
 

 

 

ZoneConnection Terapeutforening (ZCT)  
 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (ZCT). 
Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.  
 
§ 2. Foreningens formål 
 
Foreningen har til formål at varetage zoneterapeuters, akupunktører, massører, kranio-sakralterapeuter, 
EFTMR terapeuters faglige og øvrige interesser. 
Dette vil ske ved at  

- fremme et højt uddannelsesniveau 
- fremme et højt videreuddannelsesniveau 
- fremme kvalitetssikring og god klinisk praksis 
- til stadighed at udvikle faget 
- fremme en høj organisationsgrad inden for fagene 
- fremme samarbejdet indenfor ikke-konventionel medicin og terapi 
- Samarbejde med offentlige myndigheder, politiske organer og private institutioner og 

foreninger for at fremme zoneterapien, akupunkturen, massage, kranio-sakralterapien, 
EFTMR terapi og terapeuternes interesser og etiske regler. 

 
§ 3. Medlemmer 
 
Stk. 1. En person, der er uddannet zoneterapeut, akupunktør, massør, kranio-sakral terapeut, EFTMR 
terapeut kan efter ansøgning optages som medlem i ZCT, hvis nedenstående uddannelseskrav er opfyldt. 
 
Stk. 2. Uddannelseskravene er som følger:  

  
Foreningen optager terapeuter der opfylder de til en hver tid gældende krav i registreringsloven, samt 
reglerne for momsfritagelse, jf. SKATS krav. 

 
Sammenlagt minimum 660 timer, hertil kommer uddannelseskrav til følgende: 

 
 Førstehjælp skal overholde den af Dansk Førstehjælps råd til en hver tid gældende mindste standart. 
Førstehjælpen må ikke være ældre end 2 år. 
50 dokumenterede behandlings timer. 
 
Foreningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrerer zoneterapeuter/ 
akupunktører/massører/kranio-sakral terapeuter. 
Efter godkendt ansøgning hos Sundhedsstyrelsen kan også kinesiologer registreres. 
Efter godkendt ansøgning kan også EFTMR terapeuter registreres. 
 
Stk. 2.2. 
 Registrering og dermed udstedelse af tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) 
forestås af ZCT`S bestyrelse. 
  



Stk. 2.3. ZCT`S bestyrelse er ansvarlig for, at betingelserne for registrering er til stede og for at af registrerer 
et medlem, såfremt den pågældende ikke længere opfylder betingelserne.  
 
Stk. 2.4. Såfremt ZCT ophører med at eksistere eller fratages sin godkendelse, forudsætter fortsat brug af 
titlen registreret alternativ behandler (RAB) for ZCT`S medlemmer, at disse er indmeldt i og registreret på 
ny i en anden forening, der er RAB godkendt.  
 
 
Stk. 3 
Sekretariatet forestår fordelingen af medlemmer i respektive medlemsgrupper i henhold til særskilt 
arbejdsdokument. 
 Bladmodtagere” har ikke møde og stemmeret på generalforsamlingen”. 
Elever på samarbejdende skoler, kan optages i foreningen, med et elevmedlemskab, elever har møderet på 
Generalforsamlingen, men ikke stemmeret. 

 
 
§ 3.2.  Udmeldelse, eksklusion og af registrering 
 
Stk.1. Et medlem betragtes som udmeldt såfremt medlemmet trods rykker ikke har betalt kontingent. I 
rykkeren gives en frist på 2 uger for betaling af kontingent.  
 
Stk.2. Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter -, 
kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan inden tre uger fra 
skriftlig underretning om eksklusion er afsendt til medlemmet, skriftligt anke afgørelsen til Etisk Råd. I 
perioden indtil udløbet af ankefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil beslutningen er blevet prøvet i 
Etisk Råd, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder. Klager 
over tilsidesættelse af reglerne i § 3.4. stk. 3-7 om god klinisk praksis - henhører alene under Etisk Råd og er 
ikke omfattet af denne bestemmelse. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er 
ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt.  
Genindmeldelse- og – registrering kan søges, når behandleren efter eksklusionen har praktiseret i minimum 
1 år uden at overtræde § 3.4. 
 
