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DANSK BEHANDLERFORBUND

Dansk Behandlerforbund er en tværfaglig brancheforening og paraplyorganisation.
Dansk Behandlerforbund fungerer som et stort socialt vidensforum på tværs af flere brancher, 
herunder fodplejere, massører, kosmetologer, alternative behandlere med mere.

Dansk Behandlerforbund mener, at uddannelse, vidensdeling og netværk er de vigtigste elemen-
ter for en kvalitetorienteret professionel behandler og en bæredygtig virksomhed.

Dansk Behandlerforbund er opstået på grund af behovet for vidensdeling og netværk på tværs 
af forskellige brancher, som alle havde det til fælles at de ønskede at signalere kvalitet og profes-
sionalisme. Behovet for et sådan vidensnetværk var at finde hos såvel uddannelsesinstitutioner, 
studerende og uddannede behandlere i job eller som selvstændige erhvervsdrivende.

Foreningen blev dannet 9. juli 2007, under navnet Brancheforeningen for Terapeuter og blev i 
2010 omdøbt til Dansk Behandlerforbund, hvorefter foreningen valgte at udvide sit arrangement 
og foreningsstrategi.

Det er Dansk Behandlerforbunds vision at skabe det bedste og største mødested for vidensdeling 
og kompetenceudvikling for kosmetologer, fodplejere, massører, alternative behandlere og ud-
dannelsesinstitutioner.

Det er Dansk Behandlerforbunds mission at differentiere sig ved aktivt at skabe rum for en positiv 
ånd og lysten til at vidensdele, og heraf opnå et udbytterigt tværfagligt samarbejde og forenings-
arbejde til medlemmer af Dansk Behandlerforbund.

Det er Dansk Behandlerforbunds værdigrundlag at være formidlende og imødekommende, ind-
hente og bidrage til vidensdeling, og skabe synlighed og let informationstilgang i branchen til 
gavn for såvel behandlere, behandlingssøgende, uddannelsesinstitutioner, uddannelsesøgende 
og interessenter.

om osom os
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ORGANISATIONSDIAGRAMORGANISATIONSSTRUKTUREN

Vores organisationsstruktur er opbygget som en klassisk linie-stabsfunktion, hvilket vil sige 
at hvert brancheområde har en gruppeleder. Øverst findes Formanden med øverste ansvar 
for Dansk Behandlerforbund. Herunder findes Næstformanden med ansvar for uddannel-
sesinstitutionerne, samt Bestyrelsen som rådgivende og beslutningsdygtig stabsfunktion. 
Slutteligt findes Gruppelederne med hver deres brancheområde, medlemmer og ildsjæle.
Organisationen består af følgende personer:
Formanden:   Selvstændig Behandler Jan Dybsø
Næstformanden: Uddannelseskoordinator Maj Mosegaard
Bestyrelsen:   Læge Alex Herup (rådgivende)
   Advokat Jacob Thorup Larsen (rådgivende)
   Næstformanden, Formanden og Kasseren
Gruppeleder:  Selvstændig Behandler Dorthe Steen Weidenbien
   Selvstændig Behandler Brian Nyhus
   Selvstændig Behandler Gitte Pedersen
   Selvstændig Behandler Marlene Schytte



