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Handlingsplan for Norges 

Massasjeforbund 2019 
 
 
 

INNLEDNING 
Norges Massasjeforbund er godkjent av Helsedirektoratet som yrkesorganisasjon for 

Massører og Massasjeterapeuter med rett til å registrere sine medlemmer i Registeret for 

utøvere av alternative behandlere i Brønnøysund. Registreringen gir mva-unntak og rett til, 

avhengig av kompetanse, å benytte titlene Reg.Massør MNMF og Reg.Massasjeterapeut 

MNMF i markedsføringen.  

 

Handlingsplanen er forankret i vedtektenes § 1-2 Formål:  Forbundets formål er å samle 

utøvere av massasje i Norge i et uavhengig forbund for å ivareta deres faglige, økonomiske og 

sosiale interesser ved å: - arrangere kurs. - legge til rette for god kommunikasjon mellom 

medlemmene. - arbeide for å gjøre massasje mer kjent og anerkjent hos befolkning og 

myndigheter. - samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål. 

 

Det blir i 2019 viktig å styrke og videreutvikle den posisjonen NMF har som den 

toneangivende organisasjonen for massører og massasjeterapeuter i Norge. 

 

For å styrke kvalitetssikringen av massører har vi i budsjettet for 2019 satt av midler til å 

starte utviklingen av en sertifiseringsordning. 

 

Administrativt 
Ved inngangen til 2019 har vi ett år bak oss etter at vi overtok all fakturering, registrering av 

betaling, og betalingsoppfølging fra Lie Bedriftsservice. Faktura for medlemskontingent har 

blitt sendt til medlemmene pr. e-post 11. Januar, og alle ubetalte har, også via e-post, fått en 

vennlig betalingspåminnelse i februar.  Etter at denne har forfalt vil vi sende påminnelse pr. 

brev og i forhold til de som ikke betaler denne innen fristen vil vi benytte oss av et eksternt 

firma til videre oppfølging av de ubetalte per brev og telefon slik at resterende kontingent 

kommer inn.  

 

- For å gjøre det enklere å betale kontingenten vil vi undersøke om vi fra neste år kan tilby 

medlemmene e-fakturaavtale og avtalegiro. 

- Vi vil også gå gjennom rutinene for betalingsoppfølging ved innmelding og fakturering 

utenom hovedforfall. 

- Videre vil vi se på rutinene for innsending av forsikringsbevis til Brønnøysund og se om 

dette kan forenkles for medlemmene. 
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- Det er også ønskelig med en funksjonalitet hvor det enkelte medlem etter betaling mottar 

bekreftelse på innbetaling, gyldig medlemskap og forsikringsbevis (fullverdige medlemmer 

og studentmedlemmer). 

 

NMF fagkonferanse 29.-30. mars 2019 
Konferansen som vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo har vært på tegnebrettet i flere år. 

Etter sommerferien i 2018 startet planleggingen for fullt med Strategiutvalget i lederrollen 

sammen med styret og administrasjonen i forbundet. Fagkonferansen er virkelig et stort løft 

for oss som yrkesgruppe og det er stort å oppleve den entusiasmen og oppslutningen 

konferansen har fått blant alle vi har invitert inn som deltakere.  Sentrale spørsmål som vil bli 

behandlet på konferansen er i hvilken retning vi skal velge å utvikle oss faglig og 

utdanningsmessig, og hvordan vi kan være med å bygge broer mellom ulike profesjoner innen 

muskelskjeletthelseområdet og opp mot det etablerte helsevesen. 

 

NMF og utvalg evaluerer fagkonferansen med innspill fra deltakere/medlemmer. Dette danner 

grunnlaget for videre arbeid med ulike temaer for eventuelle fremtidige konferanser. 

 

Årsmøtet ser verdien av å arrangere konferanser og oppfordrer styret til å arbeide med nye 

konferanser med relevante temaer. Det skal også ses på hvor ofte disse kan/bør arrangeres. 

 

Utvikling av en sertifiseringsordning for massører i Norge 
Vi har i budsjettet for 2019 satt av midler til å starte utvikling av en intern 

sertifiseringsordning for nye medlemmer fra ikke NMF- godkjente skoler. Kvalitetssikring av 

medlemmene våre er helt avgjørende for å ivareta pasientsikkerhet og et godt omdømme for 

klassisk massasje, og vi ser frem til å gå løs på denne oppgaven! 

