
Vivi Ann var ferdig utdannet massør og muskelterapeut fra IFH i 2004. I 2006 utdannet hun seg også 

til akupunktør på Nordisk Akupunktur Høyskole og året etter tok hun grunnfag medisin. Vivi Ann 

driver egen klinikk i Sandefjord og har jobbet fulltid med massasje siden endt utdanning. Klinikken 

holder til i Sandefjord Svømmehall, hvor hun også instruerer aquafitness-timer, er svømmelærer og 

litt badevakt. Fra tidligere har hun utdannet seg til marked- og bedriftsøkonom fra 

BI/Markedshøyskulen og hun har mange år bak seg i finans- og markedsføringsbransjen. Denne 

erfaringen ønsker hun å benytte seg av når hun nå skal lede Norges Massasjeforbund inn i fremtiden.  

Vivi Ann elsker jobben sin  og er opptatt av muligheter for videreutdanning, fagkompetanse og 

kvalitetssikring innenfor massasjeyrket. Deltar årlig på metodekurs innen både fascia-, dypvevs-, 

idretts- og bioergonomiske teknikker.  

  

Lang fartstid i styret  

Etter over 10 år kjenner hun godt til hvordan styret og administrasjonen jobber. Hun ser det som en 

stor fordel å ha kjennskap til dynamikken i styret og å kjenne til styrkene til enkeltpersonene og ikke 

minst hva hver enkelt brenner for og er opptatt av innefor massasjefaget. I tillegg gleder hun seg 

over to nye tilskudd til styret: Tom og Stine, som begge bringer inne nyttige perspektiver og ressurser 

i forhold til aktuelle saker. 

 

Tett samarbeid og synlighet 

Vivi Ann er fokusert på å ha et tett samarbeid med administrasjonen og hun ønsker å modernisere 

hvordan forbundet synliggjør seg på web og arrangementer og å gjøre medlemsfordelene enda 

synligere og tydeligere for medlemmene våre og eventuelle nye medlemmer. Hun ønsker å sette 

igang prosjekter som bidrar til denne synliggjøringen, f.eks har vi gode fagartikler om massasje som 

trengs å gjøres webvennlige for å kunne lettere dele kunnskap og informasjon om massasje.  

 

Massører er ekte håndverkere 

Vivi elsker jobben sin som massør og hun brenner for å vise hvor dyktige og verdifulle massører og 

massasjeterapeuter er. Vi er ekte håndverkere, skikkelig hands-on , med en god faglig ballast. Vi skal 

være stolte av yrket vårt og hun vil stimulere til faglig utvikling og kurs. 

 

Hva er massøryrkets utfordring? 

Det er viktig å ta vare på massørene som trives godt i jobben sin og er fornøyde med hvordan de 

driver sin praksis. Samtidig er det også viktig å ivareta de som ønsker mer utdannelse og etterspør en 

form for offentlig godkjenneing. På årsmøtet i 2015 ble det vedtatt å nedsette et Strategiutvalg som 

blant annet ser på mulighetene for å styrke utdanningen mot en Bachelorgrad og på sikt en 

godkjenningsordning for de med denne utdanningen. Her åpnes det for mange muligheter som skal 

utforskes og drøftes videre. Vi ser at de fleste massører og massasjeterapeuter ønsker å definere 



yrke sitt som lite alternativt, selv om vi rent formelt tilhører den kategorien innefor 

komplementærbehandling. Utfordringen blir å kommunisere og synliggjøre kompetansen vår og ikke 

minst seriøsiteten til utøverne. Vi er helt unike i behandlingsmetodene våre, da vi findyrker og spisser 

en behandlingsform som offentlig godkjente terapeuter ikke ser helt verdien av. Dette synet på 

massasje vil jeg være med å snu. Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette.  

 

Hva er Norges Massasjeforbunds største utfordring?  

For tiden er vi en konkurransesituasjon og den viktigste oppgaven er å vise verdien av å være 

organisert i NMF. Det å være i en konkurransesituasjon har den fordelen at man må bli bedre og 

tydligere på kommunikasjon. Det skal vi! Vi må kommunisere verdien av å være organisert i NMF for 

både studenter, nyetablerte og godt etablerte terapeuter. Vi må rett og slett gi mer enn gode slagord 

som "seriøsitet og kvalitet". Vi skal bli mer synlige, mer offensive og ha et så godt produkt at det ikke 

er tvil om hvor man skal være medlem. Vi må fremstå som et samlet og kompetent miljø for å nå 

målene våre. Ufordringene blir å finne metoder og produkter som bidrar til dette. Her er vi allerede 

godt i gang og det blir spennende å presentere resultatene etter hvert.  

 

Mer gjennomføringskraft til styret  

Som styreleder ønsker Vivi Ann å legge til rette for mer engasjement, skapervilje, effektivitet og 

gjennomføringskraft innad i styret og øke graden av samarbeid med administrasjonen. Hun ønsker å 

nyttiggjøre seg av sin bakgrunn innen markedsføring, delegere oppgaver etter interesser og ikke 

minst dra nytte av den nå representative kjønnsfordelingen 50/50 i styret.  

 

Hun er sikker på at vi skal klare å utvikle Norges Massasjeforbund til en enda mer moderne, effektiv 

og solid organisasjon som har de beste hensikter og produkter som bidrar til støtte og vekst for 

medlemmene våre. Vivi Ann gleder seg til å sette i gang. 


