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VELKOMMEN 
 
Med denne studiehåndbog vil Danske Kinesiologer gerne byde dig velkommen som 
studerende og hjælpe dig godt på vej, for at din vej gennem uddannelsen kommer til at 
forløbe så nemt som muligt. 
 
 
Danske Kinesiologer er din brancheforening, og vi sætter en ære i at servicere vores 
medlemmer på bedst mulig måde, og vi ser frem til at møde dig ved foreningens 
arrangementer. 
 
 
Foreningen Danske Kinesiologer opfordrer alle studerende til at melde sig ind i vores 
forening, da du allerede som studerende kan have stor glæde og gavn af et medlemskab i 
gruppe 2, som er gratis de to første år af din uddannelse, og det vil bringe dig fordele 
sidenhen. 
 
 
Du vil få adgang til en lukket facebookside, hvor medlemmerne deler deres viden. Du vil 
have mulighed for at tage del i debatten eller stille spørgsmål og få svar fra praktiserende 
kinesiologer. 
 
 
Du vil få adgang til medlemsinformation, hvor du kan finde oplysninger om fakta som 
klinikstart, salg af helseprodukter og gældende lovgivning mv. 
 
 
Vi ser frem til at byde dig velkommen som DK-Kinesiolog med optagelse i gruppe 4, når du 
er færdig med din uddannelse, og vi ser efterfølgende frem til at kunne registrere dig som 
RAB, hvis du ikke allerede har ladet dig registrere. 
 
 
Det er dog muligt at gå til eksamen efter 250 kinesiologi-timer med henblik på ansøgning 
om at blive RAB registreret og momsfritaget. Dette kræver, at du har hele basispakken med 
de obligatoriske fag. Herefter kan du blive overflyttet til gruppe 3 og opnå nye fordele. 
 
 
Og hvem ved, måske vælger du med tiden at blive instruktør og blive optaget i gruppe 5.  
 
 
Du er begyndt på en spændende rejse ind i kinesiologiens verden. En rejse, som aldrig 
slutter, for nye døre åbner sig hele tiden, og du kan godt glæde dig til at møde andre, som 
nærer den samme passion for kinesiologi, og for hvem kinesiologi er blevet en del af deres 
daglige virke. 
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UDDANNELSE TIL DK-KINESIOLOG 
 

 

Uddannelsen til DK-Kinesiolog består af 400 kinesiologi-timer, som dækker over 
obligatoriske kurser (80 timer i alt) og valgfri kurser (320 timer i alt), 432 timer i basisfag 
samt 50 timer praktik. 
 
De 432 timer i basisfag dækker over anatomi, fysiologi, patologi, psykologi, klinikdrift, 
orientering om andre alternative behandlingsformer, praktik og førstehjælp. Disse fag er 
obligatoriske, såfremt du ønsker at ansøge om at blive RAB-registreret og momsfritaget. 
 
Du kan begynde med kinesiologien eller med basisfagene, eller du kan vælge at tage begge 
dele sideløbende.  
 
Vi anbefaler, at du tager begge dele sideløbende, da du ellers kan havne i en situation, hvor 
du har alle kinesiologi-timer og er klar til at gå til eksamen, men du mangler alle basisfagene, 
som kan tage op til halvandet år at komme igennem. 
 
Du bestemmer selv, hvor du vil tage din uddannelse. Du kan vælge at tage hele kinesiologi-
delen på én skole / hos en instruktør, eller du kan vælge at sammensætte dine kinesiologi-
timer af kurser, som du har taget på flere forskellige skoler/ hos forskellige instruktører. I flg. 
forbrugeraftaleloven kan en skole ikke binde en elev i mere end 6 mdr. 
 
Basisfagene tager du som regel på et andet undervisningssted, da ingen kinesiologi-skoler 
/ instruktører tilbyder både kinesiologitimer og basisfag på 432 timer. Det kan også være, at 
du allerede har alle basisfagene fra en anden uddannelse. I så fald kan du opnå merit.  
 
Du skal derfor aflægge praktisk prøve efter hvert kursus, hvad enten det drejer sig om et 
kinesiologi-kursus eller et kursus i basisfagene. Dette er et krav fra SKAT, fordi du tager din 
uddannelse på flere undervisningssteder. 
 
Et er, at SKAT kræver det, men andre væsentlige grunde taler også for det:  
 

• Når du har aflagt prøve, kan du altid skifte til et andet uddannelsessted, hvis det 
pludselig bliver nødvendigt, f.eks. på grund af flytning til en anden del af landet. 
 

• Du kan blive nødt til at udsætte din uddannelse i nogle år pga. barsel, jobskifte, 
økonomi, etc., men med et afsluttet kursusforløb er det nemmere at komme i gang 
igen. 

 

• Du bliver vant til at gå til praktisk prøve, som i al sin enkelhed blot er en afbalancering 
af en klient, og derfor er det ikke fremmed for dig den dag, hvor du skal til afsluttende 
eksamen. 

 

 
 



 6 

DIAGRAM - UDDANNELSE TIL DK-KINESIOLOG 

 
• Uddannelsen til DK-Kinesiolog®, som består af 400 (80+320) kinesiologi-timer, 50 timer 

praktik, specialeskrivning samt en obligatorisk basispakke på 422 timer, giver dig ret til 
den beskyttede titel: DK-Kinesiolog ®. 

 

• Den obligatoriske basispakke dækker over anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, 
orientering om andre alternative behandlingsformer, klinikdrift og førstehjælp. 
Disse fag kan tages som e-learning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som fysisk 
holdundervisning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som en kombination af de to 
undervisningsformer.   
Dispensation kan opnås, såfremt basispakken eller dele heraf allerede er erhvervet 
andetsteds. 
 

• Ovennævnte giver dig ret til at søge om momsfritagelse hos SKAT, og du kan som 
gruppe 4 medlem af Danske Kinesiologer søge om at blive RAB registreret (registreret 
alternativ behandler). 

 

• Kinesiologi-timerne kan tages på et eller flere undervisningssteder. Der udbydes løbende 
kurser på forskellige uddannelsessteder.  

 

• Hvert kinesiologi-kursus afsluttes med skriftlig og praktisk prøve. 
 

• Pris: 400 kinesiologi-timer: ca. 45.000 kr.  Den obligatoriske basispakke: 8.000 – 17.000 
kr., afhængig af undervisningsformen.  

 
Vi anbefaler, at du starter med det obligatoriske basiskursus i Touch for Health eller 
Kropsafbalancering. 
 

Basiskursus: 
Touch for Health 

eller Krops-
afbalancering på 

80 timer

Den obligatoriske 
basispakke på 422 

timer samt 
førstehjælp

50 timer praktik 
og 

specialeskrivning

Yderligere 320 
(170 + 150) 

kinesiologi-timer 
efter eget valg fra 

Gruppe 170 og 
senere Gruppe 150
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YDERLIGERE INFORMATION OM RAB-REGISTRERING OG 
MOMSFRITAGELSE 
 
 
Reglerne for RAB-Registrering udstikkes af Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
Reglerne for momsfritagelse udstikkes af SKAT 
 
Disse to myndigheder stiller flg. krav for at opnå RAB registrering og momsfritagelse:  
 
Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære 
fagområde (behandlingsform).  
 
