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Forord 
 

Velkommen til Massasjeterapeutens 2. utgave. Mye er lært, og mye gjenstår å lære, og 

medlemsbladet du nå leser vil fortsette å bli bedre og bedre både i innhold og layout.  

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. 

Artiklene som skrives er der det ikke er oppført kilder for forskning eller annen litteratur alltid 

erfaringsbasert, og således farget av artikkelforfatters erfaringer og oppfatninger på temaet.  

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

fra personen(e) som avbildes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shino Wilberg 

Redaktør Massasjeterapeuten 

Leder – NMF Forsknings- og utdanningsutvalg 

Nestleder NMF 
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Velkommen til publikasjonen 
Velkommen til utgave 2/19 av Massasjeterapeuten.  

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

tilgjengelig på intranett i Norges Massasjeforbund. 

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 Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no 

og marker mailen med «bidrag til massasjeterapeuten – ditt navn»  

Alle bidrag skal være i docx-format, med Times New Roman, skriftstørrelse 12, 1,5 

linjeavstand.  

 

 

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no
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Fra Styret og Administrasjon: 
Nytt styre:  

På årsmøtet 31.3.19 valgte vi et nytt styre. Tom Ødegård trakk seg fra nestledervervet etter 3 

år, og nye personer kom inn.  

Det nye styret for den inneværende perioden er: 

Leder: Vivi Ann Waggestad 

Nestleder: Shino Wilberg 

Styremedlem 1: Ellen Margrethe Thorsen 

Styremedlem 2: Johnny Andersson 

Styremedlem 3: Steinar A. Engebretsen 

Varamedlem 1: Hanne Elviken 

Det nye styret er konstituert og har tatt fatt på sine arbeidsoppgaver etter årsmøtet. 

 

Økt medlemskontingent: 

Årsmøtet gjorde en del vedtak som har innvirkning på budsjettet. Disse endringene er ment å 

gi styret og administrasjonen i NMF det nødvendige spillerommet til å kunne gjøre den 

jobben årsmøtet har vedtatt at skal gjøres, og iverksettes.  

Årsmøtet vedtok ny årskontingent på 3000 kroner eks. forsikring. Dette implementeres fra og 

med 2020. 

Vedtektsendringer: 

Det er gjort noen mindre redaksjonelle vedtektsendringer samt en endring i hvordan 

vedtektsfestede utvalg skal konstituere seg. Det går i korthet ut på at gjeldende utvalg 

konstituerer seg selv, og det velges dermed ingen leder på årsmøtet.  

 

Siden årsmøtet har styret og administrasjonen jobbet med: 

Samarbeid, kommunikasjon og erfaringsutveksling med andre profesjonsorganisasjoner er en 

av de viktige sakene styret og administrasjonen jobber med. Dette for å kunne være med på å 

påvirke og ha mulighet til å uttale oss strategisk og politisk når det gjelder 

muskelskjeletthelse. Det er en stor fordel å stå sammen og jobbe mot felles mål og på flere 

områder. Vi samarbeider om bl.a.: 

Helsepolitikk:  Felles front i kravet om medisinske fag for å stå i utøverregisteret i 

Brønnøysund, se http://nafkam.no/helsepolitisk-barometer-2019-hva-sier-befolkningen-om-

regulering-av-alternativ-behandling 

Viktig med tyngde bak dette kravet også fra utøversiden (ikke bare SABORG) både for å 

http://nafkam.no/helsepolitisk-barometer-2019-hva-sier-befolkningen-om-regulering-av-alternativ-behandling
http://nafkam.no/helsepolitisk-barometer-2019-hva-sier-befolkningen-om-regulering-av-alternativ-behandling


Massasjeterapeuten.                Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund. 

                         Nr.2     

styrke argumentene for å beholde MVA-unntak for de som står i Registeret, og for å styrke 

legitimiteten og anerkjennelsen til Registeret. 

Spesielt viktig er dette arbeidet etter at regjeringens Helsemelding ble lagt frem 5/4 i år. Der 

har muskelskjeletthelse for første gang i historien blitt tatt med som et prioritetspunkt. 

Regjeringen skal utvikle et pakkeforløp og en strategi for muskelskjelettlidelser og her må vi 

være proaktive. Denne våren sendte daglig leder en uttalelse fra massasjeforbundet til Helse- 

og omsorgsdepartementet vedrørende Helsemeldingen. 

Vi er også tilstede på andre arenaer det er viktig for oss å følge med og knytte nettverk og 

kontakter. Nå sist på Muskel og skjelettkonferansen 22/5 arrangert av Rådet for Muskel og 

skjeletthelse. 

