2. Registrering og dermed udstedelse af tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ 
behandler (RAB) forestås af den pågældende forening. 

Stk. 3. Foreningen er ansvarlig for, at betingelserne for registrering er til stede ved registreringen, og 
for at afregistrere et medlem, såfremt den pågældende ikke længere opfylder betingelserne. 
§ 15. Såfremt en forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2, ophører med at eksistere eller 
fratages sin godkendelse, forudsætter fortsat brug af titlen registreret alternativ behandler (RAB) for de af 
foreningen registrerede medlemmer, at disse er indmeldt i og registreret på ny i en anden forening, der 
er godkendt efter reglerne i kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende 
fagområde (behandlingsform). 
§ 16. Ønsker en alternativ behandler at blive registreret i relation til flere fagområder 
(behandlingsformer), skal de i § 14, stk. 1, nævnte krav være opfyldt for hver af de pågældende 
behandlingsformer. 

Stk. 2. Registrering skal i givet fald ske i en eller eventuelt flere foreninger, der er godkendt til at 
registrere alternative behandlere inden for de pågældende fagområder (behandlingsformer). 
§ 17. En alternativ behandler, der er registreret efter denne bekendtgørelse, må alene anvende titlen 
registreret alternativ behandler (RAB) i relation til det eller de fagområder (behandlingsformer), som 
registreringen omfatter. 
 
Denne ansøgning skal altså vedlægges følgende:  

1. Kopi af eksamensbeviser. Det skal tydeligt fremgå, at du har bestået en 
sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 
undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af: 

a. min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform) 
b. basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt 

virksomhed og kvaksalveri) 
c. klinikvejledning og -behandling 
d. psykologi 
e. præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer) 
f. basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. 

2. DETs etiske regelsæt med din daterede underskrift.  
 
Din fortsatte RAB-godkendelse er betinget af, 

I. at du er medlem af foreningen DET – Danske ErnæringsTerapeuter. Manglende 
kontingentbetaling vil derfor medføre, at du slettes fra RAB-listen og mister retten til at 
bruge betegnelsen udadtil. 

II. at du lever op til foreningens krav om faglig ajourføring. Deltager du i DETs 
ajourføringskurser, registreres det af foreningen. Optjener du ajourføringspoint uden for 
foreningen, er det dit eget ansvar at tilsende dokumentation i form af kursusbeviser til 
foreningen.   

III. At du er klinisk aktiv, hvilket du selv står inde for. 
Du bekræfter med din underskrift her, at du er indforstået med disse to betingelser for RAB-
godkendelsen. 
 
 
Dato:___________   Underskrift:_______________________________________ 