Danske Kinesiologer har valgt at udbyde en uddannelse på 400 kinesiologi-timer for at vægte 
fagligheden. 
 
Du har dog mulighed for at afslutte din uddannelse med eksamen efter 250 kinesiologi-timer, så 
du kan åbne praksis og have mulighed for at blive RAB registreret og momsfritaget.  
 
Du skal stadig have den obligatoriske basispakke på 422 timer. 
Du skal endvidere have 10 timers praktik, før du kan gå til eksamen. 
Det giver dig ret til titlen: Kinesiolog med ret til RAB 
 
Hvis du ønsker at gå til eksamen efter 250 kinesiologi-timer, aftales det med det 
undervisningssted, hvor du vil aflægge eksamen.  
 
Du kan herefter fortsætte din uddannelse og blive DK-Kinesiolog.  
 

 
 

Praktisk info: 
 

• 1 undervisningstime (som nogle gange også kaldes en lektion) er på 45 minutter samt 
10 min. pause. 
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HVOR KAN JEG TAGE MIN UDDANNELSE? 
 

Nedenstående skoler og instruktører tilbyder hele uddannelsen eller dele af uddannelsen 
til Kinesiolog: 
 

Anita Bakkegaard Hansen, Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse. Telefon 59 18 80 31 

 
Allergifrihed og City of Light – www.city-of-light.dk 
Charlotte Shanti, Knudsskovvej 36 B, 4760 Vordingborg. Telefon 42 25 31 08 

 
Brøndby Kinesiologiskole -  kinesiologiskolen@mail.dk                                                                                          
Birgit Clemmensen, Bystedparken 44. 2660 Brøndby Strand. Telefon 43 73 27 80  
 

DIHS - Den internationale Holistiske Skole – www.dihs.dk 
Carina Olsen og Dorthe Starberg Poulsen 
Stationspassagen 6c, 3450 Allerød. Telefon 22 42 86 96 eller 40 50 66 75 
 
Karins Helse Klinik – www.karinshelseklinik.dk  
Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Telefon 40 46 13 56 

 
Karin Siff Munck – www.siffmunck.dk , Søren Norbys Allé 5 st., 2300 Kbh.S.  
Telefon 22 35 21 12 
 
Ki-center Aarhus, Galten – www.kicenter.dk                                                               
Anne Hiitola-Pedersen, Ladingvej 18, 8464 Galten. Telefon 23 66 61 57  
 

Kinesiologiskolen Kollund – www.kinesiologisyd.dk 
Birgit Clausen Bilde, Musvitvej 11, Kollund, 6340 Kruså. Telefon 74 67 67 58  
 

Kinesiologiskolen i Vejle – www.kinesiologiskole-Vejle.dk                                       
Edel Hovgaard, Skøn Valborgsvej 47, 7100 Vejle. Telefon 75 83 26 38    
 
Kinesiologiskolen Syd – www.kinesiologiskolen-syd.dk  
Christina Bjørn Nielsson, Ladbyvej 37, Kertinge, Kerteminde. Telefon 25 77 48 47                                              
 
 

Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus, Sjælland – www.kinesiologi-akademiet.dk 
Fyn/Aarhus/Aalborg – Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750 Ringe. Telefon 23 43 36 62 
Thy – Kisser Bjerregård, Lars Kjærs Vej 20, Hundborg, 7700 Thisted. Tlf. 97 93 74 14  
Sjælland – Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605 Brøndby. Telefon 36 35 12 05 
 
 
Krop, Liv og Læring - www.kroplivoglaering.dk  

Hanne Freil, Åkandevej 22b, 3500 Værløse. Telefon 30 24 56 62  

 
KinesioLone – www.kinesioLone.dk 
Lone Gellert, Østerskovvej 47, 6100 Haderslev. Telefon 22 50 52 86 
 
Lisbeth Ingeman Sørensen – www.lisbethsoerensen.com  
Slotsgade 65C, 2.th. 3400 Hillerød. Telefon: 29 47 56 19 

http://www.city-of-light.dk/
javascript:void(0)
mailto:kinesiologiskolen@mail.dk
http://www.dihs.dk/
http://www.karinshelseklinik.dk/
http://www.siffmunck.dk/
http://www.kinesiologiskole-vejle.dk/
http://www.kinesiologiskolen-syd.dk/
http://www.kroplivoglaering.dk/
http://www.kinesiolone.dk/
http://www.lisbethsoerensen.com/
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Naturgaarden – www.naturgaarden.dk 
Tove Nielsen, Sønderholm Hedevej 43, 9240 Nibe. Telefon 40 73 20 79 
 

  Sandra Simon – www.coachingtogaa.dk 

  Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal, Sundhedens Hus, 9000 Aalborg. Telefon 91 15 23 33 

                      

Ulla Balle Laursen, Gjessøvej 31, 8600 Silkeborg. Telefon 75 75 64 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.coachingtogaa.dk/
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ANSLÅET TIDSFORBRUG OG PRIS FOR UDDANNELSE 

 
En uddannelse til Kinesiolog kan tages over 2 – 2 ½ år. Nogle bruger kortere tid, andre 
bruger længere tid. 
 
Det afhænger helt af din personlige situation, dvs. tid og økonomi. 
 
De fleste kurser ligger i weekenderne, så der er mulighed for at tage uddannelsen 
sideløbende med dit nuværende job. Der skal også afsættes tid til at arbejde med det nye 
stof, der læres, så det bliver integreret.  
 
400 kinesiologi-timer svarer ca. til 25 kursus-weekender, hvor der skal være fysisk tilstede-
værelse på skolen. 
 
Prisen for de 400 kinesiologi-timer ligger omkring 45.000 kr. Uddannelsen er ikke SU-
godkendt.  
 
Hertil kommer basisfagene herunder på 422 timer.  
 
Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan tages som e-learning. Priserne ligger omkring  
8-12.000 kr. Der skal afsluttes med fysisk eksamen.  
Kurserne kan også tages som fysisk undervisning. Priserne ligger omkring 14.000 kr. Der 
skal afsluttes med fysisk eksamen. 
 
Psykologi og Orientering om andre alternative behandlingsformer kaldes hos SKAT for 
”Øvrig sundhedsfaglig undervisning”. 
 
50 timer psykologi kan tages som fysisk undervisning eller som e-learning. Prisen ligger 
omkring 6.000 kr. Der skal afsluttes med fysisk eksamen.  
 
50 timer Orientering om andre alternative behandlingsformer dækker over to kurser: 
 

• Et kursus om kost og ernæring på minimum 25 timer. Dette kan tages som fysisk 
undervisning eller som e-learning. Et kostkursus på 50 timer vil dække hele denne 
pulje. Prisen ligger omkring 3-5000 kr.  
 

• Et kursus / flere kurser på 25 timer inden for komplementær behandling. Den 
studerende vælger selv. Prisen vil ligge omkring 3000 kr.  

 
 
Førstehjælpskursus er på 12 timer, og det kan kun tages som fysisk undervisning. Det koster 
omkring 1000 kr. 
 
Alt i alt vil en hel uddannelse til DK-Kinesiolog altså koste 60 – 70.000 kr., alt afhængig af 
hvilken form for uddannelse og hvilke uddannelsessteder der vælges.  
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MERIT I FORBINDELSE MED UDDANNELSEN 
 

Hvis du allerede har taget nogle af basisfagene i forbindelse med en tidligere uddannelse, 
kan du selvfølgelig opnå merit for disse fag. 
 
