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Forord 
Denne publikasjonen kom til da leder for det nyoppnevnte utvalget for Forskning og 

Utdanning ønsket et forum for å dele informasjon til medlemmer av Norges Massasjeforbund 

elektronisk, som var av større omfang og med en annen innholdsprofil fra det man finner i et 

standard nyhetsbrev.  

Veien fra idé til den publikasjonen du nå leser på din pc-skjerm har vært som ei utforløype 

kjørt på sykkel, det har vært humpete, svingete, til tider gått skummelt fort, og andre ganger 

vært NM i venting, men alltid interessant. 

Massasjeterapeuten har sin debut nå like før årsmøtet til NMF i 2019, og det er styrets, 

forsknings- og utdanningsutvalget, og strategiutvalgets håp at så mange som mulig kommer til 

strategiseminaret og årsmøtet og bidrar til å legge premissene for vekst i både forbund og for 

denne publikasjonen. 

 

Alt innhold skrives på frivillig basis, og der det er bilder involvert gjengis disse med tillatelse 

fra personen(e) som avbildes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shino Wilberg 

Leder – NMF Forsknings- og utdanningsutvalg 

Styremedlem NMF 
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Velkommen til publikasjonen 
Dette er den første utgaven av det nye e-magasinet Massasjeterapeuten. 

Etter planen vil denne publikasjonen komme ut 4 ganger i året og sendes ut  

Det er undertegnedes håp at magasinet kan bidra til inspirasjon og komme til nytte i din 

praksis som massør/massasjeterapeut. 

Om du ønsker å bidra med innhold, send gjerne bilder, invitasjoner til 

kurs/konferanser/workshops eller artikler inn til shino.massor@gmail.com og marker mailen 

med «bidrag til massasjeterapeuten – ditt navn»  

 

 

 

 

 

 

mailto:shino.massor@gmail.com
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Fra Styret og Administrasjon: 
Velkommen til første utgave av vårt splitter nye Fagblad. 

Styret og administrasjonen jobber for deg som medlem 

på mange arenaer. Visste du at styret og 

administrasjonen består av medlemmer, akkurat som 

deg, som har valgt å jobbe for deg og ditt yrke? 

Noen medlemmer bruker sin tid i styret, noen i etisk råd, 

noen i valgkomité og noen i utvalgsgrupper. 

Og vi har to personer ansatt i administrasjonen, begge 

massører, i 80% og 75% stilling. 

Felles for alle er at vi er ildsjeler som brenner for faget vårt. Vi ønsker å øke anerkjennelsen 

til yrket vårt, skape gode arbeidsbetingelser, markedsføre og skape vekst og fremgang.  

Visste du at nettopp du kan være med og påvirke dette arbeidet?  

Vi behøver flere ildsjeler og dedikerte medlemmer til å bidra i utvalgs- og arbeidsgruppene 

våre: 

  

• Markedsutvalget 

• Strategiutvalget 

• Etablererutvalget 

• Forsknings- og utdanningsutvalget 

• Forsikringsutvalget 

• Kontrakts- og arbeidsavtaleutvalget 

 

Vivi Ann Waggestad – Leder NMF 

 

Body Mind Spirit festivalen 2018 
Norges Massasjeforbund hadde helgen 23-25/11 2018 stand nr. 143 på Body Mind Spirit 

festivalen i Norges Varemesse på Lillestrøm. Der var vår stand bemannet med 3 personer alle 

tre dagene. Det ble informert om vårt arbeid og gitt demo-behandlinger til de som var innom 

oss.  

Vår utstilling ble godt besøkt, og har resultert i et samarbeid med arrangørene av BMS som er 

meget gunstig for oss.  

Erfaringer fra høstens deltagelse gjør at vi fra styrets side setter noen kriterier for de som skal 

være med på standen (man får gratis inngang på festivalen og mulighet til å kikke litt). En av 

disse kriteriene er at alle skal massere. Dette for at alle skal ha mulighet til å få litt pause, og 

for å holde unna køer som kan oppstå. 

Det vil også på neste BMS-festival være et foredrag med demonstrasjon i forbindelse med 

festivalen, noe som vi håper vil bidra til å opplyse publikum om at massasje er mer enn 

spabesøk og thaimassasje, men også en verdifull terapeutisk behandlingsform. 
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Nytt fagutvalg i NMF. 
 

NMF har ila høsten opprettet et nytt fagutvalg. Dette utvalget er Forsknings- og 

utdanningsutvalget, som har et hovedfokus først og fremst på forskning innen vårt fagfelt, 

men også utdanningsrelevante spørsmål i samråd med strategiutvalget som pr. i dag leder 

jobben med å utvikle massørutdanningen. 

Dette utvalget skal se på hva slags forskning som finnes innen vårt fag, utarbeide 

retningslinjer og føringer for forskning, virke som et fagråd for NMF, svare på høringer om 

forskning og utdanning, samarbeide med ulike instanser for utøvelsen av utvalgets mandat, og 

jobbe langsiktig for å løfte massasjefaget opp på nye akademiske nivåer, for å komme 

nærmere det etablerte medisinske miljøet som en legitim behandlergruppe. 

En av de naturlige oppgavene til utvalget vil bli å skrive ulike fagartikler som omhandler 

relevante temaer for bransjen, review-artikler på forskning vi finner frem til og hva dette kan 

bety for oss som bransje. 

Fagutvalget har allerede vært i kontakt med både REK (Regional Etisk Komite) og NAFKAM 

i forbindelse med oppstarten av utvalget, samt å få noen grunnleggende svar på hvem, hva og 

hvor man skal henvende seg når det kommer til fremtidige forskningsprosjekter, både initiert 

av oss (NMF) og presentere oss, spesielt ovenfor NAFKAM som en samarbeidspartner i 

prosjekter initiert av NAFKAMs forskere. 

Utvalget består i dag av leder Shino Wilberg og utvalgsmedlem Ellen Margrethe Thorsen, 

Styret og administrasjonen er også representert. 