Stk. 4 Af registrering - fratagelse af titlen RAB Registreret alternativ behandler sker såfremt et medlem 
udmeldes eller suspenderes eller ekskluderes af foreningen eller i øvrigt gør sig skyldig i mindre 
overtrædelse af kravene i vedtægterne. Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i sådanne tilfælde.  
 
§ 3.3.  Medlemsforpligtelser 
 
Stk. 1. Medlemmerne skal overholde de af generalforsamlingen vedtagne regler. 

Stk. 2. Reglerne har til formål at højne god behandler gerning og fremme godt kollegialt samarbejde 
mellem terapeuter, klienter og det omgivende samfund. 

Stk. 3. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde lægeordineret 
behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede 
sundhedspersoner at anvende. Det er til enhver tid medlemmets eget ansvar at gældende lovgivning 
overholdes. 
 



Stk. 4.  Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise respekt for 
klienternes individuelle behov og integritet, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er 
forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte, at anbefale klienterne at opsøge en læge m.v., hvor 
dette må anses for at være indiceret; samt give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og 
de forventninger klienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse. 
 
Stk. 5. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden. 
 
Stk. 6. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige 
oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter. 
 
Stk. 7. Medlemmerne skal for hver klient føre journal over de udførte behandlinger med angivelse af 
klienternes fødselsdato (evt. cpr.nr.) navn, adresse, helbredsproblemer/-indikation for behandling, 
tidspunkt for hver enkelt behandling, beskrivelse af behandlingen og virkning heraf, samt den information 
der er givet til klienten. 
 
Stk. 8. Medlemmerne anbefales at indhente skriftlig samtykke-erklæring fra klienten omkring opbevaring af 
personfølsomme oplysninger. 
 
Stk. 9. Medlemmerne skal følge Datatilsynets/ Persondataforordningens, GDPR regler omkring registrering 
af personfølsomme oplysninger. 
 
Stk. 10. Når et medlem udtaler sig i egenskab af ZCT medlem, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en 
sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet undgås. 
 
Stk. 11. Medlemmerne skal behandle og omtale deres kollegaer med respekt. 
 
Stk. 12. Finder et medlem, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed, kan der indgives 
en klage til Etisk Råd. Klagen skal sendes i kopi til ZCT`S bestyrelse og til den indklagede.  
 
§ 4. Foreningens organer 
 
Foreningen består af medlemmerne, generalforsamlingen, Etisk Råd og en bestyrelse. Bestyrelsen kan 
nedsætte udvalg med ansvar overfor bestyrelsen. 
 
§ 5. Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i en af årets første 
4 måneder. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på hjemmesiden og med enten E-post, post eller 
i bladet. 
 
Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. 
 
Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 



4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden 
5. Valg af revisorer 
6. Valg af medlemmer til Etisk Råd, godkendelse af forretningsorden  
7. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller ¼ af medlemmerne begærer 
dette med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter 
begæringens modtagelse. 
 
§ 6. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 suppleanter. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år og 2 
af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år. Valgperioden er således på 2 år. Valgperioden indskrives i 
referat ved bestyrelsens konstituerende møde. Suppleanter er på valg hvert år.  
Formanden vælges på generalforsamlingen, de resterende medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens 
forretningsorden skal bekræftes af generalforsamlingen.  
 
§ 7. Økonomiske forhold. 
 
Foreningens indtægter består af kontingenter fra medlemmerne, gaver eller ved indtægtsdækket 
virksomhed. 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen tegnes af Formand og næstformand i forening. 
Administration varetages af ZoneConnection Terapeutforening sekretariat.  
 