Det kan dreje sig om basisfagene anatomi, fysiologi og patologi, som du måske allerede har 
fra en anden sundhedsfaglig uddannelse. 
 
Det kan også dreje sig om psykologi, som mange har fra en tidligere uddannelse. 
 
Det kan også dreje sig om ”Orientering om andre alternative behandlingsformer”, hvor 
de 25 timer kost og ernæring eller mere kan være taget i forbindelse med en anden 
uddannelse. 
 
De resterende 25 timer inden for dette område vil der også blive givet merit for, hvis du 
allerede har et kursus, der opfylder dette krav. Det kan være flere timer om kost og ernæring 
eller et kursus om massage, akupunktur, homøopati eller lign.  
 
Hvis du har taget kurser i udlandet, vil du sandsynligvis også kunne opnå merit, hvis 
kurserne matcher / opfylder danske uddannelseskrav.  
 
I nogle tilfælde kan den enkelte skole give merit, i andre tilfælde er det nødvendigt at sende 
en ansøgning til Meritudvalget i Danske Kinesiologer. 
 
 

SKATTEFRI UDDANNELSE 
 
Uddannelsen til Kinesiolog er som tidligere nævnt ikke SU-berettiget. 
 
Nogle studerende får dog dele af uddannelsen / hele uddannelsen betalt via jobcenteret 
eller deres sagsbehandler. Kontakt Danske Kinesiologers uddannelsesvejleder for at få 
gode råd og hjælp til ansøgning.  
 
En anden mulighed er skattefri uddannelse. 
 
Information om skattefri uddannelse – klik her 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://danskekinesiologer.dk/wp-content/uploads/2018/07/Skattefri_uddannelse.pdf
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SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT LÆSE TIL DK-
KINESIOLOG 
 

Vi anbefaler som tidligere skrevet, at uddannelsen til Kinesiolog enten starter med Touch 
for Health eller med Kropsafbalancering. Det er obligatorisk at tage et af disse kurser, og 
der undervises i disse kurser flere steder i Danmark.  
 
Når du vælger Touch for Health, vælger du det internationale kursus, som der undervises i 
hele verden rundt. Det har den fordel, at du kan fortsætte din uddannelse i udlandet, hvis 
du ønsker det.  
 
Når du vælger Kropsafbalancering, vælger du den danske version af Touch for Health. Den 
er godkendt i Danmark, men kan ikke tælle i en international uddannelse.  
 
Der undervises efter forskellige materialer, men indholdet i de to kurser er næsten ens, og 
begge kurser kvalificerer dig til at fortsætte din uddannelse med henblik på at blive DK-
Kinesiolog.  
 
Begge kurser fører dig ind i kinesiologiens verden og giver dig et fundament, som du kan 
bygge videre på. Det er på disse kurser, du lærer at muskelteste og lærer sammenhængen 
mellem muskel, organ og meridian.  
 
Begge kurser afsluttes med en praktisk prøve, og du kan herefter fortsætte på det samme 
undervisningssted eller fortsætte din uddannelse et andet sted.  
 
Begge kurser er på 4x16 timer, og med tilhørende superviseret træning på 4x4 timer vil du 
have 80 timer, et solidt fundament at bygge videre på.  
 

OVERSIGT OVER TOUCH FOR HEALTH 
 

 
Touch for Health 1-4 afholdes på flg. steder: 
 

• DIHS – Den Internationale Holistiske Skole, Allerød – Carina Olsen og Dorthe 

Starberg Poulsen - www.dihs.dk 

 

• Kicenter, Galten – Anne Hiitola-Pedersen - www.kicenter.dk 

 

• Kinesiologi-Akademiet, Fyn og Aarhus og andre steder – Birgit Nielsen - 

www.kinesiologi-akademiet.dk 

 

• Kinesiologiskolen Kollund – Birgit Clausen Bilde - www.kinesiologisyd.dk 

 

http://www.dihs.dk/
http://www.kicenter.dk/
http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kinesiologisyd.dk/
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Touch for Health 1 
 

 På det første kursus lærer du at: 

• at muskelteste 

• forstå begrebet ”energi” som beskrevet i traditionel kinesisk medicin 

• evaluere energiflowet i 14 meridianer ud fra test af 14 muskler 

• øge energipotentialet ved hjælp af forskellige afbalanceringspunkter, 
meridianstrygning, musklens udspring og hæfte, stressfrigørelsesteknik og styrkende 
fødevarer 

• afhjælpe mental og følelsesmæssig stress og spændinger 

• forstå vigtigheden af at bruge mål i en 14 musklers afbalancering 

• afbalancere energi hos personer, der ikke kan muskeltestes, via surrogat 

• forstå fordelene ved at kunne koordinere bevægelser 

• styrke syns- og høresansen, ændre holdning og afhjælpe smerte 

 

Touch for Health 2 
 

På det andet kursus lærer du at: 

• afbalancere yderligere 14 muskler og bruge flere afbalanceringsmetoder 

• bruge ’spørg muskel teknik’ for at finde den afbalancering, der er i prioritet 

• udvide din brug af traditionel kinesisk medicins energiafbalancering, herunder 5-
element loven 

• uddybe og forbedre dine afbalanceringer med stressfrigørelsesteknik, både i nutid og 
fremtid 

• bruge muskeltest til at finde energigivende fødeemner m.v. 

• bruge flere smertefrigørelsesteknikker 

• arbejde med specifikke integrationsbevægelser for at forbedre koordinering af 
bevægelse 

Touch for Health 3 
 

På det tredje kursus lærer du at: 

• afbalancere yderligere 14 muskler 

• bruge flere afbalanceringsmetoder, herunder fødevarer og farver 

• bruge pauselås for at gøre afbalanceringen enklere 

• få glæde af afbalancering af gangmuskler 
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• afhjælpe stress i forbindelse med tidligere hændelser 

• afhjælpe smerte og spændinger ved at afbalancere reaktive muskler 

• afhjælpe kronisk smerte 

 

Touch for Health 4 
 

På det fjerde kursus lærer du at: 

• afbalancere 42 muskler både stående og liggende, med brug af mange metoder, 
herunder også lyd og Luo punkter 

• afhjælpe fysisk og følelsesmæssig holdningsstress 

• arbejde med principperne i tibetansk energi via 8-tals-energien 

• forstå teorien bag akupressur holdepunkter 

• bruge metoder til at afhjælpe simpel smerte og jetlag (tidsforskydning) 

• bruge din viden om reaktive muskler ved holdningsafbalanceringer 

 
 
Pris på Touch for Health 1-4: fra 1800 - 1900 kr. + materialer (fra 400 - 700 kr.) 
Se de enkelte instruktørers priser på deres respektive hjemmesider 
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OVERSIGT OVER KROPSAFBALANCERING 
 
Kropsafbalancering 1-4 afholdes på flg. steder: 
 

• Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) - kinesiologiskolen@mail.dk 

 

• Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) - www.kinesiologiskole-Vejle.dk                                        

 

• Kinesiologi-Akademiet, Thy (Kisser Bjerregaard) - www.kinesiologi-akademiet.dk 

 

• Kinesiologi-Akademiet, Brøndby (Mette Pedersen) - www.kinesiologi-akademiet.dk 

 

• KinesioLone, Haderslev (Lone Gellert) - www.kinesiolone.dk 

 

• Kinesiologiskolen Syd (Christina Bjørn Nilsson) - www.kinesiologiskolen-syd.dk 

Kropsafbalancering 1 
Introduktion til kinesiologien. Man lærer at teste og afbalancere 14 muskler, som er tilknyttet 
den klassiske akupunkturs meridianbanesystem. Der undervises i at teste personer gennem 
en stedfortræder, at teste fødevarer og at afbalancere ar. Desuden gennemgås en teknik til 
at finde den nemmeste afbalanceringsmetode. 
 