 

Norges Massasjeforbund: Høringsuttalelse til Folkehelsemelding 
 

Norges massasjeforbund har levert høringsuttalelse til folkehelsemeldingen som kom i våres.  

NMFs høringsuttalelse er gjengitt i sin helhet under. 

 

Norges Massasjeforbund 
Innspill til: 

Meld. St. 19 (2018–2019) 
Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn 

Tilråding frå Helse- og omsorgsdepartementet 5. april 2019, godkjend i statsråd same dagen. 

(Regjeringa Solberg) 

Melding til Stortinget 

 

1.  Innledning 

Regjeringen presenterer i Folkehelsemeldingen den samlede innsatsen for å fremme bedre 

folkehelse og god livskvalitet i befolkninga.   Vi vil i vårt innspill vektlegge hvordan vi som 

organisasjon og yrkesgruppe best kan bidra til at regjeringen når sine mål på dette området. 

1.1 Hvem er NMF? 

Norges Massasjeforbund (NMF) organiserer massører og massasjeterapeuter innenfor 

fagretningen klassisk (svensk) massasje.  Forbundet ble stiftet i 1995 og har i mai 2019 ca 870 

medlemmer. NMF er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon for massører og 

massasjeterapeuter og våre medlemmer kan bli registrert i Registeret for utøvere av alternativ 

behandling i Brønnøysund. 
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1.2 Hva ønsker vi å bidra med i et folkehelseperspektiv? 

Norges Massasjeforbund og våre medlemmer ønsker å bidra til en bedre folkehelse.  Vi bidrar 

betydelig i dag, og vi ønsker å bidra enda mer i fremtiden!  (I 2016 oppga 12% av 

befolkningen at de hadde mottatt massasjebehandling det året, kilde NAFKAM) 

 

2.  Forebygging og reduksjon av helsetap 

Tabellen nedenfor, hentet fra Folkehelsemeldingen, gir et bilde av sykdomsbyrden for de 

lidelsene der det samlede helsetapet er størst.  

 
 

Daly 

1 Kreft 155 835 

2 Psykiske lidingar og ruslidingar 144 105 

3 Muskel- og skjelettsjukdommar 118 169 

 

2.1 Kreft 

Massasje kan ikke kurere kreft, men kan bidra til å lindre symptomer som følger med 

sykdommen. 

• Lindring av smerter 
• Lindring av angst og uro 
• Muskelspenninger 
• Pustevansker og overfladisk respirasjon 
 
 
 

 

2.2 Psykiske lidelser 
Massasje kan ikke i seg selv kurere psykiske lidelser. Imidlertid kan massasje være en effektiv 

komplementærterapi i behandlingen.  Effekter som er beskrevet i forskningslitteraturen er 

bl.a. 

 

– Følelsen av nærhet, lindring av lidelse 
– Bekreftelse 
– Styrket kontakt med seg selv og sin egen kropp 
– Å kjenne seg sterk 
– Lindring av angst og uro 
 
 

 

 

 

2.3 Muskel- og skjelettlidelser 

Det er positivt at regjeringen signaliserer at de vil utarbeide en ny strategi på dette området. 

Muskel- og skjelettlidelser står for 20% av det ikke-dødelige helsetapet i Norge og utgjør 

omkring 30% av samlet sykefravær. De samlede samfunnsmessige og menneskelige 

kostnadene på dette området er svært store. 

Norges Massasjeforbund mener det må legges til rette for at flere kreftpasienter kan 

motta massasjebehandling for å lindre plager under sykdomsforløpet. 

Norges Massasjeforbund mener det må legges til rette for å i større utstrekning benytte 

massasje som komplementærterapi ved behandling av psykiske lidelser 

 



Massasjeterapeuten.                Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund. 

                         Nr.2     

 

Massasje har vist seg å være en trygg og effektiv tilleggsbehandlingsform ved behandling av 

muskel- og skjelettlidelser.  Massasje kan bidra til å forebygge, behandle og rehabilitere 

spenninger og belastningsskader i muskler, bindevev og ligamenter. Effekter som er beskrevet 

i forskningslitteraturen omfatter bl.a.: 

 

• Raskere restitusjon etter skade eller inngrep.  

