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Årsberetning 2018 for Norges 
Massasjeforbund  
 
 

INNLEDNING 
2018 var et travelt og godt år for Norges Massasjeforbund. Mange medlemmer var engasjert i 

ulike aktiviteter og det ble gjort mye godt arbeid i styre, administrasjon, valgkomité, etisk råd 

og strategiutvalg samt i ulike andre utvalg satt ned av styret.  Vi deltok på 2 messer og 

gjennomførte et vellykket og fulltegnet kurs med Til Luchau i "Head, Neck & Jaw" og 

”Migraines and Headaches” i forbindelse med årsmøtet 18. mars .  På massasjens dag 12. mai 

hadde vi en markering med gratis massasje foran Stortinget. I september flyttet vi til nye 

lokaler i Karl Johans gate 5, og vi la i løpet av året ned mye arbeid i den nye 

personopplysningsloven GDPR og nye nettsider for forbundet. 

 

Årsmøtet 2018 
Årsmøtet ble avholdt søndag 18. mars 2018 kl 11:00 - 17:00 på Norsk Taiji senter i 

Kirkegaten 1-3 i Oslo.  21 deltakere ved møtestart og 3 stemmefullmakter. Det ble vedtatt en 

kontingent på kr. 2820,- eksklusiv forsikring for 2019.  

 

Valg av nytt styre 
Styreleder  Vivi Ann Waggestad   Valgt for 2 år 

Nestleder  Tom E. Ødegård  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Ellen M. Thorsen  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Morten Strøm Hagen  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Johnny Andersson  Valgt for 2 år 

Varamedlem    Bente Løkke Sørensen Valgt for 1 år  

Varamedlem  Shino Wilberg   Valgt for 1 år 

 

Valgkomité 
Leder   Therese Hansen  Valgt for 3 år 

Medlem  Kari Lise Herland  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Kathrin Schulze  Ett år igjen av perioden 
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Etisk Råd 
Leder   Marit Broch Johansen  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Renate Gjernes  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Anette Torp   Ett år igjen av perioden 

Medlem  Kai Kjartan Høgberg  Valgt for 2 år 

Vara   Wenche H. Slavolden  Valgt for 1 år   

Styremøter 
Det ble avholdt 7 styremøter i løpet av året:  17.1, 14.2, 18.4, 13.6, 22.8, 17.10 og 7.12. Styret 

har i tillegg hatt fortløpende kontakt pr. telefon, e-post og online arbeidsforum. Alle 

styremøter ble gjennomført sammen med administrasjonen på NMFs kontor i Oslo. 

 

Arbeidsgrupper 
Vi har i 2018 hatt arbeidsgrupper som har arbeidet med  
- Etablering. Etablerermøte åpent for alle på Axelsons 28. august. 

- Strategi og utdanning. Fagkonferansen 29.-30. mars 2019. 

- Markedsutvalget. Ny Helsebrosjyre. 

- Ny hjemmeside 

 

Medlemsutvikling 
Pr. 31.12 2018 hadde Norges Massasjeforbund: 

 

693 fullverdige medlemmer med forsikring gjennom NMF 

    6 fullverdige medlemmer med forsikring i annet selskap 

  33 medlemmer i permisjon 

121 studentmedlemmer, hvorav 8 har vært studentmedlem i over 2 år. 

    8 støttemedlemmer 

 

Vi hadde gjennom året en positiv medlemsutvikling med en vekst tilsvarende 18 fullverdige 

medlemmer.   

 

 

LØPENDE OPPGAVER 
Administrasjon  
NMFs administrasjon flyttet 1. september fra Rådhusgata 20 til Karl Johans gate 5 i Oslo, et 

steinkast fra Oslo S og Jernbanetorget T-bane. Flytteprosessen gikk fint uten store ekstra 

kostnader, husleien er omtrent som tidligere, og det er nå enda enklere å besøke oss for dem 

som reiser kollektivt. 

 

Ved avslutningen av 2018 arbeidet medlemsansvarlig Berit Skyttern i 75% stilling, og daglig 

leder Anders Jensen i 80% stilling ved NMF's administrasjon. 