Kropsafbalancering 2 
Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler og at anvende den kinesiske 5-
elementlov, der forenkler behandlingsproceduren og giver en langt dybere forståelse for, 
hvordan meridianerne samarbejder, og hvilke funktioner de har. 
Endvidere gennemgås hvordan man afbalancerer for stress og korrigerer for indlærings-
problemer ved hjælp af krydsøvelser, samt simple test og øvelser for øre- og øjeenergi. 
 

Kropsafbalancering 3 
Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der undervises i forskellige 
smerteafledningsteknikker. Man lærer at teste og afbalancere for thymus-energi, mål, 
ottetalsenergi og at arbejde med specifikke massageteknikker. 
 

Kropsafbalancering 4  
Man lærer at afbalancere meridianerne med farver, lyd og kosttilskud (vitaminer, mineraler, 
blomstermedicin). Endvidere er der nye test for blandt andet ileocecalklap-ubalancer, 
stressfrigørelse i fortid og i fremtid, gangreflekser, taleproblemer, fødevare-intolerance og 
en prioriteringstest, der gør det muligt at korrigere netop de ubalancer, som kroppen 
prioriterer højest her og nu. 
 

Pris på Kropsafbalancering 1-4: fra 1500 - 1900 kr. + materialer (fra 400 - 700 kr.) 
Se de enkelte instruktørers priser på deres respektive hjemmesider.                                                                                    

mailto:kinesiologiskolen@mail.dk
http://www.kinesiologiskole-vejle.dk/
http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kinesiolone.dk/
http://www.kinesiologiskolen-syd.dk/
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HVOR KAN JEG TAGE DE ØVRIGE KURSER 
 

De øvrige kurser udbydes på de forskellige skoler og hos forskellige instruktører. Du kan 
vælge frit blandt alle kurser i Danske Kinesiologers kursuskatalog.  
 
Du skal dog være opmærksom på, at nogle kurser ligger på samme faglige niveau og stort 
set har samme indhold. Det kan derfor være en god idé at rådføre dig med 
uddannelsesvejlederen eller den skole, hvor du vil tage kurset, så du ikke risikerer at tage 
to næsten ens kurser. 
 
Du skal ligeledes være opmærksom på, at nogle kurser er fortsætterkurser, så du ikke bare 
kan springe ind på et kursus, men er nødt til at have de foregående kurser for at kunne 
komme på det ønskede kursus. 
 
Du kan altid finde kursusopslag på Danske Kinesiologers hjemmeside under 
kursuskalenderen: http://danskekinesiologer.dk/events/category/kurser/ 
 
Det kan være en god idé at kontakte en skole og gøre opmærksom på, at du er potentiel 
kursist til et kursus. Skolerne slår ikke altid kurserne op hvert år, men hvis der pludselig er 
stor efterspørgsel på et kursus, vil kurset selvfølgelig blive slået op.  
 
Du skal også gøre op med dig selv, om du vil behandle mennesker eller dyr eller begge 
dele, for dette har også betydning for dine valg af kurser.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danskekinesiologer.dk/events/category/kurser/


 17 

OVERSIGT OVER INSTRUKTØRERNE 
 

Alle instruktører har som minimum uddannelse som Kinesiolog med ret til RAB. De fleste 
instruktører er DK-Kinesiologer. 
 
Anita Bakkegaard Hansen 
Hjemmeside: www.anitabakkegaardhansen.dk   
Adresse: Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse 
Telefon: 59 18 80 31 
Holder kurser i:  

• Telepati 

• Kinesiologi på dyr 1-7  

• Akupressur / akupunktur på dyr og mennesker 
 

 
 
Anne Hiitola-Pedersen, Ki-Center, Galten  
Hjemmeside: www.kicenter.dk  
Adresse: Ladingvej 18, 8464 Galten 
Telefon: 23 66 61 57 
Holder kurser i:  

• Touch for Health 1-4 

• Touch for Health metaforer 
 

 
 
 
Birgit Clausen Bilde, Kinesiologiskolen Kollund: 
Hjemmeside: www.kinesiologisyd.dk    
Adresse: Musvitvej 11, Kollund, 6340 Kruså 
Telefon: 61760776 

 
Holder kurser i:  

• Touch for Health 1-4 

• Stress 1 og 2 

• Esoterisk Kinesiologi – Det indre Menneske. Jeg tilbyder enkelte dagskurser eller to 
dage i træk i de kurser, dog ingen sammenhængende kursusrække. 

• Psykologiske redskaber 1: Kommunikation – at finde retning og mål – chakraernes 
budskab 
Psykologiske redskaber 2: ROLLER OG SPIL I VORES LIV 

• Spirituel Kinesiologi 
 

 

 
 
 
 

http://www.anitabakkegaardhansen.dk/
http://www.kicenter.dk/
http://www.kinesiologisyd.dk/
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Birgit Clemmensen, Brøndby Kinesiologiskole 
Hjemmeside:  
Adresse: Bystedparken 44. 2660 Brøndby Strand  
Telefon: 43 73 27 80 
Holder kurser i:  

• Kropsafbalancering 1-4 
 

 
 
Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet Fyn 
Hjemmeside: www.kinesiologi-akademiet.dk , www.kinese.dk , www.kinergetics-reset.dk  
Adresse: Skovvej 26, Espe, 5750 Ringe 
Telefon: 23 43 36 62 
Holder kurser i:  

• Touch for Health 1-4    

• Touch for Health Metaforer 

• Kommunikation med den intelligente krop 

• Meridiankursus  

• Vibration, frekvens og harmoni 

• Farvefrekvenser, lyd og lys,  

• Workshop om EBV-virus 

• Kærlighedsenergi, krystaller og transformation 

• Energy Mismatch 

• Kinergetics 1-6, Master Class 

• RESET 1 og 2 

• BNT – Balancing Nutrition and Toxicity 
 
 

 
Carina Olsen 
Hjemmeside: www.dihs.dk 
Adresse: Stationspassagen 6c, 3450 Allerød 
Telefon: 40 50 66 75 
Holder kurser i: 

• Touch for Health 1 – 4 

• Holografisk Touch for Health 1 

• Pædagogisk Kinesiologi 1 & 2 

• Pædagogisk Kinesiologi som indlæringsmetode 

• Transforming DNA Memories 

• Return to Love 

• Blueprint 1 

• Hjernen 1 
 

 
 
 
 

http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kinese.dk/
http://www.kinergetics-reset.dk/
http://www.dihs.dk/
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Charlotte Shanti 
Hjemmeside: www.allergifrihed.dk  
Adresse: Knudsskovvej 36 B, 4760 Vordingborg 