Utvalget ønsker seg flere medlemmer som er innstilt på å gjøre en jobb for å fremme 

forskning på vårt fagfelt, orientere seg, og våre medlemmer i NMF om den forskningen som 

er tilgjengelig, og andre oppgaver som ligger under utvalgets mandat. 
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NMF fagkonferanse 2019! 

Hvorfor en konferanse? 
 
Nå var det tenkt at vi skulle skrive en flammende oppfordring hvor vi går ut med høy fane om 

hvorfor man MÅ delta på NMF sin fagkonferanse. Men siden kjelleren på Litteraturhuset kun 

tar 100 personer, (et tall vi i vårt overmot så på som et veldig hårete mål), og det to uker før 

konferansen kun er få plasser igjen, så ser det ikke akkurat ut som om vi trenger å agere 

innkastere. Vi får heller snakke litt om hvorfor denne konferansen har blitt til. 

Oppstarten av SU 

Strategiutvalget ble opprettet i 2015 som en slags tenketank og ressursgruppe uten at vi 

egentlig visste hvordan vi skulle jobbe. Vi skulle prøve å komme frem til hvordan vi hever oss 

som fagfelt på alle måter, intet mindre. Jobbe med de store, litt langsiktige målene. Det stod 

klart veldig tidlig at det vi skulle drive med griper inn i nær sagt alle aspekter av vårt fag, 

enten det gjelder utdanning, markedsføring eller forbundspolitikk generelt. Det har altså vært 

en svært tung materie å håndtere. Det har vært vanskelig å ta opp én tråd uten å gå inn på 

andre områder og temaer. Derfor har også sammensetningen i strategiutvalget vært litt 

annerledes enn i en klassisk satellitt eller ressursgruppe. Hos oss er styre og administrasjon 

tungt representert i utvalget. Det har likevel vært vanskelig, og det gikk så langt at vi i 2016 

nesten lå helt nede i vårt arbeid. Det var også vanskelig og samles både tidsmessig og 

geografisk samt at styret og administrasjonen har hatt noen svært krevende saker i denne 

perioden. 

Fra idé til prosjekt til konferanse 

Så, for ca. to år siden, i et møte mellom undertegnede og Anders (daglig leder), kom vi opp 

med ideen om å lage en stor fagkonferanse. Tanken var å prøve å lage et slags startpunkt som 

vi kunne bygge videre på. En arena hvor vi stiller alle de spørsmålene vi kan komme på.  

Styret stilte seg bak denne ideen og vi gikk alle «all-in». 

Vi ønsker altså med denne konferansen å samle kunnskap fra ulike arenaer som er relevante 

for oss. Utdanning, byråkrati, nærliggende faggrupper samt andre organisasjoner som spiller, 

og ikke minst vil komme til å spille, en viktig rolle for oss som yrkesgruppe og fagområde. 

Det er også viktig å få til en slags happening som setter oss på kartet som organisasjon. Her 

handler det både om å gjøre seg relevant for egne medlemmer, men fremfor alt å vise seg 

frem som et forbund og et fag som har ambisjoner, og er villig til å lære og utvikle seg. Både 

som organisasjon, yrkesgruppe og individer. Vi vil være initiativtakere til utviklingen som 

skjer på vårt felt. Vise at vi vil noe, og har noe å bidra med. 

Vi har søsterorganisasjoner som Naprapater og Osteopater som kjemper en kamp for 

anerkjennelse. Begge grupper er representert på konferansen i ulike kapasiteter, og det faller 

seg naturlig å knytte sterke bånd til dem og andre yrkesgrupper. Vi kjemper ikke helt den 

samme kampen da de søker autorisasjon som helsepersonell. Det er ikke aktuelt for oss, men 

de erfaringene de har gjort er svært viktige for oss. 
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Den nærmest forestående «kampen» som SABORG har prøvd å få igjennom, er å få knyttet 

fagkrav til registerordningen. Dette er et første realistisk mål som vil gi oss litt mer 

troverdighet og tyngde, og ikke minst pasientsikkerhet. 

Vi har mye å lære som organisasjon og som fagfelt. Grunnpilaren i dette med å heve 

kompetansen hos massører generelt er, slik strategiutvalget ser det, at vi ønsker å kunne se 

våre søsterfag, om vi kan kalle dem det, horisontalt i øynene. Da trenger vi å ha det samme 

kunnskapsmessige grunnfjellet som Fysioterapeuter, Naprapater, Osteopater og Kiropraktorer. 

Det vil bety at vi må heve oss til Bachelornivå på sikt. Dette vet vi ikke hvordan skal foregå, 

annet enn at det vil ta tid, og være vanskelig å få gjennomført. Vi må nok «ta til takke» med 

flere ulike mellomløsninger. Vi må også løse mange fag og utdanningspolitiske spørsmål 

underveis. 

Hva med dem som er fornøyde med det de driver med? De som ikke ønsker å ta over 100 

studiepoeng i tillegg til den utdannelse de allerede har? Hvordan skal NMF representere dem? 

Skal/kan vi ha flere titler/nivåer enn det vi allerede har? Hvem skal utvikle/stå for denne 

utdannelsen? Kan man lage et slags påbyggingskurs slik at massører og massasjeterapeuter 

slipper å begynne på nytt? Tidsbegrensede overgangsordninger? Dette er noen av de 

spørsmålene vi har prøvd å gå inn i. Selv om vi ikke får svar på alt under konferansen så 

håper vi på å få til stand en debatt og finne en mulig vei videre. 

Vi gleder oss altså over at så mange har hatt ønske og anledning til å komme da medlemmene 

representerer en essensiell del av denne konferansen. Det er lagt opp til en så åpen dialog som 

mulig hvor det blir anledning til å stille foredragsholderne spørsmål så langt tiden tillater det. 

Så er det satt av tid til en lang avslutningsdebatt på lørdag med ni personer fra ulike 

fagområder i panelet. Her får vi forhåpentligvis luftet ut så mye som mulig av 

problemstillinger, og her kan alle deltagere få komme med sine spørsmål, meninger og 

innspill. 