  

Medlemsoppfølging og Regweb 
Medlemssystemet Regweb som vi innførte rett etter årsmøtet i 2017 er nå godt innkjørt. 

Administrasjonen har overtatt all medlemsadministrasjon inkludert fakturering, registrering 
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av betalinger og betalingsoppfølging.  Alle kontingentfakturaer blir nå sendt ut digitalt. Det 

samme gjelder medlemsbevis og annen medlemsinformasjon.  

 

I forbindelse med at vi fra 2018 overtok all betalingsoppfølging innledet vi et samarbeide med 

et eksternt byrå, Crone AS for å hjelpe oss med dette. Erfaringene med dette samarbeidet så 

langt er positive. 

 

NMFs arbeid skal kjennetegnes av god service til alle våre medlemmer. Administrasjonen 

svarer på henvendelser pr. telefon, brev og e-post som handler om alt fra opplysninger om ny 

e-postadresse, til spørsmål knyttet til å starte egen virksomhet, informasjon om Registeret for 

utøvere av alternativ behandling, fritak for mva, skattefritak for bedrifter ved bedriftsmassasje 

m.m. Vi gir også informasjon til de som ønsker å bli massører, og til massører som ønsker å 

bli medlem. Her forteller vi om hvilke fagkrav NMF stiller og hvilke skoler som er godkjente 

for å få medlemskap i NMF.  

 

Administrasjonen tar imot bestilling på markedsføringsmateriell, forfatter 

nyhetsbrev/informasjon som legges ut på nettsiden, og bistår med å sette inn annonser for 

klinikker som søker massører/massasjeterapeuter.  

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 
Messer 
På messene informerer vi om klassisk massasje og forbundets arbeid, og vi gir publikum en 

mulighet til å prøve ut vår flotte behandlingsform. 

 

Health & Beauty Scandinavia, Telenor Arena 2.-4. februar 2018. 
Etter sommerferien i 2017 hadde vi et møte med Atlagon AS som arrangerer Health & Beauty 

messene ca. hvert annet år.  Vi forhandlet frem en avtale med dem om gratis standplass 

(lounge på ca 30m2) for NMF på H&B messen 2.-4. februar 2018 med gratis kurslokale for 

førstehjelpskurs, gratis profilering av deltakelsen i SpaBeauty magasinet og gratis inngang for 

alle NMF medlemmer på messen. Vi inngikk en samarbeidsavtale med Ryggforeningen og 

sto sammen med dem på messen. Ryggforeningen hadde laget et skriv som ble delt ut til 

besøkende som beskrev nytten ryggpasienter kan ha av massasje. Messe og kurs ble vellykket 

gjennomført. 

 

Body, Mind, Spirit, Norges Varemesse, 23.-25. november 2018.  
NMF hadde en fin stand sentralt i messeområdet. Vi informerte besøkende om forbundet og 

nytten av massasjebehandling, samt at alle som ønsket det fikk tilbud om en gratis 

behandling. Mange besøkte standen vår!. 
 

Årsmøtet 2018 
Årsmøtet ble avholdt søndag 18. mars 2018 kl 11:00 - 17:00 på Norsk Taiji senter i 

Kirkegaten 1-3 i Oslo. 

 

Kurs 
Vi startet sommeren 2017 med å planlegge kursene knyttet til årsmøtet 2018.  Kursholder var 

Til Luchau fra Advanced Trainings med Ramona Peoples som assistent. Det var to kurs, ett i 

”Migraines and Headaches” 15. Mars, og ett i ”Head, Jaw and Neck” 16. Og 17. Mars. Begge 

kursene var fulltegnet med venteliste. 
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Massasjens dag 12. mai 
Etter sommerferien 2017 søkte vi Stortinget om markering på Eidsvolds plass 12. Mai 2018. 

Søknaden ble innvilget i februar 2018. NMF hadde en fin markering fra kl 12:00-14:00 der vi 

delte ut informasjonsmateriell, snakket med publikum og lot interesserte få prøve vår flotte 

behandlingsform.  