1110

VIDENSDELING
Du får adgang til Dansk Behandlerforbunds vidensforum, som er en stor vidensbank af 
brancherelaterede og informative indlæg. I vidensforum findes et landsdækkende tværfag-
ligt netværk af professionelle behandlere, selvstændige, skoler, studerende, interessenter 
m.m. 
I vidensbanken findes flere forskellige vidensfora sorteret under brancher, så du let og en-
kelt kan finde adgang til netop den information, som du søger og finder interessant.
Dansk Behandlerforbund består blandt andet af professionelle gruppeledere, hvis arbejds-
opgave er at spejde efter værdifuld viden for sin gruppe og henvise til dette gennem vores 
vidensforum. Således sikres det, at du bliver opdateret med den nyeste viden. Ligeledes 
bidrager medlemmer til vores vidensforum, så vores vidensplatform sikres et summende 
og positivt kommunikationsflow af uvurderlig og udbytterig viden.  
I Dansk Behandlerforbunds vidensforum kan du få sparring med dine kollegaer, hver dag 
24 timer i døgnet. 
Når du logger dig ind på vores hjemmeside, kan du straks se, hvem der er online, og har 
du lyst til at ”tale” med medlemmet, kan du rette direkte henvendelse til din kollega ved kun 
ét klik med en mus, og så er i begge i gang med kollegial kommunikation og vidensdeling.
Du har også mulighed for fortrolig og privat kontakt direkte til formanden, næstformanden, 
gruppelederne eller et bestemt medlem gennem vores interne mailsystem i vidensrum. Når 
din kontakt logger sig ind på Dansk Behandlerforbund, får medlemmet besked om, at der 
ligger en direkte henvendelse fra dig i sin private postkasse.
I vores vidensforum findes et motiverende og brugervenligt sæt af ikoner/illustrationer, som 
gør vores vidensforum legende let at kommunikere gennem uanset forudgående kendskab 
til IT. 
Bliv medlem, og kom straks med i vores summende vidensforum.fordelene
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LIGEVÆRD
I Dansk Behandlerforbund er du lige så værdifuld en ressource for os og dine kollegaer, som alle 
øvrige medlemmer. Du vil altid blive taget godt imod uanset baggrund, uddannelse, job, erfaring 
m.m. I Dansk Behandlerforbund indgår du i et positivt og afsmittende miljø, hvor du kan føle dig 
tryg og værdifuld. Vi bidrager alle aktivt til en stærk og positiv teamånd, hvor alle kan føle sig værd-
sat. I Dansk Behandlerforbund vurderer vi ikke om du er god eller dårlig, vigtig eller ikke vigtig, 
aktuel eller ikke aktuel, for en sådan bedømmelse kan kun ske ud fra sin egen måde at opfatte 
verden på. Vi tror på, at du altid gør det bedste du kan, og derfor er du lige meget værd for os, 
som vores øvrige medlemmer. Det er vores forskellighed, som gør at vi kan lære af hinanden, og 
det er vores forskellighed, som kan skabe succes for hinanden. 
Bliv medlem, og kom straks med i vores ligeværdige fællesskab.

SAMARBEJDE
Samarbejde betyder at kunne arbejde sammen om noget. Indenfor vores brancheområder findes 
der næsten ikke nogle situationer, hvor det ikke er nødvendigt at kunne samarbejde, og hvor det  
ikke har vist sig, at det havde været en stor fordel, hvis vi havde været mange om at frembringe 
vores fælles synspunkter. Det er derfor nødvendigt, at der fokuseres på samarbejde, hvis vi øn-
sker at få indflydelse på vores fremtid. I Dansk Behandlerforbund er vi gode til at samarbejde, og 
det giver os mulighed for at blive aktive medskabere til vores egen og hinandens succes. 
Hos Dansk Behandlerforbund får du de bedste muligheder for at samarbejde på tværs af flere 
brancher, og ved dette tværfaglige samarbejde udgør vi en stor stærk samlet stemme og enhed. 
Ved at samarbejde med dine kollegaer opnår du den bedste konkurrencestyrke og den bedste 
mulighed for at få indflydelse på din fremtid. Ved et godt og udbytterigt samarbejde skabes ar-
bejdsglæde og motivation til personlig udvikling, og heraf de bedste muligheder for succes. 
Bliv medlem, og kom straks med i vores værdifulde tværfaglige samarbejde.

INDFLYDELSE
I Dansk Behandlerforbund er det afgørende, at vi får politisk indflydelse, så vi får en reel mulighed 
for indflydelse på vores fremtid. Interesseorganisationer er en integreret del af de politiske syste-
mer, og der eksisterer en gensidig afhængighed mellem politikere og interesseorganisationerne. 
Dansk Behandlerforbund vil have indflydelse på lovgivningsprocesser, og det er derfor vigtigt, at 
vi forholder os aktive gennem lobbyarbejde, medierne, vidensdeling og samarbejde. Dansk Be-
handlerforbund vil dække vores interesseområder og prøve at komme mere frem i offentlighedens 
søgelys, med det vi er gode til. I Dansk Behandlerforbund har du de bedste muligheder for at blive 
professionelt eksponeret og få indflydelse på din fremtid. 
Bliv medlem, og få straks indflydelse på din fremtid.

PR
Med Dansk Behandlerforbunds PR-materiale, sender du et stærkt signal om, at du er en kvalitets-
orienteret professionel behandler, uddannelsesinstitution, interessent, studerende m.m., som hol-
der sig opdateret med den nyeste viden, til gavn for dig selv, dine klienter og samarbejdspartnere. 
Vores PR-materiale er professionelt og kompromisløst, og har et stærkt budskab. Kombinationen 
af de fire illustrative menneskeskikkelser med de store og brede arme der favner og forbinder 
hinanden, skaber et stærkt og imødekommende logo med en høj grad af genkendelighed og 
professionalisme. Logoets fire farver illustrerer vores forskellige brancher, og har et stærkt sig-
nal af ligeværd og et energisk tværfagligt samarbejde. I Dansk Behandlerforbund får du PR og 
marketing i form af reklame på forbundets hjemmeside, adgang til brug af logo og flot personligt 
medlemsdiplom, som skaber tryghed hos dine klienter. Ligeledes får du annonce- og brochure-
materiale som miljøvenligt e-materiale, hvilket gør, at du f.eks. kan maile det til dine kunder eller 
kollegaer, oploade det til din hjemmeside m.m. 
Dansk Behandlerforbunds innovative teknologi gør medlemmerne markant synlige på Google, 
så klienter, interessenter eller arbejdsgivere, straks får adgang til din virksomhed eller profil. Som 
medlem af Dansk Behandlerforbund sender du et klart og stærkt budskab om, at du er profes-
sionel, intellektuel og imødekommende, og du er stolt af at være medlem af os. 
Bliv medlem, og få straks adgang til en signalværdi og et budskab, der ikke er til at tage fejl af.
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optagelse