 

Vår kompetanse 

Så har vi et hovedpremiss i vårt arbeid med kompetanseheving for massører. Dette ligger til 

grunn for hvordan vi har lagt opp konferansen. Vårt kompetansemessige grunnfjell må bygges 

fra grunnen av, med generell grunnleggende medisinsk-terapeutisk kunnskap i bunn for å 

bruke et kanskje litt konstruert begrep. Vår kunnskap i klassisk massasje er god, men skal vi 

nå opp så trenger vi å fylle på med kunnskap fra «undersiden». De aller fleste av oss er både 

opplært i, og er store brukere av, ulike andre teknikker. Stretching, nåling, taping, 

neuromuskulære teknikker som Strain. Andre går videre med Anatomy trains og Structural 

integration osv. for å nevne noe. Det er kunnskap og teknikker som kommer i tillegg og er et 

komplement til den klassiske massasjen, men likevel noe annet enn vårt kjernefag. Det er i 

den klassiske massasjen som NMF har sitt mandat. Det må vi hele tiden være oss bevisst. 

Hvordan bygger vi oppunder vår massasjekunnskap? 

Engasjement i NMF 

Avslutningsvis så vil jeg komme med en oppfordring knyttet til en av de grunnleggende 

problemstillingene som vi i strategiutvalget alltid kommer tilbake til, som en av de 

«avsporende» diskusjonspunktene nevnt over. Påmeldingen til årsmøtet er under halvparten 
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av påmeldingen til konferansen. Mange er interesserte i konferansen, men den interessen 

burde også gjelde årsmøtet da det er der denne konferansen kan omsettes til praktisk handling. 

NMF sliter veldig med å få folk til å stille på årsmøtet, og også med å stille opp og ta på seg 

verv. I et forbund med 870 medlemmer så er det dessverre vanskelig å besette de 15 ulike 

vervene som er i NMF, fordelt på Styre (7), Etisk råd (5) og Valgkomité (3).  

Det skal riktignok ikke underslås at vi i tillegg er noen flere i Strategiutvalget som bidrar, og 

det samme gjelder Markedsutvalget samt Forsknings og utdanningsutvalget som også er 

eksterne ressursgrupper. Men, det har kommet litt over 40 medlemmer på årsmøtet de siste 

årene, og dette er de gode årene. Sist var det under 20 medlemmer, og bare 16 når folk hadde 

forlatt møtet for å rekke tog og fly, etc., og da var det tid for valg av både personer og 

vedtekter. Dvs. på en «god dag» er under 5 % av medlemmene representert og med og tar 

avgjørelsene for hvordan NMF skal jobbe og hva som skjer med massasjefaget. Det er også 

en tendens at det er de samme folkene som stiller. Med tanke på at strukturen i NMF ikke har 

noen form for delegater eller regionalrepresentanter som representerer mange, så er dette et 

stort demokratisk problem. I tillegg så er det generelle engasjementet svært lavt, og 

deltakelsen på vårt forum er ikke all verden. Vi vet at veldig mange er medlemmer kun for å 

få innpass i Registeret for alternative behandling for å få mva-unntak. Det er en ærlig sak. 

Man kan ikke tvinge frem engasjement. Men, jeg tror i bunn og grunn at de fleste i NMF er 

interessert i å løfte vårt fag, både mht. kompetanse og status.  

Veien fremover 

Vi ønsker, gjennom å lage denne konferansen, forhåpentligvis få en pekepinn på hvor veien 

går videre.  Hva må vi fokusere på? Hvem vi må påvirke, og hvem/hvilke vi må/kan 

samarbeide med for å nå våre mål. Denne jobben må gjøres av noen. Så la meg avslutte med 

en oppfordring om å gå inn og engasjer dere. Ta verv, selv om du ikke har erfaring.  Vi må 

begynne et sted. Vi som organisasjon har ikke så mye erfaring, og spesielt ikke på det nivået 

vi nå beveger oss inn i. Det må vi skaffe oss, men noen må være den som faktisk setter seg 

inn i saker, gjør disse erfaringene på vegne av fellesskapet slik at vi utvikler den 

kompetansen. Husk at administrasjonen har full jobb med å stå for den daglige driften. Denne 

jobben faller altså i stor grad på styret, og andre som engasjerer seg som f.eks. strategiutvalget 

og andre utvalg. Vi er en svært liten organisasjon som trenger all hjelp vi kan få og er 

avhengig av at det enkelte medlem deltar. 

For alle som møter opp ønsker jeg en flott konferanse og et godt årsmøte. Alle dere andre får 

vente i spenning på det vi finner ut, så håper jeg vi ses ved neste korsvei. 

 

Vel Møtt. 

 

For Strategiutvalget, 

Björn Sandberg 
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Fagartikkel: Triggerpunkter 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/  

Triggerpunkter (TP) er irriterte punkter som finnes i stramme bånd rundt individuelle 

muskelbunter i muskelen, og som kan oppstå i alle kroppens muskler, hvor som helst i 

muskelen. 

I en muskel kan det være et enkelt TP, eller en klase med TP, og det er ikke nødvendigvis slik 

at du kjenner de før de blir «aktiverte». 

Triggerpunkter kan forårsake smerter lokalt, der de ligger i muskelen, eller de kan forårsake 

det vi kaller for referert smerte, hvor smertemønsteret sprer seg til andre deler av kroppen enn 

der TP ligger. Dette kan gjøre det noe forvirrende å kjenne igjen og skjelne TP-smerte fra 

andre smerteårsaker. 

TP kan også forstyrre det autonome nervesystemet og symptomer som kløe, en brennende 

følelse, rødhet, gåsehud eller andre sensoriske følelser kan kjennes i de typiske 

smertemønstrenene assosiert med TP. 

Behandling av TP kan gjøres med en rekke metoder, som: 

• Positional Release 

• Revolving 

• Dry Needling 

• Elektrostimulering/TENS 

• Punktpress behandling  

Hvilen behandlingsmetode som benyttes er stort sett opp til den enkelte behandler, i samråd 

med pasienten.  

Hva skjer når et TP utløses? 