Telefon:  42 25 31 08 

Holder kurser i: 

• Pollen testsæt workshop 

• Kodede krystaller ascension balance 

• Kodning af testsæt og energimedicin workshop fra Allergifrihed 
 

 
Christina Bjørn Nielsson 
Hjemmeside: www.kinesiologiskolen-syd.dk 
Adresse: Ladbyvej 37, Kertinge, 5300 Kerteminde 
Telefon: 25 77 48 47 
Holder kurser i: 

• Kropsafbalancering 1-4 
 

 
 
 
Edel Hovgaard, Kinesiologiskolen i Vejle 
Hjemmeside: www.kinesiologiskole-vejle.dk  
Adresse: Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle 
Telefon: 75 83 26 38 / 2777 1316 
Holder kurser i:  

• Kropsafbalancering 1-4 

• Metaforer 

• Stress 1  

• Indlæringskinesiologi 1 og 2 

• Intelligensens syv dimensioner, en overbygning på Indlæringskinesiologien 

• Avanceret Kinesiologi  

• Hvordan overkommer man modgang 

• Hvordan kontrollerer du din vægt 

• Forløsning af fastlåste følelser 

• Dominansprofiler  

• Kursus i kosttilskud, udviklet af Wayne Topping  

• Kursus i akupressur 

• Kursus i vægtkontrol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.allergifrihed.dk/
javascript:void(0)
http://www.kinesiologiskolen-syd.dk/
http://www.kinesiologiskole-vejle.dk/


 20 

Hanne Freil,  
Hjemmeside: www.kroplivoglaering.dk  
Adresse: Åkandevej 22 b, 3500 Værløse 
Telefon: 30245662 
Holder kurser i:  

• Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2 

• Dominansprofiler 

• Indlæringskinesiologi 1 og 2 
 

 
Jarle Tamsen 
Hjemmeside: www.jamur.dk  
Adresse: Haugesundvej, 9800 Hjørring 
Telefon: 20 95 46 99 
Holder kurser i:  

• Esoterisk Kinesiologi – Det indre Menneske 1-7 

• Stress 2 – personlighedsmønstre  

• BIO 1, 2 og 3 
 

 
 
Karin Jensen 
Hjemmeside: www.karinshelseklinik.dk 
Adresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø   
Telefon: 40 46 13 56 
Holder kurser i:  

• Praktisk Kinesiologi – succes i klinikken 

• MATRIX – Modul 1, 2, 3, 4 og 5 

• Specifik følelsesforløsning 
 

 
 
Karin Siff Munck 
Hjemmeside: www.siffmunck.dk   
Adresse: Søren Norbys Allé 5 st., 2300 København S 
Telefon: 22 35 21 12 
Holder kurser i:  

• Kommunikationskinesiologi, 2019.  
Magi og samspil mellem fødselsenergi og livsenergi  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kroplivoglaering.dk/
http://www.jamur.dk/
http://www.karinshelseklinik.dk/
http://www.siffmunck.dk/


 21 

Kisser Bjerregaard, Kinesiologi-Akademiet Thy 
Hjemmeside: www.kinesiologi-akademiet.dk  og www.kisser-bjerregaard.dk 
Adresse: Lars Kjærs Vej 20, Hundborg, 7700 Thisted 
Telefon: 97 93 74 14 
Holder kurser i:  

• Kropsafbalancering  

• Kommunikation med den intelligente krop 

• Meridiankursus 

• Vibration, frekvens og harmoni 

• Farvefrekvenser, lyd og lys 

• Workshop om EBV-virus 

• Kærlighedsenergi, krystaller og transformation 

• Energy Mismatch 
 

 
Lisbeth Ingeman Sørensen 
Hjemmeside: www.lisbethsoerensen.com  
Adresse: Slotsgade 65C, 2.th. 3400 Hillerød 

Telefon: 29 47 56 19 
Holder kurser i:  

• Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2  
Pædagogisk kinesiologi som indlæringsmetode  
 

 
Lone Gellert, KinesioLone  
Hjemmeside: www.kinesioLone.dk 
Adresse: Østerskovvej 47, 6100 Haderslev 
Telefon: 22 50 52 86 
Holder kurser i:  

• Kropsafbalancering  

• Telepati 1 og 2 
 

 
Mette Pedersen, Kinesiologi-Akademiet Sjælland 
Hjemmeside: www.kinesiologi-akademiet.dk  og  www.farvedufte.dk  
Adresse: Rolandsvej 6, 2605 Brøndby 
Telefon: 36 35 12 05 
Holder kurser i:  

• Kropsafbalancering 

• Kommunikation med den intelligente krop                 

• Meridiankursus 

• Farvefrekvenser, lyd og lys                         

• Workshop om EBV-virus 

• RESET 1 og 2 

• Energy Mismatch 

• Kærlighedsenergi, krystaller og transformation 
 

http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kisserbjerregaard.dk/
http://www.lisbethsoerensen.com/
http://www.kinesiolone.dk/
http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.farvedufte.dk/
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Tove Nielsen, Naturgården Nibe  
Hjemmeside: www.naturgaarden.dk    

Adresse: Sønderholm Hedevej 43 , 9240 Nibe      
Telefon: 4073 2079 
Holder kurser i:  

• Telepati 1 

• Kinesiologi på dyr 1-4 
 

 
 
Ulla Balle Laursen 
Adresse: Gjessøvej 31, 8600 Silkeborg  
Telefon: 75 75 64 16 
Holder kurser i:  

• Kommunikationskinesiologi, 2019. Magi og samspil mellem fødselsenergi og 
livsenergi  

 

 

ELEVREPRÆSENTANTER 
 
Instruktørkredsen er sammensat af instruktører, formanden og næstformanden for Danske 
Kinesiologer samt 2 elevrepræsentanter, der vælges på generalforsamlingen. 
Elevrepræsentanterne deltager i instruktørmøderne. De har taleret, men ikke stemmeret. 
De to repræsentanter er de studerendes talerør i instruktørkredsen. 
 
Nuværende elevrepræsentanter: 
 
 
Dorthe Starberg Poulsen 
Telefon 40 50 66 75 / 22 42 86 96 
 
Gitte Thurøe Nilsson 
Telefon 42 91 51 15 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.naturgaarden.dk/


 23 

STYRESIGNALET FRA SKAT 
 
Uddannelsen til Kinesiolog opfylder alle betingelserne i uddannelseskravet til anden egentlig 
sundhedspleje, som det er fremsat i styresignalet fra SKAT d.12.marts 2012. 
 
Resume af styresignalet: 
 
For at en ydelse kan anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal der 
være tale om en behandling (behandlingskravet), og ydelsen skal udføres som led i 
udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet). Se 
SKM2010.173.SKAT 
 
Uddannelseskravet er opfyldt, når behandleren har de nødvendige faglige kvalifikationer 
til at levere den konkrete behandling. 
 
Herved forstås, at behandleren enten skal have opnået en autorisation eller have 
gennemgået en uddannelse bestående af minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 
minimum de 250 undervisningstimer skal være inden for den primære behandlingsform. 
 
Styresignalet opstiller endvidere retningslinjer for, hvilken dokumentation den enkelte 
behandler skal kunne fremlægge for, at uddannelseskravet kan anses for opfyldt. 
Styresignalet skærper herved SKAT’s administrative praksis på området. 
 
