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VIL DU VÆRE KINESIOLOG?



Danske Kinesiologer er en branche-forening for professionelle kinesiologer, kinesiologistuderende og 
personer med interesse for kinesiologi. 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til mulighederne i kinesiologi, godkende uddannelser, 
vedtage etiske regler og være samlet kommunikationsorgan for kinesiologer. Desuden udgiver foreningen 
medlemsbladet Muskeltrykket, hvori du kan læse artikler om kinesiologi, følge foreningens tiltag og se, hvor 
og hvornår der er foredrag, temadage, workshops, kurser og andet.

Kinesiologi har i mange år været betegnet som en alternativ behandlingsform. Danske Kinesiologer ser 
kinesiologien som komplementær sundhedsfremme, idet vi opfatter vores fag som et væsentligt supplement 
til den traditionelle, etablerede sundhedsfremme.

Alle medlemmer, der udøver kinesiologi, skal ifølge foreningens vedtægter overholde foreningens etiske 
regler og god klinisk praksis. 

Som medlem af Danske Kinesiologer får du en række fordele. Du kan blandt andet:

♦  Følge med i, hvad der sker i kinesiologien i Danmark

♦  Se, hvor du kan tage dit næste kursus

♦  Få forbindelse med andre kinesiologi-interesserede

♦  Modtage Danske Kinesiologers blad “Muskeltrykket”

♦  Være med til at støtte udbredelsen af kinesiologien

♦  Få fordelene af at være med i et professionelt netværk for udøvende kinesiologer

Medlemsbladet Muskeltrykket

Muskeltrykket er foreningens medlemsblad. Det udkommer pt. til alle medlemmer 
4 gange årligt, nogle af numrene kan være elektroniske. 

Her kan du læse og selv få optaget faglige artikler og andet stof, der er relevant for 
medlemmerne, få nyt fra lokalforeningerne, se udvalget af kurser og følge med 
i livet i foreningen. 

Muskeltrykket fungerer således som et fælles forum for udveksling af informationer 
medlemmer imellem.

Ansvarshavende redaktør:

Sekretariatet
Myntevej 22, 8722  Hedensted
Tlf.: 2928 9723    e-mail: muskeltrykket@kinesiologi.dk



GRUPPE KONTINGENT DET FÅR DU FOR KONTINGENTET
Gruppe 1 – 
støttemedlemmer

Alle, der har lyst til at støtte 
foreningen og følge med i, 
hvad der sker inden for 
kinesiologien i ind- og udland.

kr. 700,- pr. år. • Medlemsbladet Muskeltrykket

• Gratis loppeannoncer i Muskeltrykket

• Kan deltage i lokalafdelingernes arrangementer

• Adgang til medlemsinformation på foreningens hjemmeside

• Møde- og taleret på generalforsamlingen

Gruppe 2 – 
studerende/seniorer

kr. 700,- pr. år. • Medlemsbladet Muskeltrykket

• Gratis loppeannoncer i Muskeltrykket

• Kan deltage i lokalafdelingernes arrangementer

• Adgang til medlemsinformation på foreningens hjemmeside

• Møde- og taleret på generalforsamlingen

• Stemmeret på generalforsamlingen, såfremt min. 72 timer 
uddannelse kan dokumenteres

Gruppe 3 – 
Kinesiolog
Kinesiolog RAB
Kinesiolog SA

Medlemmer, der har en sund-
hedsmæssig uddannelse på 
min. 682 timer. 
Uddannelsen skal indeholde: 
200 timer anatomi og fysiologi
100 timer sygdomslære
  50 timer psykologi
  50 timer om andre alternative
       behandlingsformer. Heraf   
       min. 25 timer kost og 
       ernæring.
  10 timer praktik
  10 timer klinikdrift/klientvej-
       ledning. 
 12 timer førstehjælp.