Rundt et TP er det ofte stramt, og dårlig sirkulasjon. Når sirkulasjonen i et område går ned 

samles det avfall som ikke blir bort transportert slik det normalt ville blitt gjort, og dette 

frigjøres når en behandler TP. Dette kan medføre en følelse av ømhet, kvalme, utmattethet og 

ekstra sårhet. Det er derfor viktig etter behandling at man gir kroppen tid til å kvitte seg med 

alt avfallsstoffet som er frigjort før man mottar ny behandling (minst 2 dager mellom, eks. 

behandling man/tors) 

Kilder og anbefalt lesing: 

• Healing through Triggerpoint therapy. Starlanly & Sharkey – 2013 

• Myofacial Pain and Dysfunction; The triggerpoint Manual vol. 1&2. 2.ed. Travell & 

Simons – 1999 

• Dry Needling 101 – A Clinitian’s Handbook. Corfixen & Myburgh 2016 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Annonsering/Markedsplassen: 
  Utstyr til salgs/Ønskes kjøpt: 

På denne plassen er det mulig å legge ut annonser for salg av 

relevant utstyr og tjenester for eksterne annonsører, og våre 

medlemmer. NMF har pr.d.d ca 870 medlemmer over hele 

landet. 

Ved spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra praksisen: Taping, noe en massør skal gjøre? 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/  

Har taping en plass i repertoaret til en massasjeterapeut? Jeg mener at det absolutt har en plass 

hos oss. Taping kan fungere som støtte og avlastning mellom behandlinger. Det er dog viktig 

å understreke ovenfor pasienter at taping ikke er en løsning eller en erstatning for god og 

riktig behandling. 

Etter tapekurset på terapeuten hos Axelsons BWS investerte jeg i noe utvidet litteratur, og det 

var litt av en øyeåpner for hvilke muligheter man har med taping som terapeut. I denne 

artikkelen vil jeg komme med noen erfaringer og betraktninger omkring taping av ankel, mer 

spesifikt, har jeg i høst tapet to pasienter med oversupinerte ankler.  

Høsten 2018 tapet jeg anklene til en kompis som lenge har gått med smerter i knærne og 

hofteleddene. Han gikk på smertestillende på den tiden og skulle på jobb etter at han var 

ferdig hos meg (jeg skulle bare trene på, og repetere litt forskjellig taping). På kvelden ringte 

han meg og sa at foruten at beina kjentes uvante ut å gå på, så hadde han ikke kjent noe 

smerter i beina i det hele tatt. Det han fortalte meg var at ved å rette opp anklene, så kom 

knærne i en mer naturlig vinkel, det samme med hofteleddene. Når leddene var i naturlig leie 

gikk smertene bort.  

Annonseringsregler: 

Priser eksterne annonsører: 1/1 

side: 500kr ½ side: 250kr ¼ side: 

150kr 

Utstyr til salgs/ andre tjenester for 

NMF medlemmer: ½ pris av 

overnevnte, for liten rubrikk: 50kr 

NMF Medlemmer – Rom til 

Leie/Stilling Ledig: Gratis 

Ikke NMF Medlemmer - – Rom 

til Leie/Stilling Ledig: 150kr 

Overnevnte priser gjelder pr. 

utgivelse. Ønskes annonse i årets 

4 utgivelser følger 10% avslag  

 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Mot slutten av november -18 hadde jeg en annen pasient med samme oversupinasjon. Jeg 

tapet ho på samme måte før ho dro på jobb. (Bilder under gjengitt med tillatelse fra pasienten) 

Taping er en et tilleggstilbud som er etter min mening undervurdert i forhold til støtte og 

avlastning av skadede områder, og ikke minst forebygging av ny skade i et allerede svakt 

område på kroppen. 

For å legge god tape er det viktig å trene på å legge tape, og ikke minst ha rett tape til 

oppgaven som skal løses.  

I min praksis så bruker jeg vanlig hvit sportstape når jeg står på idrettsstevner, dette er noe 

som kun skal sitte på i en kort periode før den tas av. Sportstapen er sterk, statisk, den gir god 

støtte og feste, samtidig så er den lett å sette på og rive av rullen når du jobber, med den rette 

teknikken. 

På klinikken bruker jeg underlagstape som førstelag, og går over med 

Leukotape P som skal gjøre jobben med avlastning og støtte. 

Leukotape P er som sportstape en statisk tape, men er laget av 

kunstsilke og er således en lettere tape enn sportstapen.  

Underlagstapen jeg bruker er Hypafix 5cm, og denne gjør at tapen 

kan sitte på i flere dager uten at huden under tar skade av det (med 

mindre pasienten er allergisk mot limet naturligvis) 

En god bok jeg absolutt vil anbefale alle som er interessert i taping 

(ikke kinesiotaping) er Pocketbook of Taping Techniques av Rose 

Macdonald. Dette er en bok som gir enkle oppskrifter for taping av 

ulike kroppsdeler for ulike tilstander og er en ypperlig start-bok. 

 

Norges Idrettshøyskole v/Grethe Myklebust har også produsert en grei 

DVD for Taping av Idrettsskader som kan anbefales. Denne kan 

kjøpes direkte av skolen på www.nih.no 

 
 

 

Grunnleggende utstyr man trenger når man taper: 

• Underlagstape  

• Statisk tape (sportstape/leukotape P, eller lignende) 

• Saks 

• Limfjerner  

Det er verdt å merke seg at i denne artikkelen er det kun tatt opp statisk taping for 

forebygging, avlastning og støtte. Det finnes også kinesiotaping og dynamisk taping som det 

vil komme egne artikler om i senere utgaver. 

http://www.nih.no/
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SABORG; Hva er det? 
Saborg står for Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner.  

Pr. i dag består Saborg av følgende behandlerorganisasjoner: 

• Bowen Norge 

• Enhetsterapiforeingen 

• IKYA foreningen 

• Integralterapiforbundet 

• Kunstterapiforeningen 

• Norges Shiatsuforbund 

• Norges Massasjeforbund 

• Norske Homeopaters Landsforbund 

• Norske Kvantemedisinere 

• Norske Naturterapeuters 

Hovedorganisasjon 

• Norsk Psykosyntese Forening 

Styringsgruppen består av 5 medlemmer fra forskjellige forbund og med forskjellig bakgrunn. 