Første regnskabsår løber fra stiftelsen 1. maj 2004 og frem til 31.12.2005.  
 
§ 8. Etisk råd 
 
Stk. 1. Medlemmerne af Etisk råd vælges af generalforsamlingen og må ikke samtidig indtage andre -
politiske poster i foreningen. 
 
Etisk råd består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der konstituerer sig selv med formand og sekretær. 2 af 
medlemmerne er på valg i ulige år og 1 af medlemmerne er på valg i lige år. Valgperioden er således 2 år. 
Valgperioden indskrives i referat ved rådets konstituerende møde. Suppleanter er på valg hvert år. 
 
Stk. 2. Etisk Råd er et klageorgan, hvortil klienter kan klage over den behandling, de har fået af foreningens 
medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske regler. Etisk Råd behandler 
endvidere klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering 
vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. 
 
Etisk råd kan endvidere efter anmodning afgive responsum overfor bestyrelsen og aflægger hvert år en 
skriftlig beretning til generalforsamlingen om sin virksomhed. 
 
Stk. 3. Etisk råd kan sanktionere overtrædelse af ZCT`S regler, i henhold til retningslinjerne angivet i 
forretningsorden for Etisk råd. 



 
Stk. 4. Forretningsorden for Etisk Råd fastsættes af generalforsamlingen.  
  
 
§ 9 Uddannelsesvirksomhed 
 
Foreningen samarbejder efter godkendelse af bestyrelsen, med uddannelsesinstitutioner, 
 der lever op til Foreningens krav. 
 
§ 10 Foreningens ophør. 
 
Foreningen ophører, hvis dette besluttes ved almindeligt flertal på 2 generalforsamlinger med mindst 2 
måneders mellemrum, og hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. 
 
Eventuelt provenu skal tilgå tilsvarende sundhedsmæssigt formål eller forskning i de i foreningen 
repræsenterede faggrupper. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1.5.2004, dirigent Lisa Larsen. 
 
Ændringer af § 1, § 3 og § 7, Således vedtaget på generalforsamling den 4. marts.2006, dirigent Lisa Larsen 
 
Ændringer af § 3 og § 8, tilføjet § 3.1. - § 3.4. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. december 
2006, Hornstrup Centret i Vejle.  
 
Ændringer af § 6 og § 8, stk. 1 vedr. valgperiode. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. marts 2007, 
Fredericia Idrætscenter, Dirigent Lisa Larsen 
 
Ændringer af § 3 medlemmer vedr. tilføjelse af gruppe 3. passive medlemmer. gruppe 4-samt 5 her glæder ændringen 
KUN under forudsætning af Sundhedsstyrelsen godkendelse af tilladelse til at RAB registrere RAB-zoneterapeuter der 
også er akupunktører/ massører. Tillæg til § 3.2 stk. 5.1 samt 5.2 
§6 Vedr. Formand valg: Formanden vælges på Generalforsamlingen. 
§7 Vedr. tegningsretten. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 14marts 2010, Vejlefjord Hotel og Konference Dirigent Anette 
Hansen 
 
Ændring af § 3.1 stk. 2 uddannelseskrav. Kravet om 12 timer 1. hjælp med hjertemassage ændres til: den af Dansk 
Førstehjælpsråd til enhver tid gældende minimums standart. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 12 marts 
2011 Grand Park Korsør Dirigent Anne-Mette Duelund. 
 
Ændring af § 3.1 stk. 2 ændres fra specifikke krav til fag til altid at skulle overholde div. uddannelseskrav fra Skat samt 
SST. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 24. marts 2012 Hotel Trinity Fredericia Dirigent Annemette 
Duelund. 
 