250 timer kinesiologi: 
Danske Kinesiologers 
uddannelsesmodels 1. og 2. 
lag samt valgfrie kurser fra 
uddannelseskataloget op til 
250 timer. 
Afsluttes med eksamen

kr. 1.150,- pr. halvår • Medlemsbladet Muskeltrykket

• Gratis loppeannoncer i Muskeltrykket

• 40% rabat på øvrige annoncer i Muskeltrykket

• Kan deltage i lokalafdelingernes arrangementer

• Adgang til medlemsinformation på foreningens hjemmeside

• Møde- tale og stemmeret på generalforsamlingen

• Ret til at stå på behandlerlisten på foreningens hjemmeside.

• Mulighed for at blive RAB-registreret kinesiolog og dermed 
pligt til at stå på behandlerlisten på foreningens hjemmeside

• Som RAB-registreret kinesiolog kan du deltage i vores virk-

somhedsordning ”Genvej til sundhed.nu”

• Omfattet af foreningens kollektive erhvervsansvarsforsikring

• Omfattet af foreningens kollektive overenskomst med Koda/
gramex

• Adgang til at købe foreningens brochurer

• Ret til at bruge foreningens logo i markedsføringen

• Skattefradrag for dit kontingent (indberettes af foreningen)

Gruppe 4 – 
DK-Kinesiolog®
DK-Kinesiolog® RAB
DK-Kinesiolog® SA

Medlemmer, der har en af 
foreningen godkendt 
uddannelse på mindst 882 
undervisningstimer
heraf mindst 400 timer
i kinesiologi.

kr. 1.150,- pr. halvår Som gruppe 3 medlemmer samt:

• Ret til at bruge betegnelsen DK-Kinesiolog®



Registreret Alternativ Behandler – RAB

Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
blev vedtaget af Folketinget den 11. maj 2004 og trådte i kraft den 1. juni 2004.

Lovens formål er at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling bl.a. ved at sikre, at en RAB 
har et minimum af uddannelsesmæssig baggrund, og at der er sikret klageadgang til den pågældende behandlers 
brancheforenings Etiske Juridiske Råd med appelmulighed hos de danske domstole.

Danske Kinesiologer er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig forening. Gr.3. Gr.4 og Gr.5 med-
lemmer har alle mulighed for at søge foreningen om at blive Registreret Alternativ Behandler. Medlemmet får tilsendt 
registreringsbevis og forpligter sig bl.a. til at overholde krav om ajourføring og efteruddannelse.

RAB-registreringsgebyret udgør kr. 400,- som betales ved anmodning om registrering.
Efterfølgende betales et årsgebyr på kr. 200,-

Danske Kinesiologers fælles titel er DK-Kinesiolog® som må benyttes af alle, der 
har afsluttet en af foreningens godkendte uddannelser. 

Se mere om hvordan du kan tage en uddannelse til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog® på 
www.kinesiologi.dk  / Uddannelse.

Autoriserede sundhedspersoner kan ikke blive RAB-registreret.

For denne gruppe er etableret en ordning, hvor man kan blive registreret som Kinesiolog SA eller DK-Kinesiolog® SA.
For denne ordning gælder de samme krav til uddannelse og ajourføring af uddannelse, som er gældende for de med-
lemmer, der er RAB-registreret.

Kontingenter i Danske Kinesiologer:

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. 
Ved indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet forholdsmæssigt. 

Navn:  _________________________________________________

Adresse:           _________________________________________________

Postnr. / by ________    ______________________________

Telefon:  ______________________

E-mail:  _________________________________________________

Cpr. nr.:  ____________________________

Jeg ønsker indmeldelse som:

 Støttemedlem

 Studerende/senior

 Kinesiolog    _____________________________

 DK-Kinesiolog®                          underskrift

Gruppe 1 og 2 Gruppe 3 og 4 Gruppe 5
Fuldt medlemsår 700,- 2.300,- 2.700,-

INDMELDELSESBLANKET