SABORG jobber kontinuerlig for at vi i alternativbransjen skal ha så gode forutsetninger for 

vårt virke som mulig, og et av de viktigste prosjektene SABORG jobber med er fagkrav 

knyttet til registerordningen. 

SABORG jobber opp mot de politiske partiene for å fremme vårt arbeid og få politisk velvilje 

til å satse på alternative behandlingsmetoder som et seriøst tillegg til skolemedisinsk 

behandling. 

NMF har i lang tid vært representert i SABORG, med begge admin-ansatte i NMF 

representert i SABORG i perioder.  

Pr 15.2.19 er styremedlem Shino Wilberg NMFs representant i styringsgruppen i SABORG, 

med spesielt fokus på hjemmesiden og SABORGs facebook-tilstedeværesle. 

 

Terminliste 
• Anatomy Trains in motion, Bergen 22-24.2.19 

• Muskel – og Skjelettkongressen 2019, Oslo 15.3.19 

• NMF Fagseminar, Oslo 29-31.3.19 

• Kronisk nakkesmerter, med og uten traume, Romerike 26.4.19 

• Arbeidsmøte Nordic Massage Assosiation, Sverige 13-15.9.19 

 

 

Forskningsartikkel - Review: Massasjens effekt på osteoartritt i kneet. 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Denne review-artikkelen tar for seg en studie gjort av Pearlman A, Fogerite SG og fler som er 

publisert i Journal of General Internal Medicine 12.12.18. 

Studien så på effekten av full kroppsmassasje for pasienter med Osteoartritt i kneet 

sammenlignet med en aktiv kontrollgruppe.  

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/


Massasjeterapeuten.                Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund. 

                         Nr.1     

Utformingen av studien er en randomisert klinisk test av 222 voksne deltagere, hvorav 175 

gjennomførte et fullt års behandling og oppfølging. Behandlingen var 60 minutter. 

Målenormene som ble brukt i studien var Western Ontario and McMasters Universities 

Arthritis Index, Visuell Analog smerte skala, PROMIS Pain Interference, ROM-Kne, og en 

tidsmålt 15m gåtur. 

Konklusjonen av studien er at effekten av 

symptomavlastning ved ukentlig massasje gjør det til en 

gunstig/attraktiv, kortsiktig behandlingsalternativ for 

osteoartritt i kne. Over lengre tid vil et regime av massasje 

hver andre uke opprettholdt forbedringene, men ingen 

ytterligere fordeler ble funnet utover vanlig pleie etter 8 

ukers behandling. 

Den komplette artikkelen ligger dessverre ikke fritt tilgjengelig på pub.med, men kan kjøpes 

her: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-018-4763-5 

 

  

Konferanserapport: Muskel- og skjelettkonferansen 2019 
 

Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/  

Arrangør: Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. 

Dato: 15-16/3-2019 

Dag 1: 

Dag 1 startet med registrering av deltagere og litt mingling før konferansen satte i gang. Fra 

NMF styret deltok undertegnede, i tillegg var det en annen massør. 

Konferansen ble avholdt på Thon Conference i 

Universitetsgata, Oslo, og det var en rekke utstillere på 

plass med utstyr og gode tilbud. 

Konferanseleder var PFF styreleder Finn-Tore Carlos 

Camacho Bjørnsand som introduserte hver 

foredragsholder. (Bildet er av Finn-Tore og Shino)  

 

Før dagens foredrag ble satt i gang var det mulighet til 

å mingle litt, se på hva utstillere hadde med, en kopp te 

(eller kaffe for den som foretrekker den slags) og ellers 

snakke litt med kjentfolk. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-018-4763-5
https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Tema 1: Hodepiner og Migrene. (Aud Nome Dueland) 

Først et oppklarende utsagn: 

Konferansens første tema var hodepine og Migrene. Det ble 

startet med en viktig detalj, for å ha den samme forståelsen for 

hvordan den store paraplydiagnosen differensierer de ulike 

typene. 

Årsaker til smerte sitter ikke i selve hjernen, da denne ikke har 

egne smertefibre, istedenfor kommer smerten fra signaler i 

omliggende strukturer som blodårer og hinner, signaler hjernen 

så tolker. Siden hodepiner ikke synes hverken fysisk eller på 

bilder, er kommunikasjon med pasienten utrolig viktig, og for å 

kunne gi god (og riktig) behandling er det viktig å stille rett 

diagnose. (vi som massører kan ikke formelt stille diagnoser, 

men det er av min oppfatning at vi kan gjøre et godt forarbeid i 

samarbeid i de tilfellene vi anbefaler pasientene å oppsøke 

fastlege. Mer om det litt lengre i rapporten) 

Definisjon av hodepine: Smerter som sitter fra halsen og opp: 

• Smerter i hals 

• Smerter i ansikt 

• Smerter inni og utenpå hodet 

Det skilles mellom 4 typer av hodepine: 

1. Hodepine:  

2. Migrene 

3. TTH (Tention Type Headache); dette var tidligere kalt 

spenningshodepine, men man har oppdaget at det er en 

sannhet med sterke modifikasjoner, og dette er den 

typen som er minst diagnostisert 

4. Kronisk Hodepine. Varer over 15 dager pr. måned.  

 

Det finnes en lang liste av årsaker til at folk får smerter i hodet, 

noen av disse er: Hjernesvulst, drypp/hjerneslag, 

hjerneblødning, verkebyll, hjernehinnebetennelse, betent 

blodåre, sprukken blodåre, nervesmerter, seriehodepine, 

migrene, spenningshodepine, grå stær, høyt blodtrykk, 

medisinutøste smerter, graviditetskomplikasjoner, tannverk, 

øreverk mm. 

Hodepine/Migrene er en kronisk sykdom, og kan således ikke 

kureres. Det KAN derimot behandles for å redusere smerter og 

forebygge anfall. 