Ændring af § 3 Medlemmer. Her tilføjes gr. 6 Zoneterapeuter som er RAB-registrerede medlemmer samt RAB – 
registreret akupunktør og RAB- registreret massør. 
Ved gr. 3 bladmodtagere tilføjes ”har ikke stemmeret på generalforsamlingen.” 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling 9. marts 2013 Comwell Grand Park Korsør dirigent Annemette Duelund 
 
Ændring af § 7 Administrationen varetages af ZoneConnection Terapeutforening sekretariat. Sidste linje slettes. 
Ændring af §3. til bladmodtagere, har ikke møde og stemmeret på generalforsamlingen. 
 
gruppe 7-samt 8 her glæder ændringen KUN under forudsætning af Sundhedsstyrelsen godkendelse af tilladelse til at 
RAB registrere RAB-zoneterapeuter der også er kranio-sakraterapeuterl/kinesiologer. Tillæg til § 3.2 stk. 5.3 samt 5.4 



Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29.marts 2014, Vejlefjord Hotel og Konference  
Dirigent Anne-Mette Duelund. 
 
Ændring af §3 Medlemsgrupper fjernes, sekretariatet opretter særskilt arbejdsdokument. 
Uddannelseskrav præciseres. 
§3.3 ordet anerkendelse tilføjes efter registrering. 
§3.4 tilføjelse af titlen ”sundhedsaut. Og anerkendt af ZCT” SA 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 14. marts 2015, Hotel Jens Baggesen, Korsør. Dirigent Anne-Mette 
Duelund. 
 
 
Ændring af § 3 stk. 2. Kranio-sakral terapeuter tilføjes efter massører. 
Ændring af §3.3 stk. 8 ordet SKAL ændres til anbefales, således at ordlyden nu er ”medlemmerne anbefales at indhente 
skriftligt samtykke fra klienterne til opbevaring af personfølsomme oplysninger. 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 5. marts 2016 Hotel og konferencecenter Trinity, Fredericia. Dirigent 
Anne-Mette Duelund. 
 
Ændring af § 3. stk. 2 Første hjælp ændres fra må ikke være ældre end 3. år til 2. år. 
Ændring af §3.2. stk. 3 Ordet anerkendt fjernes med virkning fra 1.7-2017 da denne titel ophører 
Ændring af §3.2. stk. 4 Ordlyden Sundhedsaut og anerkendt af ZCT Fjernes da titlen ophører med virkning fra 1-7-2017 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 11. marts 2017, Hotel Jens Baggesen, Korsør Dirigent Anne-Mette 
Duelund 
 
Ændring af §2. Tilføjes. Akupunktører, massører, kranio-sakralterapeuter, EFTMR terapeuter 
Ændring af § 3. stk. 1 til også at omfatte akupunktører, massører, kranio-sakralterapeuter, EFTMR terapeuter. 
Ændring af § 3. stk. 2 Tilføjes. Efter godkendt ansøgning kan også EFTMR terapeuter registreres. 
Ændring af § 3. stk. 3. Tilføjes Elever på samarbejdende skoler, kan optages i foreningen, med et elevmedlemskab, 
elever har møderet på Generalforsamlingen, men ikke stemmeret. 
Ændring §3.3 stk. 9 Ordet persondataforordningen tilføjes. 
Ændring § 9 Uddannelsesvirksomhed. 
Foreningen samarbejder efter godkendelse af bestyrelsen, med uddannelsesinstitutioner, 
 der lever op til Foreningens krav. 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 10.marts 2018 Hotel Trinity, 7000 Fredericia. Dirigent Anne-Mette 
Duelund 
 
 Ændring af § 3.3 stk. 2 ordet zoneterapeuter ændres til terapeuter. 
stk. 3 Det tilføjes at det til enhver tid er medlemmets eget ansvar at gældende lovgivning overholdes.  
stk. 9 GDPR tilføjes.  

Ændring af §10. Forskning i zoneterapi, ændres til: Forskning i de i foreningen repræsenterede faggrupper. 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 9. marts 2019 Comwell Sorø, 4180 Sorø. Dirigent Sanne Andersen 
 

 