Du kan læse hele lovteksten her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2040163 
 
Behandlingskravet:  
Der vil være tale om en behandling i de tilfælde, hvor ydelsen har til formål at forebygge, 
diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige 
uregelmæssigheder (anomalier).  
Ydelsen vil blive anset for leveret som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede 
erhverv, når udøveren har de krævede faglige kvalifikationer. 
 
Såvel uddannelseskravet som behandlingskravet skal være opfyldt, hvis du ønsker at 
være momsfritaget og i stedet for vil betale lønsumsafgift.  
 
Hvis du giver wellness-ydelser, falder disse uden for behandlingskravet, og du kan derfor 
ikke opnå momsfritagelse for disse ydelser. 
Det er altså op til dig at overholde behandlingskravet. 
 
Du kan læse hele lovteksten her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1880716 
 
 
 
 
 
 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1880716
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2040163
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1880716
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STYRESIGNALET FRA SST 
 
Danske Kinesiologer er som brancheforening godkendt til at foretage RAB -registrering. 
 
Uddannelsen til Kinesiolog med ret til RAB opfylder Sundhedsstyrelsens krav til RAB 

registrering. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 15. oktober 2012. 
 
Du kan læse mere her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143297 
eller du kan læse mere under medlemsinfo på Danske Kinesiologers hjemmeside. 
 
Du ansøger din brancheforening, Danske Kinesiologer, om at blive RAB, og det kan du 
gøre, når du har bestået eksamen til Kinesiolog med ret til RAB efter minimum 250 
kinesiologi-timer, og alle obligatoriske basisfag ligeledes er bestået. 
 
RAB = Registreret Alternativ Behandler 
 
SST = Sundhedsstyrelsen 
 
 
 

LOV OM MARKEDSFØRING AF SUNDHEDSYDELSER 
 
Når du annoncerer, skal du være opmærksom på, at der er visse krav til, hvordan du må 
markedsføre dig.  
 
Du bør læse flg:  
 
Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152711  
 
Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152739  
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143297
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152711
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152739
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MEDLEMSKAB AF DANSKE KINESIOLOGER 
 
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 det 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 
 

 
 
Et medlemskab som studerende, gruppe 2, giver dig følgende fordele: 
 

• 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 

 

• Adgang til lukket Facebookside  
 

• Mentorordning 
 
 

 
Kontingent Kr. 0 pr. år de første to år af uddannelsesforløbet (gældende for 
studerende, der har påbegyndt uddannelse efter 1.april 2017, og som har mellem 32 
og 64 timer fra godkendte kurser fra kursuskataloget) 
 
Herefter 700 kr. pr. år 
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FORDELE VED GRUPPE 3 MEDLEMSKAB 
 
Når du har aflagt eksamen efter 250 timer og er blevet Kinesiolog med ret til RAB, rykker dit 
medlemskab op i Gruppe 3, og du får nu mulighed for at registrere dig som RAB. 
 
Vi anbefaler, at du registrerer dig, fordi det er et stærkt og godt signal at sende til 
omverdenen. Du har taget en uddannelse, som borger for kvalitet, og som lever op til de 
normer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket via deres bekendtgørelse. Det er værd at 
signalere. 
 
Som gruppe 3 medlem får du flg. goder: 
 

• 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- og taleret på generalforsamlingen 
 

• Stemmeret på generalforsamlingen 
 

• Mulighed for at blive Kinesiolog RAB. (såfremt reglerne herfor kan opfyldes) 
 

• Optagelse på behandlerlisten, når du er Kinesiolog RAB 
 

• Ret til at bruge foreningens logo i markedsføringen 
 

• Omfattet af foreningens kollektive erhvervs-ansvarsforsikring 
 

• Omfattet af foreningens kollektive overenskomst med Koda/Gramex 
 

• Adgang til at købe foreningens brochurer 
 

• Skattefradrag for dit kontingent (indberettes af foreningen) 
 

• Adgang til lukket Facebookside 
 
Kontingent første år 700 kr. (kræver medlemskab af Danske Kinesiologer under 
uddannelsen)  
 
Herefter: Kr. 2.400 pr. år 
 



 27 

GRUPPE 4 MEDLEMSKAB  

 
 
Når du har aflagt eksamen til DK-Kinesiolog, rykker du til medlemsgruppe 4. 
 
Du har de samme medlemsfordele som i gruppe 3. 
 
Derudover må du bruge den beskyttede titel DK-kinesiolog® 

 

 

 

GRUPPE 5 MEDLEMSKAB  
 
Når du er instruktør, rykker du automatisk til gruppe 5, hvor du får:  
 
• Samme fordele som gruppe 3 

• Samme fordele som gruppe 4, hvis du opfylder betingelserne for optagelse i gruppe 4. 

• Medlemskab af instruktørkredsen 

• Mulighed for at deltage i arrangementer i instruktørkredsen 

• Mulighed for at annoncere dine kurser og arrangementer gratis på foreningens 
hjemmeside 
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ETISKE REGLER FOR MEDLEMMER AF  

DANSKE KINESIOLOGER 
 
Stk. 1. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning. 
 
Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige 
metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte. 
 
Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og kursister med respekt for deres integritet, og jeg 
overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige 
oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter. 
 
Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer 
klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer 
gennem brugen af kinesiologien. 
 
Stk. 5. Jeg forpligter mig til over for klienterne at give saglig og nøgtern information om 
behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, og jeg giver ikke løfte om helbredelse. 
 
Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder 
om indikation for behandlingen og om den information, der er givet. 
 
Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret. 
 
Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, 
som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke 
medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, 
medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil. 
 
Stk. 9. Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback til klienten 
om nye og bedre muligheder. 
 
Stk.10. Når jeg udtaler mig i egenskab af kinesiolog, tilstræber jeg saglighed og nøjagtighed på en 
sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og kinesiologien undgås. 
 
Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral. 
 
Stk.12. Jeg behandler mine kolleger etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at blive behandlet. 
 
Stk.13. Jeg fremsætter ikke overfor klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, 
som udføres af en kollega. 
 
Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed bør jeg henvende 
mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender 
jeg mig til pågældendes faglige organisation. Er terapeuten ikke tilknyttet en faglig organisation, 
kan henvendelse ske til Forbrugerklagenævnet  
 
Stk.15. Enhver kan indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd. 
 
Stk. 16. Jeg forpligter mig til løbende at vedligeholde og opdatere min faglige viden. 

 



 29 

ETISKE REGLER FOR STUDERENDE 
 
 
Stk. 1. Studerende skal overholde gældende lovgivning. 

Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige 
metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte. 
 
Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og medstuderende med respekt for deres integritet, og jeg 
overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige 
oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter/medstuderende. 
 
Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer 
klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer 
gennem brugen af kinesiologien.  
 
Stk. 5. Jeg forpligter mig til over for klienterne at give saglig og nøgtern information om 
behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, og jeg giver ikke løfte om helbredelse. 
 
Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder 
om indikation for behandlingen og om den information, der er givet. 
 
Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret.  
 
Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, 
som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke 
medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, 
medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil.  
 
Stk. 9. Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback til klienten 
om nye og bedre muligheder.  
 