Faresignaler; Når er hodepine 

farlig? 

S – Start og utvikling 

N – Neurologiske 

utfall/Symptomer 

A – Allmennsymptomer og tegn 

R – Risikofaktorer 

E- Eldre en 50 år 

T – Tidligere hodepinehistorie 

 

3 raske diagnostiske spørsmål 

for å sjekke om hodepinen er 

migrene: 

P – Photophobia (Har pasienten 

lysømhet under hodepinen?) 

I – Indispoesd (Har du vært 

borte fra jobb mer enn en dag? 

N – Nausea (Blir du kvalm eller 

uvel når du har hodepine?) 

 

2/3 = 93% sannsynlighet for 

migrene 

3/3 = 98% sannsynlighet for 

migrene 
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I tillegg til de overnevnte smerteårsakene kan smerte i hodet også være referert smerte, hvor 

problemet kommer fra andre kilder. 

En av de nye, store greiene innen smertemedisinering er 2 forskjellige signalstoffer; CGRP1 

og PACAP-382 

Utredning:  

Når en pasient kommer til oss med hodepine, må vi vite at det deles i 2 grupperinger:  

• Primærhodepine: Dette er den vanligste gruppen, og her er hodesmertene sykdommen 

i seg selv.  

• Sekundærhodepine: Dette er en sjelden gruppe, hvor hodepinen kun er et symptom på 

et annet problem. 

Som nevnt over, så for å kunne gi riktig behandling må vi gi riktig diagnose 

I faglitteraturen (ICHD-3) er det differensiert mellom over 200 forskjellige typer hodepine. 

Det finnes en rekke verktøy for å hjelpe en behandler med denne jobben, et av skjemaene 

finnes på Hodepine Norges hjemmesider, i tillegg er en hodepinekalender et bra hjelpemiddel 

for å se om behandlingsforløpet hjelper. Det kommer i to varianter, en på papir, og en gratis 

app utviklet av NTNU i samråd med St.Olavs Hospital. 

For å diagnostisere migrene finnes det 2 skjemaer som brukes, det er enten HIT6 eller 

MIDAS 

Nyoppstått hodepine hos personer over 50 år SKAL utredes (dette var foreleser meget klar på) 

Behandling: 

Man skiller mellom medikamentell og ikke medikamentell behandling av hodepine. 

I medikamentell behandling ser man at gamle kombinasjoner fortsatt fungere, men der dette 

ikke er nok, kan leger foreskrive triptaner3, gjerne i kombinasjon med NSAID4s 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig for legen å foreskrive metoklopramider i 

tillegg, dette er et kvalmestillende preparat 

Over-medisinering kan forlenge og forverre en hodepine. Det er derfor viktig å ha et opphold 

imellom selvmedisinering. Dersom man tar hodepinetabletter àla Paracetamol eller Ibux i mer 

enn 2 dager, så oppsøk lege! 

Den mest vanlige medikamentelle behandlingen er beta-blokkerer eller catapresan, som begge 

fås på blå resept. 

Mot kronisk migrene er det god erfaring med bruk av Botox®. Dette er en behandling som er 

ganske trygg, men som skal administreres av en erfaren lege. Effekten varer i 10-12 uker og et 

vanlig intervall er 12 uker mellom behandlinger. 

                                                 
1 Calcitonin Gene-Related Peptide 
2 En nevrotransmittor 
3 Spesifikke NSAIDs for migrene, 7 forskjellige grupper Triptaner 
4 Non-Steroid AntiInflammatory Drugs 
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Målet med medikamentell behandling er at man skal komme tilbake til normal funksjon innen 

2 timer.  

CGRP-behandling er en antistoffrettet behandling, og foreløpig er det kun 1 slik behandling 

som er godkjent i Norge (totalt 3 i Europa) og det er Amigovig. Dette er en penn som settes 

selv i lår eller buk, evt. i arm av lege. Dette er en dyr behandling (Nok5000.-pr mnd) som 

doseres i 70-140mg hver 4.uke. 

Ikke-medikamentell behandling deles nå inn i tre grupperinger: 

1. Electroceuticals: elektrohjelpemidler, som Cefaly®, en TENS maskin som pasienten 

kjøper selv. Pris ligger på rundt 3000kr. Fungerer kun ved regelmessig bruk 

2. Physioceuticals: Biofeedback, Akupunktur 

3. Nutriceuticals: Kosttilskudd (Magnesium 300/600mg, B2 Riboflavin 400mg (høy 

dose), Q10 100mg X 3 (høy dose)) 

Noen konklusjoner etter 2 timer om hodepine, og 10 sider med notater blir: 

• Hodepiner SKAL diagnostiseres 

• Hodepine = Migrene til det motsatte er bevist 

• Dersom pasienten legger seg på et kaldt, mørkt og stille rom = Migrene 

• Kommunikasjon er ekstra viktig med hodepinepasienter 

• Pasienter kan ha urealistiske forventinger til behandlingen 

Etter en ok lunch på Brasseri Paleo hvor menyen var kylling med rotgrønnsaker var det 

tilbake til konfreansen og neste tema. 

Tema 2: TMD – Temporomandibulær Dysfunksjon (Elisabeth Heggem Julsvoll) 

Temporomandibulær Dysfunksjon er en sekkebetegnelse på kjeverelatert problematikk, og i 

seg selv ingen diagnose. 

Som for hodepine er det en rekke TMD problemer, hver med sine behandlingsformer. 

Et eksempel som ble tatt opp når det kommer til å undersøke pasienten for TMD er fra 

tannlegeundersøkelser. I tannlegestolen er man lagt bakover, og dette medfører en unaturlig 

plassering av kjeven og tennene i forhold til normalposisjon når vi bruker kjeven og tennene 

våre. Dette er grunnen til at fyllinger alltid kjennes «feil» ut i lang tid; vårt bitt er annerledes 

når hodet er lent bakover kontra en oppreist posisjon. Undersøk derfor alltid kjeveledds 

problemer med pasienten sittende oppreist. 