 

Muskel- og skjeletthelsedagen 30. mai 
Blir hvert år arrangert av Rådet for muskel- og skjeletthelse. Rådet arbeider for en bedre 

muskel- og skjeletthelse i befolkningen ved å være en pådriver for forebygging og behandling 

av muskelskjelettskader, -sykdommer og –plager. Helseprofesjonsorganisasjoner som er med 

i Rådet er Kiropraktorforeningen, Fysioterapeutforbundet, Privatpraktiserende 

fysioterapeuters forbund, Faggruppe for psykomotorisk Fysioterapi og Norsk 

Manuellterapeutforening. I tillegg til en rekke pasientorganisasjoner, Helsedirektoratet, 

Forskningssenter for Muskel- og skjeletthelse (FORMI) og Statens arbeidsmiljøinstitutt 

(STAMI). NMF er invitert til, og deltar på møtene, men er i likhet med andre 

profesjonsorganisasjoner for behandlere utenfor det autoriserte helsevesen ikke formelt 

medlem av rådet. Det årlige møtet finner sted i Helsedirektoratet og er en nyttig nettverks- og 

læringsarena for NMF. 

 

Ny web-side 
Vi startet etter sommeren 2017 arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjoner og innhente 

tilbud på  nye websider for NMF. Årsmøtet 2018 avsatte prosjektmidler til dette arbeidet. 

Etter en grundig vurdering falt valget på Digipoint AS som leverandør av ny webside for 

NMF.  Administrasjonen har lagt ned betydelig arbeid med de nye sidene som ble lansert 11. 

desember 2018. Nettsidene er integrert med medlemssystemet Regweb.  

 

GDPR 
General Data Protection Regulation (GDPR) ble norsk lov sommeren 2018 og forbundet la 

ned mye arbeid i forberede oss selv og medlemmene på de nye kravene.  Vi utarbeidet i 

samarbeid med vår advokat anbefaling til rutiner for medlemmene sammen med nytt 

egenopplysningsskjema og forslag til personvernerklæring. 

 

Vertskap for Nordisk Bransjerådsmøte i Drammen  

NMF var i 2018 vertskap for det årlige møtet i Nordisk Bransjeråd for massasje (NMA) og 

møtet gikk av stabelen på Scandic Ambassadør Drammen 14. og 15. september med deltakere 

fra Finland, Island, Danmark Sverige og Norge.  Møtet er et nyttig forum for 

erfaringsutveksling mellom de nordiske landene. To av deltakerne fra møtet, Gunna Høigaard 

fra Danmark og Unnur Kolka fra Island vil ha innlegg på NMFs Fagkonferanse i mars 2019. 

 

Samarbeide med Norges Naprapatforbund 
Vi innledet sommeren 2018 et samarbeide med Norges Naprapatforbund rundt 

implementering av GDPR, og Styreleder og daglig leder hadde i etterkant av dette et møte 

med ledelsen i Napratforbundet der vi diskuterte et tettere samarbeid fremover, bl.a. deres 

deltakelse på fagkonferansen i mars 2019. 

 

Planlegging av Fagkonferansen 29.og 30. mars 2019 

Strategiutvalget, styret og administrasjonen hadde fra sensommeren og utover en rekke møter 

og tett kontakt for å planlegge Fagkonferansen som vil finne sted i Kjelleren på 

Litteraturhuset i Oslo, 29. og 30. mars 2019, rett i forkant av årsmøtet. 
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Kontakt med ledelsen og elevene på de godkjente skolene 
Vi har i løpet av året hatt informasjonsmøter med elevene på de godkjente skolene, både rene 

"elevmøter" der vi har informert om forbundet og studentmedlemskap, og etablerermøter som 

er åpne både for elever og de som er ferdige med utdanningen.  

På etablerermøtene blir det gitt informasjon om forbundet. Vi snakker mye om oppstartsfasen 

og etablering. Selskapsformer, markedsføring, markedsføringsloven, kontrakter og hvordan ta 

vare på seg selv som terapeut. 