Hos Dansk Behandlerforbund kan du opnå medlemsskab som behandler, studerende, uddannel-
sesinstitution og interessent. Dit medlemskontingent er gældende for et år/ 365 dage og fornyes 
helt automatisk hvert år, indtil du opsiger dit medlemskab. Læs evt. mere på vores hjemmeside 
under Købsbetingelser.

Som Behandler kan du opnå:
M-medlemsskab som kan opnås af personer, der er udøvende indenfor foreningens behandlings-
områder, og som opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til ”anden egentlig sundheds-
pleje”. Medlemsskab Pris 975,-. Medlemsskab med Erhvervsforsikring Pris *1.174,-. 

IM-medlemsskab som kan opnås af personer, der er udøvende indenfor foreningens behand-
lingsområder, og ikke opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til ”anden egentlig sund-
hedspleje”. Medlemsskab Pris 975,-. Medlemsskab med Erhvervsforsikring Pris *1.174,-. 

E-medlemsskab som er et Elevmedlemsskab, der kan opnås af personer, som er i gang med en 
uddannelse indenfor foreningens fagområder. Medlemsskab Pris 175,-.

Som Uddannelsesinstitution kan du opnå:
UM-medlemsskab kan opnås af uddannelsesinstitutioner, der er udøvende indenfor foreningens 
behandlingsområder, og som opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til ”anden egentlig 
sundhedspleje”. Medlemsskab Pris 975,-.
UIM-medlemsskab kan opnås af uddannelsesinstitutioner, der er udøvende indenfor foreningens 
behandlingsområder, men ikke opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til ”anden egentlig 
sundhedspleje”. Medlemsskab Pris 975,-.

Som Interessent kan du opnå:
I-medlemsskab er et Interessemedlemsskab, som kan opnås af leverandører, grosister, forsik-
ringsselskaber, revisorer, brancheforeninger, webfirmaer, markedsføringsfirmaer m.m., som kan 
have interesse i Dansk Behandlerforbunds medlemmer. Medlemsskab Pris 975,-.

*Bemærk, at du kun betaler 199,- for en erhvervsforsikring hos Dansk Behandlerforbund.
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ildsjælene
Bag enhver succesfuld brancheforening findes nogle 
ildsjæle, som brænder for en fælles sag. Disse ildsjæle 
findes der flere af i Dansk Behandlerforbund, og de er 
grunden til vores eksistens og succes. Fælles for disse 
iIdsjæle er, at de leverer et stort stykke værdifuldt frivilligt 
arbejde til gavn for vores medlemmer og vores branche-
forening. 

Et stort frivilligt administrativt og monotomt arbejde 
dræber ofte ildsjælenes vigtige engagementet, hvorfor 
brancheforeninger ofte opleves at miste disse essentiel-
le personer. I Dansk Behandlerforbund er vi bundet op 
på den nyeste administrative teknologi, som gør at vo-
res ildsjæle kan koncentrere sig om at skabe succes for 
vores medlemmer.     

Dansk Behandlerforbund værdsætter sine ildsjæle og 
arbejder intensivt på at skabe optimale forhold for ildsjæ-
lenes fortsatte engagement og ildhu.  

På vores hjemmeside www.danskbehandlerforbund.dk 
kan du læse mere om vores ildsjæle, og se hvilke sager 
de brænder for.
 
Brænder du for en fælles sag, som du ønsker at syn-
liggøre og arbejde for, så lad os støtte op om dig og 
din sag. Kom og vær med i vores værdifulde team af 
ildsjæle, eller støt op om ildsjælenes arbejde gennem 
medlemsskab af Dansk Behandlerforbund.
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KONTAKT
Dansk Behandlerforbund
Sekretariatet. Lillehave 27. 6470 Sydals. 
Tlf. nr.: 21123460 / mandag-torsdag 9-16
www.danskbehandlerforbund.dk

info@danskbehandlerforbund.dk
uddannelse@danskbehandlerforbund.dk
kasserer@danskbehandlerforbund.dk

Få indflydelse på din fremtid