• Øker leddmobilitet (også kalt Range Of Motion – ROM), særlig når kombinert med 

aktive og /eller passive bevegelser 

• Demper smerter relatert til muskelspenninger og kramper 

• Øker blod- og lymfesirkulasjon (og gir dermed økt tilgang på oksygen og 

næringsstoffer til kroppens celler, samt øker utskillelsen av avfallsstoffer) 

• Opprettholder og styrker hudens funksjon (på grunn av den økte blod- og 

næringstilførselen til huden) 

• Øker nivået av hvite blodceller i blodet, særlig av typen lymfocytter. Lymfocyttene 

«patruljerer» blodet på jakt etter skadelige stoffer og inntrengere, og er viktige 

bestanddeler i immunforsvaret 

• Har positiv effekt på kroppen som helhet grunnet den økte blod- og 

lymfesirkulasjonen man oppnår med massasjeteknikker som jobber ned i vevet 

 

 

 

 

 

15. mai 2019/Norges Massasjeforbund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt bruk av massasje kan bidra til redusert sykefravær og til redusert samlet helsetap i 

samfunnet. Massasje bør få en naturlig plass ved forebygging, behandling og rehabilitering 

av muskel- og skjelettlidelser på alle arenaer og nivå i den norske helsemodellen. 
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Nordic Massage Association – Et Nordisk samarbeid. 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Nordic Massage Association består av 

representanter fra forbund i de nordiske 

landene og møtes en gang i året for å 

diskutere saker som går på tvers av 

landegrensene.  

Arbeidsspråket i NMA er engelsk, på alle foraer. 

NMAs Mål og hovedoppgave: 

• Å heve profesjonell massasje til en høyere standard 

• Legge til rette for utveksling av kunnskap, erfaring 

og forskning 

• Informere publikum og offentlige grupperinger om 

helsefordelene med profesjonell massasje 

• Arbeide for å promotere massasje som et seriøst 

helsefremmende tiltak 

• Øke tilgjengeligheten til profesjonell 

massasjebehandling 

Typiske saker er utdanning, autorisasjon, hvorvidt vi som 

massører skal være en del av det etablerte helsevesen eller 

så utenfor, og hvordan etablere og vedlikeholde en felles, 

nordisk standard for hva massasje skal være.  

Arbeidsmøtene avholdes på rundgang i hvert av medlemslandene og går typisk over en helg, 

fra fredag til søndag.  

I 2018 var det NMF og Norge som var vertskap, og arbeidssamlingen ble avholdt i Drammen. 

De norske delegatene var Anders, Vivi-Ann, og Shino fra styret og administrasjon, Bjørn 

Sandberg stilte fra Strategiutvalget. For 2019 er møtet arrangert i Sverige. 

I tillegg til arbeidsoppgaver arbeidsutvalget i NMA fordeler seg imellom på disse samlingene 

som hver enkelt skal jobbe med frem til neste samling, har NMA en arbeidsgruppe på 

facebook slik at medlemmene kan utveksle erfaringer og få hjelp til de oppgavene man skal 

jobbe med av sine kolleger i NMA. NMA har også en informativ hjemmeside hvor det står litt 

om utdanningssituasjonen og forbundsstrukturen i hvert enkelt land. Denne oppdateres når 

hvert enkelt medlemsland har sendt inn 

aktuell informasjon og er pr. 9.6.19 

under utarbeidelse. 

Som et ledd i synliggjøringen av 

massasje som en seriøs aktør ble det 

brainstormet litt rundt emneknagger for 

bruk på sosiale medier, i blå tekstboks 

Nordic Massage Association 

(NMA) 

Web: www.nordicmassage.org/ 

NMA består av følgende 

medlemsland: 

• Norge 

• Sverige 

• Finland 

• Island 

• Danmark 

• Færøyene 

#proffmassage #ILoveMassage 

#IChooseMassage #Professionalmassage 

#ProMassageHelpedMe 

#NordicStandardofMassage 

#MassageTreatsCausesNotSymptoms 

#MassageIsAwesome , 

ProMassageMakesADifference 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
http://www.nordicmassage.org/
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er noen eksempler på de emneknaggene arbeidsgruppen kom frem til. 

 Hva er intensjonen med etablerermøtene? 
Av. Berit Skytten, Medlemsansvarlig NMF administrasjon og Etablererutvalget. 

 

Det er ikke bare én intensjon, men 

flere som ligger bak 

etablererutvalgets arbeid i NMF 

Etablererutvalget består av Vivi Ann 

Waggestad som er styreleder, samt 

undertegnede som jobber som 

medlemsansvarlig i Norges 

Massasjeforbund.  

 

Etablerermøtets utspring  

De årene jeg har jobbet i Norges 

Massasjeforbund har det alltid vært 

spørsmål i forhold til sosiale 

arrangementer. Det har også vært 

spørsmål vedr. drift. Det er 

tydeligvis noe medlemmene ønsker. 