Hvis man hører en knasing og observerer nekrose i vevet, skal pasienten alltid sendes til CT 

undersøkelse for å kontrollere vevskvalitet/sunnhet. 

Man kan teste ROM Kjeveledd med en enkel fingertest, normal ROM i kjeveledd vil si at 

pasienten får tre av sine fingre inn i gapet, målt ved sitt PIP-ledd (tilsvarer 40-60mm). Dersom 

man ikke klarer dette kan et skyvelær gjøre jobben med å måle gap og ROM. 
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Bildediagnostikk som brukes ved TMD er OPG5, CT6, 

CBCT7 og MR8  

Som med mye annet er det et problem med god forskning 

tilgjengelig, men alle steber etter å drive en kunnskapsbasert 

praksis. Dette betyr ikke at praksisen kun skal basere seg på 

evidensbasert kunnskap, men er en mer komplisert 

virkelighet som illustrert i figuren under. Der de tre gruppene 

møtes finner vi den kunnskapsbaserte praksisen, slik vi alle 

driver (regner jeg med) 

Behandling av TMD: 

For å ta det åpenbare førts: Tyggegummi + TMD = fy.. Dette 

gjelder spesielt ved leddskive problematikk.. Andre 

forlengende faktorer er stress, konflikter, uvaner (overnevnte 

tyggegummi, samt bruxisme9, tungepress, og bite på 

blyanter, negler og innsiden av kinn), smertefokus, 

overbelastning, og immobilisering.   

Etter en lang dag med mye god læring var det godt å komme 

til hotellet og slappe av litt. 

 

 

Dag 2: 

Dag 2 startet tidlig med svimmelhet som tema. Med tanke på 

at sosiale sammenkomster gjerne drar ut litt på kvelden var 

dagens første tema ganske treffende. 

                                                 
5 Panoramarøntgen 
6 Computer Tomografi 
7 Cone Beam CT 
8 Magnetisk Resonans 
9 Tanngnissing 

Tester for 
svimmelhet og 
balanseforstyrresler 

Head Impulse, Nystagmus and 

Test of Scew.  

Dette er et testbatteri som ser på 

øyemotorikken og bidrar til å skille 

mellom perifer og sentral skade, og 

effekt på VOR. 

 

Modified Clinical Test of Sensory 

Interaction and Balance 

mCTSIB er en statisk balansetest 

bestående av 2 stillinger som skal 

holdes i 30 sekunder enten med 

øyne åpne eller lukket.  

Dix Hallpike 

En test for å finne ut om feilen 

sitter i fremre eller bakre buegang, 

og hvilken side krystallsyken sitter 

Rolltest/Pagninin-McClure 

Sjekker for problemer i horisontal 

buegang. 

Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert 
kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning
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Tema 3: Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser (Aina 

Kristin Paulsen) 

Svimmelhet kommer fra en rekke ulike årsaker, og om din pasient melder om svimmelhet 

som ikke kommer av Blodtrykksfall, få vedkommende til å beskrive opplevelsen.  

Det er to begreper som brukes for svimmelhet; Vertigo, og Svimmelhet. Vertigo er en 

bevegelsesillusjon hvor det tilsynelatende er bevegelse i omgivelsene, selv om dette ikke er 

tilfelle. Vertigo deles igjen inn i Nautisk/båtsvimmelhet, og rotatroisk/gyrasjon, 

karusellsvimmelhet. 

Det ble nevnt 2 reflekser som kan brukes ifm undersøkelse av svimmelhet og krystallsyke 

(mer om det senere i artikkelen), dette er VOR (vestibulo -okccular refleks) og VSR 

(vestibulospinal refleks).  

Når man undersøker og utreder svimmelhet går man igjennom de vanlige stegene med 

anamnese, observasjoner, og tester. En viktig test (tester) er HINST-batteriet. 

Etter en teoretisk gjennomgang med demonstrasjon av HINTS batteriet prøvde vi å utføre 

testbatteriet selv, både som behandlere og som pasienter. Det viste seg at jeg har ensidig, 

venstresidig nystagmus i venstre side etter å ha gjennomført testene. 

Det ble også gjennomgått følgetester som brukes for å diagnostisere svimmelhet. 

Det gode er at nedsatt balanseevne kan trenes opp og således redusere symptomene og 

effektene av svimmelhet og balanseforstyrrelser. 

Når det er snakk om balanseforstyrrelser ble det brukt mest tid på krystallsyke, 

diagnostisering og behandling.  

Det finnes måter å teste for balanseforstyrrelser, den som brukes mest er CTSIB eller 

MCTSIB.  

Når det kommer til behandling av krystallsyken, eller BPPV10 finnes det manøvere som 

behandlere kan bruke, de som ble presentert på seminaret er Epleys Manøver, Semonts 

Manøver, Casani manøver, BBQ manøver/Lemperts Roll og Forced Prolonged Positioning. 

Sistnevnte er egnet som hjemmebehandling/egenbehandling som pasienten kan gjøre selv, 

mens BBQ-manøver er en manøver for å «samle opp» løsnede partikler i balanseorganet. 

Den siste delen av forelesningen om svimmelhet og balanseproblemer ble gjennomført med 

praktiske demonstrasjoner av de overnevnte manøvrene.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Benign Paroksysmal PosisjonsVertigo 
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Tema 4: Betydningen av Kosthold og fettsyrer (Vegard Holum) 

Tittel på denne timesforelesningen var balansering av fettsyrer mot inflammasjon. 

Kortversjonen ar foredraget er at vi i vesten får i oss alt for lite omega 3 fettsyre, og omega 

6/9 har vi for det meste nok av selv.  

Det er riktignok ikke så enkelt som det høres ut, da det er hele 7 forskjellige Omega-3 

fettsyrer. Den vi trenger påfyll av er den som heter EPA11 

Det som er viktig med tanke på balanseringen av fettsyrene er forholdet mellom Omega-3 og 

Omega-6 fettsyrene, denne balansen bør ligge på 2-1:1 (omega6/omega3) 

Kroppens immunsystem og balanse kan påvirkes av kosten med å regulere følgende forhold: 

• Blodsukker / Insulin 

• Omega 6/3 + Omega 3 index 

• Kalsium / Magnesium 

• Anti- / Prooksidanter 

• Balansert tarmflora: Konserveringsmidler «dreper» de bakteriene som naturlig hører 

hjemme i tarmsystemet vårt. 