 

Behandlingsforsikring 
Vi vil i 2019 fortsette arbeidet med å komme inn på markedet for behandlingsforsikring.  

Erfaringene så langt er at det må legges ned et betydelig arbeid for å lykkes med dette. Vi tror 

at en sertifiseringsordning i denne sammenheng vil bidra til å styrke vår posisjon opp mot 

forsikringsselskapene. Selskapene må på den ene siden se de kommersielle mulighetene i et 

samarbeid med oss, samtidig som de må tenke på risiko, omdømme og pasientsikkerhet, da 

skal sertifiserte massører/massasjeterapeuter gjennom NMF være et trygt valg! 

 

Nye websider  

Nye nettsider ble lansert 11. desember i fjor med fullverdig integrasjon med medlemssystemet 

Regweb. De nye sidene har blitt godt tatt i mot og vi er fornøyd med Digipoint AS som 

leverandør.  Vi vil i 2019 jobbe videre med å utvikle de nye nettsidene i forhold til 

brukervennlighet for medlemmer og publikum. Vi vil også bruke ressurser på opplæring i 

wordpress, slik at administrasjonen blir gode på å legge ut stoff og redigere innholdet på 

sidene. 

 

Samarbeid med skolene 
I det daglige har NMF mest kontakt med Axelsons, IFH og Balanz.  Utdanningene til 

Massasje-og terapiskolen i Tromsø og Jens Melgaard er også godkjent av NMF og vi vil søke 

å integrere disse skolene i et tettere samarbeid. Norsk Bransjeråd for Massasje består av NMF 

og de godkjente skolene. Vi samarbeider blant annet om oppfølging og informasjon til 

skolenes elever, rekruttering av studentmedlemmer, ordninger for realkompetansevurdering 
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av søkere med utenlandsk utdanning, melderutiner i tilknytning til gjennomført utdanning, 

etablerermøter, videreutvikling av utdanningen i Norge, forholdet til resten av Norden og 

samarbeid om massasjens dag. I 2019 vil vi ha spesielt fokus på: 

 

-  Melderutiner:  At NMF får beskjed straks en student har tatt eksamen og kvalifiserer til 

fullverdig medlemskap, og at vi deretter straks sender studentmedlemmet tilbud om 

oppgradering og giro. 

-  Massasjens dag 

-  Nordisk Bransjerådsmøte 13. til 15. september 

 

Samarbeid med pasientorganisasjoner 
Vi har i dag et samarbeid med Ryggforeningen som vi ønsker å utvikle videre.  Det kan være 

artikler i Ryggforeningens blad ”Ryggstøtten”, informasjon om Ryggforeningen som våre 

medlemmer kan gi til sine ryggpasienter, tilbud om kurs og felles faglige og sosiale 

aktiviteter. 

Vi innledet også i 2018 et samarbeid med LKB – Landsforeningen for kvinner med 

bekkenløsningsplager. LKB er 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. Vi ønsker å videreutvikle dette 

samarbeidet i 2019, og vi vil også ta initiativ om samarbeid overfor andre 

pasientorganisasjoner innenfor muskel- og skjeletthelse.  

 

Deltakelse i Muskel- og skjeletthelserådet 
Vi har de siste årene deltatt på den årlige Muskel- og skjeletthelsedagen i regi 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. Andre 

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).  Rådet for Muskel- og skjeletthelse har 

foreløpig ikke åpnet opp for medlemskap fra ikke-autoriserte helseprofesjoner, men vi har 

nær og god kontakt og leder av rådet vil delta på Fagkonferansen 29. og 30. mars 2019. 

 

Vi fortsetter dette arbeidet i 2019. 

 

Nordisk samarbeid 
NMF vil delta på Nordisk Bransjerådsmøte (NMA) 13. – 15. September i Sverige.  

Vi var vertskap for det nordiske møtet i 2018, og det nordiske samarbeidet betyr mye for 
erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom de nordiske landene. 
Erfaringene fra dette samarbeidet videreformidles fortløpende til medlemmene. 
 

Deltakelse i SABORG 
Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner (SABORG) er kontaktorgan mellom 

myndighetene og den organiserte delen av sektoren "Alternativ Behandling". 