Stk.10. Når jeg udtaler mig i egenskab af kinesiologstuderende, tilstræber jeg saglighed og 
nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og kinesiologien 
undgås. 
 
Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral. 
 
Stk.12. Jeg behandler mine kolleger/medstuderende etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at 
blive behandlet. 
 
Stk.13. Jeg fremsætter ikke over for klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, 
som udføres af en kollega/medstuderende. 
 
Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed, bør jeg henvende 
mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender 
jeg mig til pågældendes faglige organisation. Er terapeuten ikke tilknyttet en faglig organisation, 
kan henvendelse ske til forbrugerklagenævnet. 
 
Stk.15. Enhver studerende kan indhente vejledning eller indbringe en sag for Etisk Råd, såfremt 
vedkommende er medlem af Danske Kinesiologer. 
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HVAD GØR JEG, NÅR JEG ER HELT FÆRDIG MED MIN 
UDDANNELSE 

 
Når du er helt færdig med din uddannelse, er der flere ting, du skal gøre. 
 

1. Du sender en kopi af dit endelige eksamensbevis til Danske Kinesiologers 
Sekretariat, og du bliver herefter flyttet til gruppe 3. 
 

2. Sandsynligvis vil du bruge din uddannelse til at etablere egen klinik og 
arbejde professionelt med kinesiologi. Hvis det er tilfældet, fortsætter du til 
de næste punkter herunder. 
 

3. Du retter henvendelse til Danske Kinesiologers Sekretariat og anmoder om at blive 
RAB-registreret. Registreringen koster 400 kr., derefter 200 kr. i årlig afgift.  

 
4. Du er forpligtet til at overholde Dataforordning pr. 25.maj.2018. Dataforordningen 

kaldes også for GDPR (General Data Protection Regulation, som er navnet EU bruger) 

Læs mere om, hvad det betyder for dig på side 29. 
 

5. Du retter henvendelse til SKAT erhvervsregistrering og beder om at blive godkendt 
til lønsumsafgift. Du skal indsende kopi af dit eksamensbevis samt alle dine 
kursusbeviser. OBS! Der er en bagatelgrænse for registrering. Virksomheden 
skal IKKE registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget er på 
80.000 kr eller mindre i de forløbne 12 måneder.  
Du skal derfor overveje, hvornår du vil registreres, for hvis du først er 
registreret, skal du betale afgift, selv om lønsumsafgiftsgrundlaget måske 
ligger langt under 80.000 kr.  

 
6. Hvis du er autoriseret sundhedsperson, skal du registrere dit behandlersted, når du 

udfører alternativ behandling. Du kan læse mere om dette her:  
Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private 
behandlingssteder m.v.  
 

7. Hvis du sælger momspligtige varer* eller momspligtige ydelser** for mere end 
50.000 kr. inden for en 12 måneders periode, skal din virksomhed momsregistreres, 
og dine priser skal tillægges 25 %. Indtægterne skal registreres, selv om du er 
under registreringsgrænsen. 

 
8. Du skal selvfølgelig overholde Autorisationsloven § 6 om Kvaksalveri*** Se side 29 

 
9. Herefter går du i gang med din virksomhed. Der er brug for kinesiologer. Vi ønsker 

dig held og lykke med din virksomhed.  
 

*Momspligtige varer er kosttilskud, cd’er, massageolier etc. 
 
**Momspligtige ydelser er personlig udvikling, personligt velvære, stress, 
indlæringsproblematikker, wellness-behandlinger etc. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194776
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194776


 31 

***Autorisationsloven § 6 om Kvaksalveri 
 
§ 23. Den, der uden at have autorisation som læge, betegner sig som læge eller på anden måde, 
der er egnet til at vække forestillinger om, at han har sådan autorisation, straffes med bøde. 
 
§ 24. 
Tager en person, der ikke har autorisation som læge, syge i kur, og udsætter han derved dennes 
helbred for påviselig fare, straffes han med bøde eller hæfte. Under skærpende omstændigheder, 
såsom hvis pågældende har forårsaget væsentlig skade på legeme eller helbred, eller hvis han 
tidligere er dømt for overtrædelse af denne paragraf eller §§ 25 eller 26, kan straffen stige til 
fængsel i indtil 1 år. Det samme gælder, hvis patienten er sindssyg, åndssvag, under 18 år eller 
umyndiggjort, således at han ikke selv kan tage bestemmelse om sine personlige forhold. 
 
§ 25. 
Den, der uden at have autorisation som læge, behandler en person for veneriske sygdomme i 
smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom, straffes med hæfte eller med 
fængsel i indtil 1 år, under formildende omstændigheder med bøde. At pågældende som følge af 
sin manglende lægekyndighed ikke har været i stand til at erkende sygdommens natur, fritager 
ham ikke for straf. 
 
Stk. 2. 
Med samme straf anses den, der uden at have autorisation som læge eller anden i lovgivningen 
hjemlet særlig adkomst, foretager operative indgreb, iværksætter fuldstændig eller lokal bedøvelse 
eller yder fødselshjælp, eller som anvender lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod 
recept, eller anvender røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske 
apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer sundhedsministeren har nedlagt forbud 
på grund af behandlingens farlighed. 
 
§ 26. 
Straf af bøde eller hæfte i indtil 3 måneder finder anvendelse, hvis en person, der ikke har dansk 
indfødsret eller indfødsret i et af de lande, der er medlemmer af De europæiske Fællesskaber, og 
ikke har opholdt sig her i landet i 10 år, uden at have autorisation som læge eller uden 
sundhedsministerens, når særlige grunde måtte tale derfor, meddelte tilladelse tager syge i kur, 
såvel som hvis en person, der ikke har autorisation som læge, under omrejsen tager syge i kur. 
 
Stk. 2. 
Dersom en person, der ikke er autoriseret til at udøve lægevirksomhed, ved bekendtgørelse - 
bortset fra en almindelig meddelelse om vedkommendes adresse -, reklameskiltning, udsendelse 
af beskrivelser eller på anden måde giver almenheden eller ham ukendte personer meddelelse 
om, at han tager syge i kur, straffes han med bøde. 
 
§ 27. 
Dersom en person, der tidligere er idømt frihedsstraf for overtrædelse af §§ 24, 25 eller 26 eller 
forordning af5. september 1794 angående straf for kvaksalvere, jf. lov af 3. marts 1854, på ny 
idømmes sådan straf for overtrædelse af en af de fornævnte paragraffer, kan der ved dommen 
gives ham pålæg om helt at afholde sig fra at tage syge i kur. Overtrædelse af sådant pålæg 
straffes med bøde eller hæfte i indtil 3 måneder. 
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DATAFORORDNINGEN (GDPR) 

 
Når du i din klinik behandler personoplysninger, har du pligt til at sikre, at de registrerede 
personers rettigheder er overholdt.  
Alle behandlere – det vil sige alle kinesiologer, der indsamler data – skal dokumentere / beskrive, 
hvilke personlige/personfølsomme oplysninger, der indhentes, opbevares og evt. deles. 
Du skal være opmærksom på, hvordan du indhenter og opbevarer dine data. 
 
Det vil sige: du skal være tydelig om, hvad det er, dine klienter er informeret om, og hvad de 
skriver under på i Samtykkeerklæringen. 
 
