


KVALITET I ALLE LEDD
Norges Massasjeforbund (NMF) er et uavhengig  
forbund for utøvere av klassisk massasje.  
Forbundet arbeider aktivt for økt kunnskap om og  
utbredelse av behandlingsformen i Norge og Norden. Vi  
verner om bransjens seriøsitet – blant annet gjennom å  
kvalitetssikre medlemmer, motivere til videre  
utdanning og faglig utvikling. 

Fundamentet for hele vår virksomhet er kvalitet i alle 
ledd. Sammen med det norske og det nordiske brans-
jerådet, jobber NMF for en felles utdanningsstandard 
– i tett samarbeid med de godkjente skolene. Kombin-
ert med gode medlemsfordeler, skal vi legge til rette 
for en profesjonell yrkesutøvelse i vår bransje.

ANERKJENT BEHANDLINGSFORM
Klassisk massasje kombinerer den helse-
messige effekten av dyp ro og avspenning,  
terapeutisk berøring og målrettet behandling av  
spesifikke plager. Det har gjort at klassisk massas-
je de senere årene har fått økt anerkjennelse 
som behandlingsform. Nettopp fordi den er 
like effektiv som smertelindring som den er 
behagelig.

Massasjen kan virke avspennende eller 
behandle en muskulær plage eller  
dysfunksjon. I tillegg til å løse opp  
spenninger og bidra til økt væske- 
sirkulasjon, har selve berøringen 
helsefremmende effekter i seg selv 
– både fysisk og mentalt. Det gjør 
at klassisk massasje både virker 
forebyggende, rehabiliterende og  
revitaliserende. 



Kurs for hjemmebruk, godkjent utdannelse eller
videreutdannelse.

Balanz har drevet med kursvirksomhet innen
massasje/muskelterapi i Norge i 22 år.

I TRYGGE HENDER
NMF ble grunnlagt i 1995 og har siden vært et varemerke 
for en trygg, seriøs profesjon. Alle våre medlemmer har 
pasientskadeforsikring og tilfredsstiller strenge krav 
til utdanning – inkludert både praktisk og teoretisk  
opplæring godkjent av NMF. 

Forbundet er underlagt lov om alternativ behandling. 
Våre medlemmer arbeider etter strenge faglige og etiske  
retningslinjer, som skal sikre en seriøs og verdig utøvelse 
av massasjefaget. Det betyr at alle som får behandling av 
et medlem i NMF er i trygge hender. 

GUNSTIGE MEDLEMSFORDELER
En klassisk massør kan ha sitt virke på ulike steder – i 
sin egen massasjeklinikk, en tverrfaglig helseklinikk, på 
et treningssenter, innen idrett, på spa eller som en del av 
bedriftshelsetjenesten. NMF ønsker å bidra til et trygt og 
forutsigbart yrke – uansett hvor du utøver din virksomhet. 

Vi jobber hver dag for å legge til rette for en enklere hver-
dag, bedre arbeidsvilkår og tryggere yrkesutøvelse for 
våre medlemmer. Derfor tilbyr vi en rekke økonomiske 
og praktiske fordeler du kan nyte godt av som medlem 
i NMF.

Full oversikt over medlemsfordeler finner du på
www.massasjeforbundet.no

HVEM KAN BLI MEDLEM?
Norges Massasjeforbund er for de best kvalifiserte 
yrkesutøverne i sin bransje. Alle våre medlemmer har 
gjennomført godkjent utdanning og overholder strenge 
krav til kvalitet, seriøsitet og profesjonalitet.

For å bli medlem må du ha en utdanning som kvalifiserer 
til tittelen Massør MNMF eller Massasjeterapeut MNMF. 



Yrkesutdanning 
i massasjeterapi

Utdanningen gir deg alt du 
trenger for å starte opp som 

massasjeterapeut.  
Små klasser, høyt kvalifiserte 

lærere og hyggelig læringsmiljø.
Deltidsutdanning i Oslo og Bergen.

Studentene kan søke lån og 
stipend i Lånekassen.

Institutt for helhetsmedisin
E-post: ifh@ifh.no
Tlf: 22 04 67 00

www.ifh.no

Vi søker dyktige klassiske massører til vårt 
kompetansesenter innen Hud & Kropp.

Tlf. 23 21 54 00 • www.colosseum-spa.no

Axelsons 
Nordens eldste 
og største skole 
innen massasje

www.axelsons.no

Postadresse: 
Postboks 89 Sentrum, 0101 Oslo

Besøksadresse:
Rådhusgt. 20, 5. etg, 0151 Oslo

Telefon: 22 33 10 90
E-post: epost@massasjeforbundet.no

www.massasjeforbundet.no

Følg oss på 
Facebook!


