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Erhvervsministeriet 
Slotholmsgade 10-12 

1216 København K                                                       torsdag den 14. januar 2021 
 

 
 
Att: Erhvervsminister Hr. Simon Kollerup 

 
 

 
Vedr: Ligestillede retningslinjer for vores behandlererhverv.  
 

 
 

Kære Minister 
 
SundhedsRådet og RAB•forum ønsker herved, at belyse de ulige retningslinier/krav 

som vores medlemmer/behandlere må underlægge sig under Covid-19 krisen. Det har 
siden den første nedlukning været svært, at få enslydende oplysninger fra de 
respektive myndigheder. 

 
SundhedsRådet og RAB•forum støtter og bakker op om de til enhver tid gældende 

anbefalinger til begrænsning af smittespredningen af Covid-19. Det være sig 
afstandskrav og tvangsnedlukning af erhverv, som potentielt udgør en 
smittespredningsfare under Covid-19 pandemien. Vores to paraplyorganisationer har 

imidlertid store udfordringer med at forstå, og forklare rationalet bag dele af de 
restriktioner og retningslinjer, som er indført fra og med mandag den 21. december 

2020 og frem til den 7.februar 2021.  
 
SundhedsRådet og RAB•forum repræsenterer ca. 4.500 behandlere, som servicerer 

1.3 million klienter om året. Det faktum, at de RAB-registrerede nu er tvangslukkede 
fratager størstedelen af vores klienter deres mulighed for at få deres vanlige 

behandlinger, samt frit at vælge hvilken klinik/behandler, de ønsker benytte. Vores 
klienter modtager en lang række behandlinger, såsom smertelindring, angst, 
søvnproblemer, myoser, spændinger og symptomer på stress, som under denne 

pandemi ikke er blevet færre. 
 

Vi repræsenterer behandlere med sundhedsfaglig autorisation i kombination med 
RAB-registrering, og behandlere med RAB-registrering i en eller flere af de 
nedennævnte behandlingsformer: Zoneterapeuter, Akupunktører, Body SDS’er, 

Manuvision, Kranio-Sakral Terapeuter/ Kropsterapeuter, Massører, Kinesiologer, 
Psykoterapeuter, Bowteck, Biopater, Fodplejere, Homøopater, Naturopater, 

Phytoterapeuter, Heilpraktikkere, Hypnotisører og Healere. 
 
Det er vores erfaring, at der er en væsentlig diskrepans imellem hvad der rådgives om 

som lovens intention, og hvordan juristerne fortolker bekendtgørelsen i forbindelse 
med den aktuelle nedlukning.  
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Nedlukningen retter sig, som vi forstår det i al væsentlighed mod:  

 
A: Lokaler og lokaliteter for at tilgodese forsamlingsforbuddet over 5 personer. 
B: Retningslinjer vedrørende afstandskrav, hvor det indebærer tæt fysisk kontakt til 

klienterne. 
 

Der findes os bekendt ikke belæg for at vores medlemmer, hverken de RAB-
registrerede eller de sundhedsfagligt autoriserede udgør en risiko for øget 
smittespredning. Samtlige medlemmer/behandlere kan holde deres klinikker/lokaler 

åbne i respekt for forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. Den samlede gruppe af 
medlemmer kan ligeledes agere indenfor retningslinjerne vedrørende afstandskrav, 

for en del af vores behandlingsformers vedkommende. Vores medlemmer kan på lige 
fod med andet sundhedspersonale bære både mundbind og visir i kontakt med 
klienten. 

 
 

Spørgsmål til Ministeren: 
 

• Hvordan sikres det, at vores klienter får fri og lige adgang til de 

behandlingsformer, som vores medlemmer tilbyder? 
 

• Hvordan sikres det, at alle vores behandlere kan holde åbent under ens vilkår? 
 

• Hvordan forhindres det konkurrenceforvridende element - at en stor del af 

vores medlemmer holdes tvangslukket, mens en anden del, der laver samme 
type behandlinger, er åbne? 

 
• Hvordan sikres det, at vores medlemmer har ens adgang til at modtage 

hjælpepakker? 
 

• Hvordan sikres det, at ekspeditionstiden på søgning af hjælpepakkerne 

forkortes? 
 

• Hvad er grunden til at der svares forskelligt, og ofte modstridende på 
henvendelse til henholdsvis Corona-hotline, Sundhedsstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen og Politi-jurister om gældende retningslinjer for at holde 

åbent? 
 

 
 
Afstandskrav: 

Eksempelvis kan en psykolog med autorisation holde samme afstand til klienten som 
en RAB-registreret psykoterapeut eller biopat. Vi ønsker, at begge typer behandlere 

kan holde åbent under hensyn til nuværende retningslinjer.  
 
Tæt fysisk kontakt til klienten: 

Et andet eksempel på forskelsbehandling og konkurrenceforvridning er i behandlinger, 
hvor afstandskravet tilsyneladende ikke skal overholdes. Her virker bekendtgørelsen 
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således at en autoriseret fodterapeut må holde klinikken åben med behandling af 
klientens fødder, men en RAB-registreret fodplejer må holde lukket.  

 
Vores fysioterapeuter som udfører manuelle behandlinger – herunder massage, må 
holde åbent, mens vores RAB-registrerede massører skal holde lukket.  

 
Det er meget svært at navigere i dette spændingsfelt. 

 
Hjælpepakker: 
Det er et problem for vores sundhedsfagligt autoriserede, hvis de vælger at holde 

delvist åbent for kritiske og akutte behandlinger – så mister de indtægtsgrundlag og 
muligheden for at søge hjælpepakker, - en problemstilling der mangler at blive løst. 

 
Fra Sundhedsrådet og RAB•forum anbefaler vi at ovennævnte problemstillinger 

adresseres, løses og besvares så: 

        ● Vores klienter kan få behandling 
        ● Vores medlemmer kan arbejde på lige vilkår 

        ● Vores faglige og økonomiske fundament sikres 
        ● Vi får enslydende retningslinjer fra myndighederne, således at vi kan rådgive 
vores medlemmer på baggrund af de fungerende bekendtgørelser. 

 
 

På vegne af: 
 
Sundhedsrådet og RAB•forum 

 
skrivtil@sundhedsraadet.dk 
kontakt@rabforum.dk 

 
 

Bowtech • Dansk Heilpraktiker Forening • Forenede Danske Kostvejledere • Danmarks 

Komplimentære Behandlere (DAKOBE) • Dansk NLP Psykoterapeut Forening • 

Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører • Healer-Ringen • Dansk Selskab for 

Klassisk Homøopati • Danske Ernæringsterapeuter (DET) • Brancheforeningen for 

Fysiurgisk Massage (BFM) • Danske Akupunktører (DA) • Dansk Akupunktør Union 

(DAU) • Dansk Behandlerforbund • Danske Kinesiologer • Forenede Danske 

Zoneterapeuter (FDZ) • Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark (KST) • 

Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi (TKZ) • Foreningen Registrerede 

Fysiurgiske Massører (FRFM) • Foreningen for praktiserendebiopater/Naturopather ibm 

og Phytoterapeuter • Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark • ZoneConnection (ZCT).  
 
 
 
 
 
 

NB: Dette brev er også sendt til Sundheds- og Ældreministeren dd. 
 