Det er mange som jobber for seg selv og alene, så behovet for å møte andre i bransjen 

er absolutt tilstede.  

NMF legger ofte opp til påmelding til kurs og middag en av dagene i forbindelse med 

årsmøte-helgen, så her er det jo en god arena for medbestemmelse og å møte kollegaer.  

Det samme gjelder messer, i den grad medlemmene deltar der. 

Etablerermøtene har sitt utspring både i forhold til medlemmers ønske om en 

ettermiddag/kveld for det sosial, nettverksbygging og ikke minst med bakgrunn av 

følgende spørsmål: "Er det bare jeg som synes det er vanskelig å få businessen til å gå 

rundt? Hvordan starter jeg opp? Har dere råd i forhold til selskapsform og etablering?  

Hva gjør jeg for å få mer jobb?"  Spørsmålene har kommet til oss mange ganger i løpet 

av den tiden vi har vært aktive i Norges Massasjeforbund. 

Etablerermøtene handler om medlemmenes behov for å få svar på viktige spørsmål 

vedrørende etablering med en sosial, hyggelig ramme for nettverksbygging, mat og 

prat.   

 

Hvem er møtene for? 

Etablerermøtene er åpne for alle medlemmene i Norges Massasjeforbund. Studenter 

fra de godkjente skolene er ofte i flertall, men vi har også arrangert møter hvor det har 

vært halvparten ferdige massører/massasjeterapeuter og halvparten studenter. 

NMF har møtt flere deltagere som har startet opp bra, men som trenger flere råd i 

forhold til å få nye oppdrag, komme seg inn på bedriftsmarkedet etc. 

 

Medlemsmassen i NMF 
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Vi har en medlemsmasse på over 800 medlemmer som består av forskjellige type 

mennesker. Det de har felles er at de er eller ønsker å bli massører/massasjeterapeuter. 

Interessen for å jobbe med mennesker, anatomi og klassisk massasje er mest 

sannsynlig også en fellesnevner. Det er en del kriterier som bør være på plass for å 

lykkes i arbeidslivet, og NMF ønsker å møte alles behov for råd og hjelp på best mulig 

måte i denne prosessen. 

 

NMF ønsker studentmedlemmer velkommen 

Nye studentmedlemmer ønsker vi å ta godt vare på bl.a gjennom disse møtene. 

Samtidig er det en viktig møteplass for å rekruttere studenter fra NMF godkjente 

skoler som av en eller annen årsak ikke har meldt seg inn enda. Vår erfaring er at vi får 

mange nye innmeldinger fra studenter etter etablerermøtene. 

 

NMF ønsker ferdige massører/massasjeterapeuter velkommen 

Etablerermøtene er bare én av medlemsfordelene du kan ta imot. Etter at studentene er 

ferdig utdannet må de oppgraderes til ordinært medlemskap ved å betale 

medlemskontingent. Slik beholder de den gode forsikringsordningen og får tilgang til 

flere medlemsfordeler, rådgivning og NMF-publikasjoner. Vi er opptatt av å beholde 

medlemsmassen så lenge de jobber som massører/massasjeterapeuter.  Vi har gjennom 

årenes løp sett at det er en viss turnover i dette yrket. Årsakene til det er mange. De 

vanligste er sykdom/helseutfordringer, for lav inntekt, for lite jobb, videre utdanning, 

annen jobb. I den forbindelse opplyser vi også om flere medlemsfordeler hvorav én av 

de er råd om kontrakter: https://massasjeforbundet.no/2018/09/16/benytt-gode-

kontrakter/  Det er viktig med gode kontrakter, slik at våre medlemmer får de 

betingelsene og den inntjeningen de fortjener.  

Hvor holdes møtene og blir det ikke "tørt"? 

NMF har et godt samarbeid med de fleste godkjente skolene, og holder møtene der. 

Hittil har møtene funnet sted hos skolene som er godkjent av NMF; bl.a Axelsons, 

Balanz og Institutt for Helhetsmedisin (IFH).  

Møtene starter som regel på ettermiddagen og varer så lenge det er igjen medlemmer 

der. En kan kanskje tenke at noen av punktene som tas opp er litt kjedelige - men du 

verden så nyttig. Det å vite litt om lover å regler, selskapsform osv er viktige temaer. 

