
OPTJENING AF  
EFTERUDDANNELSESTIMER HOS FDZ
I henhold til Registreringsloven og FDZ’s bestemmelser skal alle 
RAB-registrerede FDZ-zoneterapeuter optjene timer for hvert 3. år. 
Perioden er individuel afhængig af datoen på dit RAB-bevis. 

Hvis du er i tvivl, så kontakt sekretariatet for råd og vejledning.

FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg vurderer løbende 
de indkomne dokumentationer for efteruddannelse og kursusdel-
tagelse. På baggrund af de indsendte dokumentationer er reglerne 
for optjening af efteruddannelsestimer som vist nedenfor: 

Regler for optjening af timer
•   Optjeningsperioden er 3 år.
•   Alle kurser skal være på minimum 6 timer (én dag). 
•   Minimum antal timer: 
  •   6 fagspecifikke timer pr. registrering (zoneterapi, akupunktur, 

massage, kranio-sakral terapi)
  samt
 •   24 timer efter frit valg i alle fag, der er godkendt i henhold til lov 

om registrering. 
•   Optjenes der 60 timer eller derover i optjeningsperioden, gives 

der dispensation for kommende 3-årig periode.
•   Der kan søges orlov i op til 1 år – registreringsperioden forlæn-

ges tilsvarende.

Godkendte grundaktiviteter

Fagspecifikke timer

•   Dvs. alle kurser og fag som har direkte afsæt i og relation til ind-
holdet i de eksamensrelaterede fag i grunduddannelsen. For zo-
neterapi, f.eks. alle zoneterapeutiske teknikker, alt vedr. meri-
dianer, muskler, 5-elementteori mv. Tilsvarende for akupunktur, 
massage og kranio-sakral terapi.

Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt an-
giver kursusudbyder, indhold, timer og underviser.

Efteruddannelse i alle fag på RAB-niveau
•   Dvs. kursusaktivitet i alle fag, som er godkendt i henhold til lov 

om registrering.
 
Dette gælder for efteruddannelse i terapiformer, hvor det pågæl-
dende fags brancheforening er godkendt af Styrelsen for Patientsik-
kerhed. Der tages udgangspunkt i de til enhver tid godkendte for-
eninger, se mere på www.stps.dk.

•   Kurser som styrker klinikdriften, dvs. regnskab, markedsføring og 
iværksætterkurser.

•   Kurser som vedrører psykologi/kommunikation, den gode klient-
samtale.

•   Kurser som vedrører kost, ernæring, vitaminer, mineraler, urter.

Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt an-
giver kursusudbyder, indhold, timer og underviser.

Supervision
•   Dvs. faglig såvel som personlig supervision, givet eller modtaget 

supervision indenfor det zoneterapeutiske fagområde.

Supervision kan max. udgøre 10 timer pr. 3 år.

Dokumenteres ved tro/love erklæring med indikation af emne/ind-
hold/tidsforbrug samt underskrift af supervisor.

Vidensindsamling og dokumentation
•   Til administrative deltagere i evt. forskningsprojekt godkendes 5 

timer pr. år projektet er i gang.

Dokumenteres ved samarbejdsaftale med projektet.

Behandlere i et givent projekt gives ingen timer, idet det forudsæt-
tes at der aflønnes for deltagelsen (en del af klinikkens daglige drift).

Førstehjælp
•   FDZ kræver som del af optagelseskriterium et grundkursus i før-

stehjælp minimum bestående af modulerne Førstehjælp ved hjer-
testop inkl. hjertestarter – 240 min. samt Førstehjælp ved syg-
domme – 90 min.

•   Opdateringskurset Førstehjælp ved hjertestop inkl. hjertestarter 
– 180 min., skal opdateres minimum hvert 2. år (ligeledes et krav 
for dækning under den kollektive erhvervsansvarsforsikring).

Ovennævnte førstehjælpskurser godkendes som 3 timers efterud-
dannelse.

RAB-registrering eller andre fag
Der er i FDZ også mulighed for registrering indenfor andre fag, – 
akupunktur, massage og kranio-sakral terapi. 
Kontakt sekretariatet for nærmere information herom.
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