
Karin Langballe Christiansen
Jeg hedder Karin Langballe
Christiansen, er gift og har z
store b6rn, derudover har jeg
og min familie de sidste 9 6r
veret dOgnplejefamilie for z
piger pA nu rr og r3 Ar.

Jeg er uddannet sygehjel-
per og social- og sundheds-
assistent, og har som sAdan
arbejdet inden for sundheds-
sektoren rz7 ilr,f@rst inden
for eldreplejen og de sidste
rr f,r pA medicinsk afdeling
pA Koiding sygehus.

I zoo4begyndte jeg, efter
Iange overvejelser og med et
Onske om nye udfordringer,
pA Zoneterapeutskolen I Kol-
ding, hvorfra jeg blev ferdig
som zoneterapeut i zoo6.

Det var en meget spen-
dende verden jeg trAdte ind I
og jeg er glad for at jeg tog
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Da jeg var fardig som zo-
neterapeut vi1le jeg jo ogsA
gerne starte min egen klinik,
hvliket jeg har gjort pA min
hjem adresse i Christians-
feld.

Da jeg startede pfl uddannel-
sen var loven om RAB-regi-
strering llge trAdt i kraft, sA
vi havde jo hOrt om at vi
kunne fe RAB-titlen. nAr vi
var ferdige som zonetera-
peurer.

Si da jeg fOrst pA Aret le-
ste i zoneconnection, at for-
eningen zctvar blevet god-
kendt til at RAB- registrere
sine medlemmer, og at det
nu var min tur til at bllve re-
gistreret, var min forste tan-
ke, hvad skal jeg bruge RAB-
titlen til? bliver jeg bedre til
at give zoneterapi blot fordi
jeg er RAB- registreret? nej
det gor jeg jo ikke, men hvor-
for sA lade sig RAB-registre-
re?

FAr jeg flere klienter? (jeg
er jo lige startet for mig selv,
sA det kunne jeg jo godt bru-
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Jeg overvejede meget, og

fandt frem til at: Jo, jeg ville

RAB- registreres, det er jo Ii-

gesom en kvalitetssikring,

Iidt ligesom at fA en smiley,

(vi vil jo helst handle hvor

der er en glad smiley).

Den alternative verden har

udviklet sig meget i de sene-

re Ar, der forskes pi omrAdet,

og det er en naturlig del af

danskernes verden at benyt-

te sig af alternativ behand-

1ing, men det kan, som bru-

ger vrcre svart at finde

rundt i junglen af alternative

behandlere.

Loven om en branchead-

ministreret re gistreringsord-

ning, som trAdte i kraft i juli

2oo4, ser jeg bAde som et

skridt pA vejen mod at sikre

alternative behandleres kva-

Iifikationer og uddannelse,

og som et godt redskab, nAr

man skal velge behandler.

Formilet med registreringen

er jo at give brugere af alter-

nativ behandling en bedre

mulighed for at kunne iden-

tificere alternatlve behandle-

re, der opfyider en rekke fag-

I ige og uddannelsesmessige

krav, og dermed styrke bru-

gerens sikkerhed ved anven-

delse af alternativ behand-

ling.

SA nAr jeg har valgt at bli-

ve RAB er det for at sende et

signal om at jeg har en seri@s

uddannelse som zonetera-

peut bag mig. Mine klienter

kan se at jeg opfylder en

rekke serlige krav, med

hensyn til uddannelsen, at
jeg er medlem af en registre-

ringsansvarlig branchefor-

ening, hvor der er opstillet

regler for god klinisk praksis,

samt at der eksisterer en kla-

geinstans.

Jeg ved at mange ikke re-

gistrerede behandleer ogsA

opfylder mange af disse krav,

men som bruger har man ik-

ke mulighed for at se, hvem

af de ikke-registrerede be-

handlere der opfylder krave-

ne og hvem der ikke gTr,og

her tror jeg at RAB titlen kan

bruges som udvalgelseskri-

terium, nAr man soger en be-

handler.

Til slut en lille historie fra
min hverdag
En pige pd n dr kommer til
behandling, hun har astma
og har gennem det sidste dr
dtjet med forstoppels e. Lidel-
ser jeg ogsd kender rigtig
godtfra mit arbejde pd en
medicinsk afdeling.

Pigen fdr fast medicin for
astma, og har desuden en in-
halator hun kan tage efier
behov.

Derudover har hunfdet
me dic in fo r m av e n, hvilk et
ikke har givet det Anskede re-
sultat.

Nu har moderen htrt at
zoneterapi mdske kan hjel-
pe sd det vil de gerne prtve.

Efter at ha'fdet et par be-
handlinger med en uges
mellemrum, be gynder ma-
ven atfungere bedre, efter
yderlige et par behandlinger,
kommer pigen glad og for-
teller at hun nu bruger sin
inhalator mindre.

Det er jo dejligt at htre, sd
vifortsetter, og efter endnu
et par behandlinger er det
sjaldent hunf4ler, hun har
brug for inhalatoren og ved
tilsyn pd sygehuset, bliver
hun ogsd sat ned i denfaste
medicin.

Mavenfungerer nu godt
og moderenforteller at pi-
gen er mere glad og godt til-
pa6 og mere opmerksom pd
kost og vzske, som vi har
talt om under behandlinqer-
ne.

SAdan en oolevelse er
med til, at det er dejlig at ve-
re zoneterapeut.

Mange solskinshilsner
RAB -r e g istr e ret zonet e r a-
peut Karin Langballe Christi-
ansen
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