Det at møtene inviterer til spørsmål, diskusjoner, sosialt samvær og nettverksbygging 

gjør at disse ettermiddagene blir interessante og hyggelige.  

https://massasjeforbundet.no/2018/09/16/benytt-gode-kontrakter/
https://massasjeforbundet.no/2018/09/16/benytt-gode-kontrakter/
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Forskjellig fra møte til møte 

Etablerermøtene er forskjellige fra gang til 

gang. Medlemmene er med på å skape 

møte i forhold til hvilke temaer det legges 

mest vekst på. Det kan også komme opp 

helt nye temaer som da GDPR ble satt på 

dagsorden, de gangene innskudd for å 

starte A/S har gått ned osv. 

 

Hvor ofte er etablerermøtene og hvor 

finner jeg dette?   

Møtene holdes 1 til 2 ganger i året, så det 

er viktig å prioritere å melde seg på når 

invitasjonen kommer. Det kommer eget 

nyhetsbrev om dette. I tillegg legges det ut 

på FB medlemsforum, NMF Nytt og Massasjeterapeuten. Målet er at vi skal kunne 

holde møte andre steder i landet enn på Østlandet, og her spiller både tid og økonomi 

en rolle. 

 

Litt om etablerermøte som var 6. juni i år 

 Vi var en god gjeng på 17 stykker som møttes i lokalene til Institutt for 

Helhetsmedisin torsdag 6. juni kl. 17. Etablererutvalget holdt foredrag om 

selskapsformer, lover og regler, markedsføring m.m. Vi tok imot spørsmål fra 

studenter og massører underveis, og hadde morsomme diskusjoner. Denne gangen var 

det ca. halvparten som var studenter og halvparten massører/massasjeterapeuter. 

Mange bidro med å stille gode spørsmål, og massører ble dratt inn for å fortelle om 

hvordan de startet opp, hvor de jobber og tips i forhold til å klare seg godt i yrket.  

Kvelden ble hyggelig med mexikansk gryte, sellerisuppe, salat og godt brød. 

Nettverksbygging og nye bekjentskaper ble gjort. 

 

Vi kan konkludere med at vi har mye å lære av hverandre på disse møtene, og NMF 

ønsker å fortsette å tilby etablererkurs samt en arena hvor du som deltar er med på å 

forme møtet enten du er ny eller har vært medlem en god stund! 

 

 

 

Rapport: Rådet for muskelskjeletthelse 
 

«Er pakkeforløp et godt pasientforløp?» 

Rapport skrevet av Hanne Elviken, bearbeidet av Shino Wilberg, redaktør 

Onsdag 22.Mai var det samling i Rådet for Muskel- skjelett helse med temaet Pakkeforløpet 

for pasienter. 
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Det var en rekke foredrag, disse ble holdt av følgende personer: 

• Jakob Lothe. Leder, rådet for muskelskjeletthelse. 

• Geir Stene-Larsen, Divisjonsdirektør for kvalitet og forløp, Folkehelseinstituttet. 

• Bente Slaatten, Generalsekretær NRF. Norsk Reumatikerforbund. 

• Erland Skogli. Partner (NRF), Menon Economics. 

• Jørn Pettersen, Leder Ryggforeningen i Norge. 

• Petter Berlin. Leder, Norsk Forening for Allmennmedisin. 

• Prof. May Arna Risberg. Fysioterapeut PhD, NIH og OUS. 

• Lisbeth Hartvigsen, Kiropraktor PhD, Odense, Danmark. 

• Robin Holtedahl, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. 

• Morten Græsli, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet. 

Etter foredrag var det Paneldebatt, deltagerne i paneldebatten var  

• Ingvild Kjerkhol, Helse- og omsorgkomiteen for Arbeiderpartiet. 

• Camilla Strandskog, helsekomiteen på Stortinget for Høyre 

• Tore Kvien, Professor II – UIO Institutt for klinisk medisin 

• John-Anker Zwart, Professor II- Nevroklinikken, OUS. 

I løpet av dagens foredrag og paneldebatt ble mange sider rundt dagens tema, hvor 

hovedfokuset var smertemestring og hvordan ulike helseprofesjoner kan samarbeide for 

pasientens beste. Det kom frem at årsaken til langtidssykemelding er Psykisk helse på 

førsteplass, og muskel- skjelettlidelser på 2. plass.  

Muskel- skjelett plager er det dyreste folkehelseproblemet, og helsevesenet må mer og mer 

forholde seg til pasienter med denne typen plager fremover. 

