
 
 

November 2020 

  

 

 

Vejledning til undervisere i healing fra Healer-Ringen. 

Mange undervisere spørger os, hvad deres undervisning skal indeholde, for at deres 

kursisters uddannelse kan godkendes som medlem af Healer-Ringen. 

I den forbindelse er der detaljer, som underviserne skal være opmærksomme på, når 

kurserne slås op, for at sikre deltagernes senere medlemskab af Healer-Ringen eller andre 

interesseforeninger: 

 

Det er nødvendigt at: 

• Vise antal timer undervisningen indeholder, så det er let for Healer-Ringen at se, om 

de kvalificerer til medlemskab via kortere kurser, 200 timers kurser eller det fulde 

RAB- medlemskab. 

 

• Bemærk at en times undervisning er lig med en 45 minutters lektion. Det betyder, at 

der er 15 minutters pause i hver time, eller du kan lave en faktisk udregning på antal 

lektioner, ud fra det faktiske antal lektioner og pauser, som undervisningen 

indeholder. 

 

• Gør det tydeligt i dit brochuremateriale, hvor mange timers undervisning der er i 

healing, hvor mange i psykologi, i etik, og hvor mange i klinikdrift. For alle fag tæller 

timer til RAB-godkendelsen og skal kunne dokumenteres af ansøgeren. 

 

• Hjemmebehandlinger med efterfølgende supervision tæller med i antal lektioner, 

på den måde at der er en afvejning mellem den direkte undervisning mellem lærer 

og elev i forhold, og et mindre antal øve-/hjemmebehandlinger udenfor 

undervisningssituationen kan medregnes. Der skal gives direkte supervision på 

behandlingerne, og behandlingerne skal være dokumenterede af kursisten. 
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Der er 3 typer medlemskab af Healer-ringen, som jeres elever kan opnå: 

1. Interesse medlem – har gennemført kortere kurser i healing 

 

2. Healer medlem – har mindst 200 timers undervisning i healing, som giver deltagerne 

ret til medlemskab af Healer-Ringen som healer. 

 

3. RAB-medlem – har mindst 660 timers undervisning i healing og tilhørende fag som 

giver deltagerne ret til medlemskab af Healer-Ringen som Registreret Alternativ 

Behandler. 

 

 

Interesse medlem: 

Alle med interesse for healing kan blive interesse medlem, det gælder også virksomheder 

og uddannelsessteder 

Healer medlem: 

Healere kan blive optaget som medlem i Healer-Ringen, når healeren: 

• Er fyldt 18 år. 

• Har mindst 200 timers uddannelse som behandler inden for faget healing 

• Og/eller har en sundheds faglig autorisation og opfylder kravene for RAB- 

registrering  

• Og/eller opfylder kravene for RAB-registrering  

• Eller har en healer uddannelse svarende til undergruppernes uddannelsesniveau. 

 

De 200 timers uddannelse i healing kan ligge indenfor følgende områder: 

• Kurser, workshops og længerevarende uddannelse i forskellige healingmetoder/-

teknikker: 

o Undervisning i filosofien og teorien bag den benyttede healingform. 

o Anvendelse og øvelser i den benyttede healingform. 

o Etiske regler og overvejelser.  
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o Hvis undervisning indeholder fx basal sundheds lovgivning, klinikvejledning og 

– behandling, psykologi samt kendskab til andre behandlingsformer, skal det 

udspecificeres i særskilte lektioner 

o I et mindre omfang kan indgå anatomi, fysiologi, patologi, egen-terapi, 

supervision og praktisk træning. 

 

RAB Medlem: 

Ifølge bekendtgørelsen skal en Healer RAB have mindst 660 timers undervisning.  

Undervisningen skal primært bestå af et lærer-/elevforhold jf. Sundhedsstyrelsens regler. E-

learning kan indgå i en mindre del af undervisningen. Uddannelsen kan tages på fleres 

forskellige uddannelsessteder. 

 

Timerne (lektioner à 45 min) kan fordeles på nedenstående grupper: 

Primær behandingsform: 

HEALING 

• Bekendtgørelsens krav 

• Uddannelsen skal bestå af både 

teori og praksis 

Mindst 300 

lektioner 

Obligatoriske fag 

• Basal sundhedslovgivning 

• Klinikvejledning/-klientbehandling 

• Kendskab til andre alternative 

behandlingsformer 

• Psykologi 

Mindst 60 

lektioner 

  

  

Mindst 50 

lektioner 

Obligatoriske fag med 

eksamenskrav 
• Anatomi/fysiologi & Sygdomslære Mindst 125 

lektioner  

Timer ialt   
Mindst 660 

lektioner 
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Fremover vil det være sådan, at et kursusbevis skal indeholde:  

• Antal lektioner/timer, se vejledning side 1 

• Kursusbeskrivelse, som bilag til kursusbeviset 

• Præsentation af kursussted, som bilag eller evt. link til hjemmeside 

• Præsentation af underviser og dennes faglige baggrund, som bilag eller evt. link til 

hjemmeside 
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