 

Tema på etablerermøter: 

 - MVA-unntak og Register for utøvere av alternativ behandling 

- Hva er viktig å tenke på når du jobber som massør 

- Litt om enkeltpersonforetak og A/S 

- Erfaringer fra arbeidslivet 

- Markedsføring 

- Klientbehandling og gjenkjøp 

- GDPR 

- Ta vare på egen fysisk og psykisk helse  

- Hva kan NMF hjelpe deg med?  

 

Etablering av lokallag i NMF 

Arbeidet med å starte lokallag i NMF startet våren 2017 og mandat for arbeidet ble utarbeidet. 

Først ut var fylkene Vestfold og Buskerud, disse gruppene er i gang med egne lukkede 

Facebookgrupper som kontaktforum, og det ble i 2018 jobbet fortløpende med å få på plass 

lokallag i flere fylker. 

Forsknings- og utdanningsutvalget 
Utvalget ble nedsatt av styret i oktober 2018, med varamedlem i styret og initiativtaker til 

utvalget, Shino Wilberg som leder. NMF's forsknings- og utdanningsutvalg skal være et 

rådgivende fagutvalg for Norges Massasjeforbund i spørsmål som omhandler forskning og 

utdanning innen massasjefaget.  Utvalget er allerede godt i gang med sitt arbeid og har knyttet 

kontakt med NAFKAM og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

REK. 

 

Samarbeide med pasientorganisasjoner 
Vi innledet i 2017 et samarbeide med Ryggforeningen og hadde en annonse i deres 

informasjonsbrosjyre. På messen Health & Beauty Scandinavia, Telenor Arena 2.-4. februar 

2018 delte vi stand med dem og Ryggforeningen hadde laget et skriv som ble delt ut til  

publikum som beskrev nytten ryggpasienter kan ha av massasjebehandling. 

 

Vi hadde tidlig i 2018 et samarbeidsmøte med ledelsen i Landsforeningen for kvinner med 

bekkenleddsplager - LKB. De deltok på årsmøtet i NMF og gjorde rede for sitt arbeid og sine 

erfaringer med massasje som lindring og behandling for sine medlemmer. LKB er også  

interessert i et samarbeid som kan være med på å heve kompetansen hos våre medlemmer, og 

hvor vi kan veilede og informere bekkenløsningspasienter og gi disse informasjon om LKB. 

Nytt digitalt medlemsblad - "Massasjeterapeuten" 
Mot slutten av året startet arbeidet med et nytt digitalt fagblad for medlemmene i Norges 
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Massasjeforbund. Fagbladet planlegges utgitt 4 ganger per år, og første utgivelse og lansering 

er planlagt sendt ut til alle medlemmer i forbindelse med NMF Fagkonferanse og årsmøte 29.-

31. mars 2019. 

 

UTVIKLING AV MEDLEMSFORDELER 
 
Markedsmateriell for medlemmene 
NMF har som mål og kunne tilby medlemmene et allsidig utvalg av markedsmateriell av høy 

kvalitet. Vi har lagerført en rekke produkter som kan bestilles tilsendt i posten fra NMF 

administrasjon, eller lastes ned som PDF for egen utskrift eller trykk.  Oversikt og 

bestillingsinformasjon ligger under menypunkt 7. "Bestill markedsføringsmateriell "når du er 

logget inn som medlem på www.massasjeforbundet.no. 

 

Nytt i 2018 er en 8 siders informasjonsbrosjyre "Massasjeterapi - En trygg behandlingsform"   

i A5 format, spekket med informasjon om de helsemessige gevinstene man kan oppnå ved 

massasjebehandling. 

 

Produktoversikt 
- Brosjyre, A5-format, 8 sider - "Massasjeterapi - En trygg behandlingsform" 

- Brosjyre, A5-format, 8 sider - "Trenger du massasje?"  

- Brosjyre, A6-format, 8 sider - "Trenger du massasje?"  

- Gatebukk/plakat 50cm x 70cm, frisk turkis - "La ikke hvem som helst behandle deg!" 

- Brosjyre, A5-format, 4 sider - "Bedriftsmassasje", - plass til å lime på eget 

 visittkort bak. 