For pasienter er det å leve med smerter en gradvis større utfordring, med alt fra kink i nakken 

til kroniske smerter. Kroniske smerter får også konsekvenser for det psykiske, sosiale og 

fysiske helsen til pasientene, og i slike tilfeller er det viktig at man jobber tverrfaglig med 

pasienten. Pasienter som opplever et lite sammensatt opplegg føler seg som kasteballer i 

systemet, og dette utløser frustrasjoner og sinne, noe som forverrer seg om de ikke føler seg 

tilstrekkelig sett eller hørt av de behandlerne de går til.  

Et problem som ofte kommer frem er at i tilfeller hvor det tar for lang tid før man får en 

tydelig avklaring på hvordan man ligger an, så kan enkelte bli psykisk syke. Et spørsmål som 

reiser seg er hvor mange blir psykisk syke i et slikt sykeforløp før man får en eventuell 

diagnose stilt? 

Mye av problemet som kommer frem som årsak til at en utredning tar lang tid er overgangen 

mellom helsetjenester, lege, spesialister og sykehus. Det er viktig å lytte til pasientens 

erfaringer og ønsker. Pasientene selv har ofte god oversikt over hva de har behov for. 

Et problem mange pasienter med psykiske sykdommer møter, er at det ikke synes utad; 

mange har fått spørsmålet: «er du syk? Du ser jo ikke syk ut» Dette kan bidra til å forverre 

problemet og må frem i folks bevissthet. 
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Et punkt som er viktig for pasienter med Muskel- skjelett problemer er mestring. Mestring av 

situasjonen man er i, er viktig for hvordan man opprettholder god helse.  

Forskning på Muskel- og skjelettlidelser har kommet frem til at en del muskel- og skjelett 

lidelser er biokjemisk og til dels genetisk betinget, og det er viktig at kroppen brukes, at 

muskler trenes, og ledd beveges. 

Reumatisme er et vidt sykdomsbegrep, hvor behandlingen gjerne består i utprøving av ulike 

medikamenter, kirurgi, og timer blir brukt hos leger og revmatologer. Et pakkeforløp kan her 

være en god strategi; Logistikken, organiseringen, ventetid og tidsfrister kan bli optimalisert, 

det er tilsvarende strategier for andre alvorlige sykdommer; Kreft er noe det er forsket mye 

på, og her er det retningslinjer på plass, tverrfaglige team står klare for pasientene, og det er 

større sannsynlighet for at pasienten får rett behandling til rett tid, og behandlingsforløpet 

oppleves som rettferdig. 

Et pakkeforløp som behandlingsstrategi bør ikke avvises. Behandlingen i et pakkeforløp kan 

bli mer strømlinjeformet, med riktig utredning, rask tilbakemelding for videre 

behandlingsopplegg, og god kommunikasjon mellom de tverrfaglige teamene legger til rette 

for et mer effektivt helsevesen. 

Det er andre behandlingstilbud som må vurderes; trening og rehabilitering, og det er viktig at 

det utvikles gode behandlingsmodeller for hver enkelt pasient. 

For kronikere kan behandlingsopphold på 4 uker, hvor målet er å øke livskvaliteten og 

arbeidsevnen til pasientene. I dette ligger egen trening, som kan gi økt mestring av en 

smertefull hverdag, blandet med smertelindrende behandling. 

Et pakkeforløp bør merkes slik at det ikke arkiveres feil, eller at det gis feil behandlingstilbud. 

Hensikten med et pakkeforløp er å forhindre unødig tidsbruk. 

 

Noen stikkord fra paneldebatten: 

• Flertallet av paneldeltagerne er for pakkeforløpet. 

• Det vil bli utfordrende for fastleger, primærhelsetjenesten trenger mer satsning på 

muskel og skjelett smerter. Vi må ha større behandlingsmulighet. 

• Det må bli mer bevisstgjøring på tilbud/ kommuner tjenester. 

• Styrke kommunens rolle og spesialhelsetjenesten. 

• Forebygge mer på det fysiske og det psykiske. 

• De ønsker seg større kommuner for å kunne gi større fagkunnskap. 

• Alle må omfattes et pakkeforløp. 
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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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Overnevnte priser gjelder pr. 

utgivelse. Ønskes annonse i årets 

4 utgivelser følger 10% avslag  
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Fra praksisen: 15 år som massasjeterapeut! – Heldige meg :)  
Av: Tine Herstad, Massasjeterapeut MNMF, Den Gode Sirkel Massasjeterapi.   

Alt la seg til rette da jeg begynte på Axelsons i 2004. Følte virkelig jeg var på rett vei! Hadde 

avsluttet et kort ansettelsesforhold med fokus på salg, der jeg mistrivdes veldig. Skjønte at jeg 

MÅ jobbe med mennesker, som jeg hadde gjort i apotek og journalsystem jobbene mine. 