SABORG er viktig i den forstand at sammenslutningen kan fungere som en pådriver for et 

tydeligere skille mellom seriøse og useriøse behandlere.  Vårt yrke - Klassisk massasje - er 
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spesielt utsatt. Hvem som helst kan kalle seg massør, og hvem som helst kan starte en 

forening for massører med lavere eller tilnærmet ingen faglige krav til sine medlemmer, hvor 

disse endatil får unntak fra å betale mva.  Dette ønsker vi å gjøre noe med, derfor legger NMF 

nå ekstra kraft i sin deltakelse i sammenslutningen hvor vi fra og med årets 

representantskapsmøte også er med i styringsgruppen. 

 

Massasjens dag 12. mai 
NMF vil som i tidligere år tilrettelegge med forslag til aktiviteter samt delbare artikler for å 

gjøre det enklere for  medlemmene lokalt å markere dagen. I 2019 er 12. mai på en søndag, og 

vi tar gjerne i mot forslag til hva medlemmene ønsker at vi kan gjøre sentralt. 

 

Kurs 
Til Luchau og Ramona Peoples fra Advanced Trainings kommer tilbake til Norge og Oslo 1.-

3. november 2019 for å holde kurs for medlemmene i Norges Massasjeforbund . Begge 

kursene vil bli avholdt på Oslo Taiji senter, Kirkegata 1-3 i Oslo. 

 
 
1.11.19 Sciatica & Disc Issues 

2.-3.11.19 Pelvis, Hip, & Sacrum 

 

Vi vil også planlegge for et førstehjelpskurs i forbindelse med Body, Mind, Spirit messen om 

det er interesse for dette blant medlemmene. 

 

Body, Mind Spirit (BMS) 
Den tidligere Alternativmessen har skiftet navn og er overtatt av Norges Varemesse på 

Lillestrøm. Det var en positiv opplevelse å delta der i fjor høst, og vi har derfor tatt initiativ til 

et samarbeid med BMS i forhold til neste BMS messe som avvikles helgen 8.-10. november. 

NMF får en stor stand (6 moduler á 4m2 til prisen av en modul), med plassering sentralt i 

messeområdet, gratis markedsføring i messemagasinet og på skjermer i messehallen, et antall 

fribilletter, samt gratis lån av et seminar-rom der vi f.eks. kan holde førstehjelpskurs eller 

holde foredrag om klassisk massasje.  

 

Utdanningsmesser 
Forbundet undersøker mulighet for deltakelse på utdanningsmesser i samarbeid med skolene. 

 

Animasjonsfilmer 

En animasjonsfilm om klassisk massasje og NMF ble laget i 2018 og satte ny rekord i antall 

delinger.  Vi planlegger å lage minst en ny tematisert animasjonsfilm i løpet av 2019. 

 

Oppstart av lokallag 

NMF er i gang i flere fylker. Først ut i 2018 var Buskerud og Vestfold og arbeidet med å få i 

gang lokallag i flere fylker vil fortsette gjennom 2019.  Er du interessert i å starte lokallag der 

du bor, ta kontakt med forbundet! 

 

Vårt nye interne medlemshåndteringssystem har funksjonalitet for at lokale tillitsvalgte kan få 

tilgang til sine lokallag og få e-post når det er et nytt medlem som melder seg inn i det 

aktuelle området.  
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Styret utarbeider retningslinjer for videre drift og utvikling av lokallag i NMF. 

 

 

KONTINUERLIGE OPPGAVER  

 

Styre og administrasjon 

- Mål: Effektiv, inkluderende og åpen arbeidsform 

- Styret tar initiativ til utvalg og komiteer etter behov 
 

God service, tilgjengelighet og informasjon til medlemmene 
- NMFs kontor åpent de fleste virkedager utenom ferier 

- E-post besvares innen tre dager. 

- Søknader behandles normalt innen en uke, bortsett utenlandske søkere der 

 saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hvor mye informasjon NMF må 

 innhente. 

 

Utvikling av medlemsfordeler 
-  Dette er et kontinuerlig arbeid som vil fortsette gjennom året. 

 

Markedsføring  
- Bistå medlemmene i å markedsføre sin virksomhet, samt å gjøre massasje som seriøs 

behandlingsform mer kjent og anerkjent i befolkningen og hos myndighetene. 

 

Verving av nye medlemmer 
- Power point foredrag på skolene 

- Brev til elever på skolene med tilbud om medlemskap 

- Informasjon gjennom nordiske nettverk 

- Bistå søkere som ønsker medlemskap i NMF 

- Styret utreder mulighetene for- og konsekvensene av innføring av lavere kontingent 

for første års fullverdige medlemmer. 
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