- Kulepenner med "Norges Massasjeforbund" 

 - Brosjyre rettet inn mot medlemsverving 

- Video om klassisk massasje 

- Animasjonsfilm om klassisk massasje 

- Brosjyrefolder, brettet to ganger fra A4 - Kvalitet og seriøsitet (med og 

 uten Tiltrykk)  

 - Logoklistremerke, stor 15,5 cm, blå logo - hvit bakgrunn 

- Logoklistremerke, stor 15,5 cm, hvit logo - gjennomsiktig bakgrunn, for vindu 

- Logoklistremerke, middels, 9, 5 cm blå logo - hvit bakgrunn 

- Logoklistremerke, lite, 2,8 cm, blå logo - hvit bakgrunn  

- NMF drikkeflaske (for øyeblikket utsolgt) 

- Refleksbånd med NMF-logo (for øyeblikket utsolgt) 

- Piquetskjorter med brodert NMF-logo i M/K, sort og hvit og ulike størrelser.   

- Roll-ups produsert i 2017. PDF kan lastes ned fra hjemmesiden 

 

Avtalemaler og kontrakter som du kan benytte i din praksis 
For å klare seg bra som Massør/Massasjeterapeut MNMF er det ikke nok å være god til å gi 

behandlinger.  Det er også viktig å ha gode og ryddige rammer for virksomheten. Vi får 

mange henvendelser fra medlemmene vedrørende arbeidsavtaler, leieavtaler og avtaler om 

bedriftsmassasje. I samarbeid med vårt advokatfirma Nordia Law har vi utviklet maler for 

noen av de mest benyttede avtalene. Du finner disse under menypunkt 11 "Benytt gode 

kontrakter" når du er logget inn som medlem.   

 

Dette arbeidet har vært bevisstgjørende i forhold til hva slags avtaler som vil bli vurdert som 

gangbare av skatte- og arbeidsmyndigheter.  Er du f.eks. selvstendig næringsdrivende og har 
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en leieavtale med en klinikk/foretak der du betaler en prosentvis del av din omsetning som 

leie, vil dette av skattemyndigheter og arbeidstilsyn mest sannsynlig bli sett på som et 

arbeidsforhold, der du har rettigheter som arbeidstaker og der utleier vil risikere å måtte betale 

arbeidsgiveravgift. 

 

Du bør i enhver avtale sørge for at journalopplysninger er forsvarlig sikret. Disse skal ikke 

videreformidles uten at det er innhentet samtykke fra klienten. Dersom du inngår en leieavtale 

bør du også ha eierforhold til din klientdatabase, slik at du kan ta med deg denne dersom du 

avslutter ditt samarbeid med klinikken/foretaket. 

 

Gratis studentmedlemskap inkludert forsikring til alle elever ved de 
utdanningene NMF har godkjent 
NMF tilbyr gratis studentmedlemskap inkludert forsikring til elevene ved de utdanningene 

forbundet har godkjent. Tilbudet om gratis studentmedlemskap gjelder frem til avlagt 

eksamen og er avgrenset til maksimum to år. Etter at eksamen er gjennomført må 

medlemskapet oppgraderes uten unødig opphold til ordinært medlemskap for at forsikring 

skal være gyldig og øvrige medlemsfordeler gjelde.  Ordningen kom i stand i et samarbeid 

med Gjensidige forsikring som sponser forsikringen til elevene, mens forbundet sponser 

øvrige kostnader forbundet med studentmedlemskapet. 

Forskningsbaserte delevennlige artikler om klassisk massasje 
En rekke artikler produsert av NMF er tilgjengelig via nettsiden, - her er et utvalg: 

- "Hos massøren" - Hvordan foregår en typisk behandling hos en av våre medlemmer. 

- "Hvordan jobber en massør?" - Informasjon om hvordan en massør arbeider. 

- "Ved hvilke tilstander kan massasje benyttes?" - Indikasjoner for behandling. 

- "Massasjens effekter" - Om helsefremmende effekter av massasje. 

- "Massasjens historie" - Fra før oldtiden og frem til i dag. 