Massør-, massassjeterapeut- og medisin grunnstudie utdanning ble utført 3 år på rad, samtidig 

med oppstart av firma. Jobbet deltid i tidligere arbeidsforhold de 4 første årene, noe jeg var 

veldig takknemlig for! Økonomi er et evig tema når man driver for seg selv. Og kanskje 

spesielt når man bare har seg selv å «hente» fra. 

Jeg valgte å kjøpe meg inn i Shapemassasje franchise. Det ga meg nye verktøy, mye god 

kunnskap og andre innfallsvinkler til å forstå bevegelsesapparatet. Glad for de årene det varte!  

Spennende tid! 

Hadde med meg noen gode råd fra Sissel og Ragnhild, lærere på massørutdanningen; 

- Dere kan allerede på venteværelse vise hvem dere er! 

- Dere kan «velge» hvilke klienter dere ønsker! 

Jeg endte med egen klinikk. 4 år deltid, og siden 2008 på heltid. Klinikken er lett tilgjengelig 

for alle som trenger meg. Jeg jobber alene. Ingen faste åpningstider. Men i begynnelsen må 

man hoppe når noen sier hopp! :)  

Ingen fast åpningstid gir meg frihet. Friheten er den største premien for meg, ved å drive eget 

firma. For det er utfordringer! Klientene står ikke i kø den første tiden..  Man må 

møysommelig jobbe seg «opp» og frem.  Gjøre klientene fornøyde slik at de ønsker å komme 

igjen, og kanskje til og med anbefaler andre å prøve behandlingen. 

Nå har jeg passert 1200 klienter i kartoteket mitt, og er skikkelig stolt! Begge kjønn, alle aldre 

(fra ca 8 til 90 år) og de aller fleste er godt voksne. Det hender også at leger anbefaler sine 

pasienter å gå til meg. 

Alle opplever sine plager forskjellig, og jeg tilpasser behandlingene så godt jeg kan til den 

enkelte. 

Seriøsitet er viktig! og jeg valgte å ha fokus her; 

- Jeg har respekt for tiden, klientens og min egen. Derfor er jeg presis 

- Jeg er tilstede i behandlingene, og gjør alltid det beste jeg kan 

- Jeg reindyrker massasje. Kun «hands on» behandlinger 

- Jeg tar ikke telefon under en behandling. Jeg «oppdrar» klientene mine til å sende sms 

eller epost. Eller ringer dem opp igjen i en pause. Klienten på benken er veldig 

fornøyd med det! 

- Jeg «tar betalt» 

Jeg har de siste årene lagt trening inn i arbeidstiden min. Da har jeg mindre vondter, og sover 

bedre.  Håpet mitt er å kunne jobbe med massasje til jeg skal gå av med pensjon :)  
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Det ble sagt på fagdagene i mars at man går ikke til en profesjon, men til en person. Det synes 

jeg var veldig godt sagt! Og jeg ønsker å være den personen, for de som har nytte av mine 

behandlinger. 

Takk for alt jeg har lært! 

Tine Herstad 

NAFKAM: hvem, hva og hvor? 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

NAFKAM er Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, og har 

tilhold ved UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Deres nettadresse er http://nafkam.no 

og det er det samme på facebook, twitter og instagram. 

NAFKAM samler og formidler objektiv informasjon 

og forskning innen alternativ medisin på oppdrag fra 

Norske helsemyndigheter og fungerer som et 

oppslagsverk hvor man kan innhente informasjon om 

de ulike alternative behandlingsformene.  

På NAFKAMs hjemmesider finner man et eget 

nettleksion hvor det finnes artikler publikum kan lese 

for å gjøre informerte valg, disse artiklene har gått 

igjennom en kvalitetssikringsprosess som skal sørge for 

at man får den beste og mest objektive informasjonen 

tilgjengelig. 

NAFKAM driver også et spesialisert nettleksikon om 

kreft og kreftbehandling, CAM Cancer. Denne er på 

engelsk og man kommer dit via deres hjemmeside 

NAFKAM ble opprettet i 2005 med det formålet å gi den Norske befolkningen 

kunnskapsbasert informasjon om alternative behandlingsmetoder, slik at veloverveide 

behandlingsvalg kunne gjøres. Med dette som bakgrunn ble NIFAB opprettet i 2007, dette var 

et nettsted hvor denne informasjonen ble presentert publikum. NAFKAM og NIFAB har blitt 

brukt litt om hverandre, men er altså ikke det samme. NIFAB var et informasjonsnettsted 

drevet av NAFKAM. I tillegg driftet NAFKAM 2 andre nettsteder på engelsk som var mer 

rettet mot kreftpasienter.  