Det vil sige: du skal have beskrevet, hvordan du opbevarer og behandler dine 
journaler/indsamlede data. 
 
Du kan læse loven her: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2016:119:TOC 

 
På Danske Kinesiologers hjemmeside kan du finde forskellige filer til download. 
 
Det her skal du have styr på: klik her 
 
Tjekliste over emner du skal have beskrevet i din dokumentation: klik her 
 
Eksempel på beskrivelse af dataforordningen i ”min klinik”: klik her 
 
Forslag til Samtykkeerklæring: klik her 
 
 
Og hvis du stadig har uafklarede spørgsmål, kan du selvfølgelig altid kontakte foreningen for at få 
hjælp.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://danskekinesiologer.dk/wp-content/uploads/2018/05/Det-skal-du-have-styr-på-dataforordning-2018-1.docx
http://danskekinesiologer.dk/wp-content/uploads/2018/05/Tjekliste-dataforordning-2018.docx
http://danskekinesiologer.dk/wp-content/uploads/2018/05/Eksempel-på-beskrivelse-af-dataforordning-2018-i-min-klinik.docx
http://danskekinesiologer.dk/wp-content/uploads/2018/05/Samtykkeerklæring-dataforordning-2018-1.docx
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SÅDAN BLIVER DU INSTRUKTØR 

 
Måske har du lyst til at lære andre kinesiologi. I så fald skal du være instruktør. 
 
For at blive instruktør skal du: 
 

• som minimum have en uddannelse til Kinesiolog RAB for at blive instruktør 
 

• have relevant undervisningsmæssig baggrund 
 

• have godkendt dit kursus af Meritudvalget, hvis du selv har skrevet det, eller kurset 
skal være godkendt hos Danske Kinesiologer eller være internationalt godkendt 
 

 
På den måde sikrer vi, at dine potentielle kursister altid kan være sikre på, at kurset tæller 
med i deres uddannelse eller opdatering. 
 
Som instruktør rykker du til gruppe 5 i medlemsgrupperne. 
 
Kontingent: 2800 kr. årligt.  
 
Tovholder for instruktørkredsen er Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 eller mail: birgit@kinese.dk  
 
 
Kontakt Danske Kinesiologers formand, Vibeke Rønne Sørensen, som også er formand for 
meritudvalget, hvis du går med en instruktør i maven. Så vil du få hjælp til at komme videre 
med dine ønsker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:birgit@kinese.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
Du kan altid kontakte Danske Kinesiologers studievejleder, Birgit Nielsen, for yderligere 
hjælp til at sammensætte din uddannelse eller for svar på spørgsmål omkring uddannelsen. 
Tlf. 2343 3662 hver torsdag ml.18-19 eller mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk 
 
Du kan også altid komme i forbindelse med vores sekretariat på tlf. 20122494 eller via mail: 
sekretariat@kinesiologi.dk 
 
Du kan også komme i forbindelse med vores landsformand, Vibeke Rønne Sørensen,  
tlf. 5198 9391 eller via mail: formand@kinesiologi.dk 
Vibeke Rønne Sørensen er også formand for meritudvalget. 
 
Muskeltrykket er Danske Kinesiologers medlemsblad, som udkommer mindst 3 gange 
årligt. 
 

 
 

Her kan man læse faglige artikler, nyt fra lokalafdelingerne, se udvalget af kurser og følge  
med i livet i foreningen. 
 
Muskeltrykket fungerer således som et fælles forum for udveksling af informationer 
kinesiologer imellem. 
 
Deadline for indlæg, annoncer mm fremgår af bladet. 
 
Indlæg til bladet, annoncer mm sendes til Danske Kinesiologers sekretariat, Kragemosevej 
17, 5683 Haarby. Tlf. 20 12 24 94– mail: sekretariat@kinesiologi.dk 
 
Danske Kinesiologers hjemmeside: www.danskekinesiologer.dk  
 
Danske Kinesiologer er også på Facebook i en lukket og åben gruppe samt en 
markedsføringsgruppe.  

mailto:uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk
mailto:sekretariat@kinesiologi.dk
mailto:formand@kinesiologi.dk
mailto:sekretariat@kinesiologi.dk
http://www.danskekinesiologer.dk/
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KINESIOLOGIENS TRÆ 
 
 
 

 

 

Aristoteles, den græske filosof som levede fra 384-322 f.Kr., benævnes som ”Father of 
Kinesiology”, fordi han som den første brugte ordet Kinesiologi – videnskaben om 
bevægelse i kroppen. 
 
Den betydning af kinesiologi bruges stadig, men mere i universitets-sammenhæng. Vores 
udlægning af ordet kinesiologi må tilskrives Dr. George Goodheart, som udviklede nogle af 
de teknikker, vi bruger den dag i dag. 
 
 

“See with eyes that see and hear with ears that hear” 
(George Goodheart) 

http://www.touch4health.com/seminars.htm#matmetaphors
http://www.etouchforhealth.com/
http://cache.zoominfo.com/CachedPage/?archive_id=0&page_id=848253512&page_url=www.holistic-home-remedies.com/biokinesiology.html&page_last_updated=10/3/2004+6:46:04+PM&firstName=John&lastName=Barton
http://www.subtlenergy.com/about_hk/what_is_hk.htm
http://www.enhancedlearning.com/
http://www.braingym.org/
http://www.appliedphysiology.com/
http://lovinglife.org/
http://www.onebrain.com/
http://www.touch4health.com/25thkeynote.htm
http://www.tkay.com/
http://www.wellnesskinesiology.com/
http://www.innersource.net/
http://www.vital-health.com.au/Hyperton-X_intro.htm
http://www.etouchforhealth.com/community/sheldon_deal.html
http://www.icpkp.com/
http://www.uskinesiologyinstitute.com/
http://www.icakusa.com/akbasic/akbegin.html
http://www.aucco.org/history.html
http://www.kinesiohealth.com/
http://www.etouchforhealth.com/community/tfhka_2005.html
http://www.etouchforhealth.com/john_thie.html
http://www.etouchforhealth.com/community/toni_gralton.html
http://www.ikc-info.org/
http://www.sportstouch.com/KatesBiography.htm
http://www.lexicon.net/equilibrium/tokedua.html
http://www.wellatlast.com/
http://www.brainupgrade.biz/bio.html
http://www.integrativespirituality.org/postnuke/html/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=262&page=1
http://www.ask-us.org/
http://www.iask.org/
http://www.mumzentrum.ch/
http://www.clinicalkinesiology.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=37
http://www.icak.com/
http://www.ehealthcareworkshop.com/
http://www.neuroenergetic.com/
http://www.kinergetics.com.au/
http://www.kinstitute.com/
http://www.positivehealth.com/permit/Articles/Kinesiology/mccro50.htm
http://www.kinesiologyinstitute.com/
http://www.touch4health.org.au/
http://www.canask.org/
http://www.cika.pagina.de/
http://www.kinesiologycollege.com/
http://www.integrativekinesiologie.ch/
http://www.touch4health.com/related-sites.htm
http://www.kinesiology.net/
http://www.etouchforhealth.com/info/TFH_Timeline_Fact_Sheet.pdf
http://www.iak-freiburg.de/
http://www.touch4health.com/25thkeynote.htm
http://www.ctrforhumanintegration.org/