- "Massasje ved spenningshodepine" 

- "Massøren undersøker muskelsamspillet ved triggerpunktbehandling" 

- "Bedriftsmassasje - lønnsom forebyggende behandling" 

- " Massasjebehandling ved posttraumatisk stressyndrom" 

- "De urørlige - geriatrisk massasje" 

- "Korsryggsmerter - kombinér trening med klassisk massasje" 

- "Bindevevsmassasje ved fibromyalgi" 

- "Massasje lindrer for kreftpasienter" 

- "Massasje og høyt blodtrykk" 

 

Offentlig anerkjent tittel og unntak fra mva 

Som medlem i NMF er du medlem i en offentlig godkjent behandlerorganisasjon. Dette betyr 

at NMF har rett til å registrere sine medlemmer i Registeret for utøvere av alternativ 

behandling, og medlemmet er etter registrering fritatt for mva.   

 

Etter registrering i Registeret kan man benytte titlene: ”Registrert Massør MNMF” eller 

”Registrert Massasjeterapeut MNMF”, avhengig av de formelle utdanningskrav som 

Helsedirektoratet har godkjent at NMF knytter til titlene. 

 

Kollektiv forsikringsordning 
Som NMF medlem nyter du godt av vår kollektive forsikringsordning i Gjensidige forsikring. 

Hvert medlem er forsikret for 10 millioner kroner og forsikringen gjelder både fysisk og 
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psykisk skade. Du er dekket av forsikringen også dersom du benytter andre 

behandlingsformer i tillegg til klassisk massasje, så lenge du kan dokumentere at du har 

tilegnet deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å praktisere behandlingsformen, og 

denne ikke er i strid med norsk lov.  Studentmedlemmer er også dekket fullt ut, og vi har 

beholdt vår lave egenandel på kr 6000,-. For at forsikringen skal være gyldig må det ha vært 

ført behandlingsjournal. 

 

Gratis juridisk rådgivning 
Som medlem i NMF har du rett til gratis første gangs konsultasjon hos våre advokater i 

Nordia Law.  Rådgivningen er gratis uansett hva du ønsker å få råd om, - det trenger ikke å 

være knyttet til ditt yrke som massør/massasjeterapeut.   

 

Gode tilbud på varer og tjenester til din virksomhet 
NMF arbeider kontinuerlig med å fremforhandle gode tilbud til våre medlemmer. Følg med 

på fanen "Medlemsfordeler" i megamenyen på de nye nettsidene. 

 

Massasjeforbundet.no  
Hjemmesiden er vår viktigste markedsføringskanal, med informasjon om klassisk massasje, 

forbundets arbeid, og hvordan man enkelt kan komme i kontakt med en NMF godkjent 

behandler i sitt nærområde.  Massasjeforbundet.no ble relansert på ny plattform 11. desember 

2018 integrert med medlemssystemet Regweb. Sidene har nå et moderne grafisk utrykk, er 

responsive, og leses godt fra ulike skjermstørrelser. 

 

På hjemmesiden legges det også ut informasjon om bedrifter og klinikker som søker 

massører, man finner en samlet oversikt over alle medlemsfordeler, og man kan som medlem 
finne nyttig informasjon og verktøy som man kan benytte i markedsføringen av sin praksis.   

 

Sosiale medier 
Norges Massasjeforbund sin  bedriftsside på Facebook er vårt "vindu" utad på Facebook med 

over 2000 "likes", og er en viktig kontaktflate mot medlemmer og publikum.  
I tillegg har NMF et lukket medlemsforum på Facebook, eksklusivt for våre medlemmer, som 

er et levende forum for faglige diskusjoner, informasjon om kurs og publisering av 

forskningsresultater og politikk på vårt område.  Dette forumet har når rapporten skrives 560 

medlemmer. NMF har  også egen side på Instagram, hovedsakelig med bilder fra aktiviteter 

og arbeid. 