På grunn av denne enkle forvirringen ble det i 2018 besluttet å fusjonere NIFAB og 

NAFKAM hjemmesidene til en enkelt hjemmeside; nafkam.no, samtidig ble de 

engelskspråklige sidene beholdt slik de er. 

Med tanke på de klare kriteriene NAFKAM følger for presentasjon av informasjon er de en 

god kilde til informasjon vi alle kan dra nytte av for å orientere oss om de ulike 

behandlingsformene som er tilgjengelig i Norge.   

 

NAFKAM kontaktinfo: 

Postadresse: NAFKAM, UiT 

Norges Arktiske Universitet. 

9037 Tromsø 

Tlf: 77 64 66 50 

e-post: nafkam@helsefak.uit.no 

web: http://nafkam.no  

 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
http://nafkam.no/
mailto:nafkam@helsefak.uit.no
http://nafkam.no/
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Terminliste 
• Kronisk nakkesmerter, med og uten traume, Romerike 26.4.19 

• Massasjens Dag – 12.5.19 

• Arbeidsmøte Nordic Massage Assosiation, Sverige 13-15.9.19 

• Ryggforeningens Rygghelg. Quality Olavsgaard Hotell. 18.- 20.10.19 

• Kurs: Til Luchau: Sciatica & Disc issues (1.11) Pelvis, hip & sacrum (2-3.11.19), Oslo 

• Body-Mind-Spirit Festivalen – Lillestrøm 8-10.11.19  

• Gratis 1. Hjelpskurs, BMS festivalen Lillestrøm 9.11.19 

• Foredrag om NMF med praktisk demonstrasjon, BMS Festivalen 8. & 10. 11.19  

 

 

 

 

Bokanmeldelse: The Power of Habit 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

The Power of Habit er skrevet av Charels Duhigg og utgis av Random house i New York. 

Med lettforståelige historier fra ulike situasjoner, alle fra 

virkeligheten tar forfatteren oss igjennom 

virkningsmekanismene bak vaner, hvilken kraft våre vaner har 

over oss, og hvordan vi kan utnytte dette til vår fordel. 

Forfatteren makter å ta noe som veldig fort kunne blitt en 

ganske tørr bok og gjøre den interessant, gjenkjennbar og lett 

appliserbar, og med lett forståelige oppsummeringer underveis.  

The Power of Habit tar for seg vaner på 3 nivåer; Individuelle 

vaner, vaner i suksessfulle organisasjoner, samt vaner i ulike 

samfunn.  

Ved å bli bevist disse mekanismene kan man gjøre gode 

endringer både for seg selv, i jobben/i idrettslaget, og i det 

samfunnet man tilhører. 

The Power of Habit er en bok jeg anbefaler alle å lese og lære fra. 

The Power of Habit fås kjøpt på adlibris, amazon og andre online bokhandlere, og prisen er 

fra 141 (Adlibris, heftet)  

 

 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Lokallag: 
Norges Massasjeforbunds årsmøte 2017 gav Shino Wilberg mandat til å opprette lokallag for 

NMF i Buskerud og Vestfold som et prøveprosjekt. Høsten 2018 ble det i styret bestemt å 

opprette facebook grupper for alle fylkene i Norge. Pr i dag er det kun lokallag etablert på 

facebook. Oversikt over etablerte grupper finnes under. 

For oppstart av lokallag på facebook, eller fysiske lag med styre, ta kontakt med Shino 

Wilberg for oversendelse av oppstarts dokumenter.  

 

NMF Akershus 

NMF Aust Agder 

NMF Buskerud 

Leder: Shino Wilberg 

NMF Finnmark 

NMF Hordaland 

NMF Nordland 

NFM Oslo 

NMF Trøndelag 

NMF Rogaland 

NMF Vestfold 

NMF Østfold 
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Massasjeterapeuten 2-2019 

Utgitt juni 2019 

Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund 

Redaktør: Shino Wilberg 

 

Hjelp oss å lage et bedre medlemsblad: 

Ønsker å bidra og har en artikkel? Send den til Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no 

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. 

 

 

Massasjeterapeuten nr.3 kommer i september, arktikler mm. Som ønskes med i magasinet 

sendes til overnevnte mailadresse innen 1.september. 

 

 

 

 

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no