Margarin er syntetisk fremstilt fra olje og omdannes raskt til transfett 

Det finnes flere tester som kan gjøres for å kontrolleres. Gullstandarden for disse testene er å 

gjennomføre de i RBC12 ikke i serum 

Fravær av Magnesium og Omega 3(EPA) øker faren for inflammasjon. 

Når man skal kjøpe olje for Omega 3 så skal man se etter forholdstallene mellom omega 3 og 

omega 6; vanligst er 18:12, des høyere det første tallet er des bedre, alle blandingsforholdene 

blir 30, så bedre blandingsforhold er 20:10, 22:8, 24:6, de siste er mer skjeldne. 

Kilder til riktige omega fettsyrer er feit fisk, og gressforet kjøtt. Fisk og dyr oppfostret på 

kraftfor har fått soyaproteiner, og det gir kortkjedede fettsyrer, noe vi ikke trenger.  

For optimal oppbevaring av fisk og kjøtt bør det vakumpakkes så fort det lar seg gjøre og 

lagres i fryser slik at fettet ikke harskner.  

Tema 5: Behandling av Hodepine (Bjarne Kjeldgaard Madsen) 

Konferansens siste foredragsholder var Danske Bjarne Madsen, PhD i Fysioterapi og forsker 

ved Danish Headache Center. 

På globalt nivå i 2016 var migrene den 2. største grunnen til uføretrygd (disability) målt i 

lengde, innen aldersspennet 15-49 år var migrene øverst på listen. 

Undersøkelser har vist at en av de store utløsende årsakene til hodepine og migrene er dårlig 

holdning, som medfører stramme muskler i nakke og kjeve, som igjen medfører malplassering 

av kjeve og en ugunstig stilling av nakken. 

                                                 
11 EikosaPentaenSyre, en av de langkjedede omega3 fettsyrene. 
12 Røde Blodceller 
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Ihht European Journal of Neurology koster alle hodepinerelaterte plager det europeiske 

samfunnet 112 billioner euro årlig, fordelt på 

• Migrene – 50 Billioner 

• TTH – 21 Billioner 

• MOH – 37 Billioner 

• Andre hodepiner – 3 Billioner 

TTH er hodepineformen som har vist seg den vanligste, og erfaringer med trening har vist at 

lett til moderat korrigerende styrketrening av nakkemuskulatur reduserer TTH signifikant. Det 

skal være nok belastning i strikkene som brukes til at man har motstand og klarer ca 10 

repetisjoner av øvelsene som gis for å korrigere posituren. 

Denne treningen skal sørge for at man reduserer antall «askepott»muskelfibre13 og således få 

redusert stressnivået i musklene. Undersøkelsene viste at selv korte avbrekk kunne forebygge 

dette. 

Ressurser: 

https://www.helsebiblioteket.no/ 

https://www.svimmelhetsklinikkenas.no/ 

https://hodepinenorge.no/ 

Det er liten tvil om at vi som massører og massasjeterapeuter har nytte av å delta på 

konferanser og seminarer sammen med andre behandlerformer, som fysioterapeuter, 

kiropraktorer og lignende, da vi lettere kan gi gode anbefalinger når vi kommer ut for tilfeller 

som ligger utenfor vårt fagfelt å behandle. Det vil også gjøre det lettere å etablere tverrfaglig 

samarbeid med andre behandlere i vårt nærområde, og på forbundsnivå dersom vi viser oss 

frem og deltar aktivt i diskusjonene på deres foraer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Askepott var alltid den første opp om morgenen og gjorde all jobben, og den siste til å legge seg etter å ha 

gjort all jobben.  

https://www.helsebiblioteket.no/
https://www.svimmelhetsklinikkenas.no/
https://hodepinenorge.no/
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Bokanmeldelse 
Pocketbook of Taping Techniques. (MacDonald,2009) 

Anmeldt av: Shino Wilberg 

Pocketbook of Taping Techniques utgis av Churchill 

Livingstone og fås kjøpt på bl.a amazon, bookdepository, 

adlibris.com. Prisen er 249 + frakt. (Adlibris) 

Bokens del 1 tar for seg generelle retningslinjer om taping, 

forskjellig tape, en oppdatering på forsking gjort på taping og 

nye tapeteknikker.  

Bokens del 2, som utgjør hoveddelen av boken, går igjennom 

de vanligste tapingene for hver del av kroppen; Foten, 

Ankel/legg, kne, lumbal smerte, thoraks taping, skuldertaping, 

albue/håndledd og hånd, fingre og tomme, og avsluttes med 

stabiliserende bandasjeringer med 8-talls- og trekant-

bandasjering. 

Oppskriftene man finner i boken tar for seg: Indikasjoner, 

funksjon(er), materialer, posisjon, applikasjon av tape, sjekk etter taping, og 

kontraindikasjoner. I enkelte tilfeller også instruksjoner til pasienten. Alle oppskrifter er 

illustrerte med taperetning og rekkefølge.  

I tillegg finner man tips til å gjøre leggingen av tapen enklere/mer effektiv. 

Dette er etter undertegnedes erfaring og mening en bok alle som taper i en eller annen 

kapasitet bør investere i. 
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Utgitt Mars 2019 
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Redaktør: Shino Wilberg 

 

Hjelp oss å lage et bedre medlemsblad: 

Ønsker å bidra og har en artikkel? Send den til shino.massor@gmail.com og merk emnefeltet 

med «Artikkel til Massasjeterapeuten»  

Tilbakemeldinger på publikasjonen kan også sendes til samme adresse, da med 

«tilbakemelding- massasjeterapeuten» i emnefeltet.  

 

Dette medlemsbladet er produsert på frivillig basis, og vil etter planen komme ut 4 ganger i 

året. 

 

 

Mvh Norges Massasjeforbund. 
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