 

Offentlig informasjon om klassisk massasje 

Det er et mål for NMF å få mest mulig drahjelp fra det offentlige i forhold til informasjon om 

klassisk massasje.  På den måten kan vi nå mange flere, samtidig som informasjon fra det 

offentlige gir økt troverdighet og tyngde, noe som er viktig for å bygge opp et positivt 

omdømme og økt anerkjennelse for yrket vårt.  Viktig informasjon om NMF og klassisk 

massasje finner man på Nasjonalt Informasjonssenter For Alternativ Behandling (NIFAB) sin 

nettportal www.nifab.no. 

 

Ny brosjyre rettet mot leger og annet helsepersonell 
Det er et stort informasjonsbehov hos leger og annet helsepersonell. Pasientene har også et 

stort informasjonsbehov. NMF laget i 2018 en ny brosjyre som informerer om hvordan en 

massasjebehandling foregår og ved hvilke tilstander og plager klassisk massasje kan ha en 

positiv effekt. 

http://www.nifab.no/
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Animasjonsfilm 
Høsten 2017 startet arbeidet med en animasjonsfilm om NMF og klassisk massasje i 

samarbeid med VDL Productions.  Filmen ble ferdigstilt over nyttår i 2018 og har satt ny 

rekord i delinger på sosiale medier! 

 

Informasjonsfilm og brosjyre om medlemsfordeler 
På www.massasjeforbundet.no har vi liggende på forsiden en delbar informasjonsfilm om 

klassisk massasje og NMF, samt en brosjyre om medlemsfordeler. 

NMFs representasjon i- , og samarbeid med andre 

organisasjoner 

Nafkam og Nafkams fagråd 
Vi har gjennom året hatt god kontakt med Nafkam og Nafkams fagråd.  Vi har via fagrådet 
gitt innspill på temaer vi mener det bør forskes på i tilknytning til massasje, og både Nafkam 
og fagrådet har sagt ja til å delta på NMF's Fagkonferanse 29. og 30. mars 2019. 
 
SABORG  
NMF er medlem av Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner – SABORG.  
Imidlertid har SABORG en årrekke slitt i motvind og har manglet støtte fra både 
myndighetenes side og fra utøverorganisasjonene hvor bare et fåtall organisasjoner er med.  
På ekstraordinært Representantskapsmøte i SABORG i juni 2016 ble det derfor bestemt å 
legge om til en forenklet driftsmodell med en ulønnet styringsgruppe på 3 personer samt 
sekretær, og radikalt redusere kontingenten som medlemsorganisasjonene betaler. For NMF 
sin del betyr det at kontingenten gikk ned fra kr 90000,- i 2016, til kr 15000,- i 2017 og 2018.   
På SABORG sitt Kontaktforum 14. Februar 2018 deltok et stort antall utøverorganisasjoner 
både i utenfor SABORG, samt NAFKAM, NIFAB, Forbrukertilsynet og Helse- og 
Omsorgsdepartementet. Det kom tydelig frem på møtet at organisasjonene innen alternativ 
behandling i Norge er svært splittet i synet på fagkrav knyttet til Registerordningen.   
 

Norsk Bransjeråd for massasje (NBM) 
Bransjerådet består av NMF og de skolene som er godkjent av forbundet.  
NBM arbeider med kvalitetssikring og utvikling av utdanningen, godkjenning av skoler, og 
saker som er av felles interesse for forbundet og skolene. Følgende skoler er med: Axelsons 
BWS, Institutt for Helhetsmedisin (IFH), Balanz, Massasje- og terapiskolen i Tromsø samt 
Jens Melgaards massasjeutdanning.  
Samarbeidet med skolene må betegnes som tillitsfullt og godt, men vi trenger å styrke 
samarbeidet med de minste skolene. Dette er viktig både i forhold til videre arbeid med 
utvikling av utdanningen i klassisk massasje og rekruttering av nye medlemmer til forbundet.  
 

Nordisk Bransjeråd - NMA 
Viktigste sak på dagsorden har i mange år vært et samarbeid for å fremme en felles nordisk 
fagstandard/sertifisering. 
En utfordring er at forutsetningene i de nordiske land er forskjellige, en annen er at ikke alle 
sentrale aktører er med i det nordiske samarbeidet. 
Norge og NMF var vertskap for Nordisk Bransjeråd 14.- 15. September 2018. 


