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Forord 
 

Velkommen til Massasjeterapeutens 3. 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. Etter 

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

tilgjengelig på intranett i Norges Massasjeforbund. 

I denne utgaven vil du få lese om etiske tilnærminger til vårt fag, noe som er gjort ekstra 

synlig i lys av den triste saken som var i media i starten av denne måneden. Du får lese litt om 

hvorfor velge vårt forbund, viktige datoer å huske på med tanke på regnskap, om vår 

deltagelse i årets Arendalsuke, med mer. 

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

alltid erfaringsbasert, og dermed 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. 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»  

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

praksis som massør/massasjeterapeut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shino Wilberg 

Redaktør Massasjeterapeuten 

Leder – NMF Forsknings- og utdanningsutvalg 

Nestleder NMF  

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

Søndag 1/9 og mandag 2/9 hadde styret og de to faste ansatte i administrasjonen styreseminar 

hjemme hos daglig leder i NMF, i Asker. Veldig hyggelig og produktivt!  

Først må jeg si at det er utrolig gøy å 

jobbe med så mange engasjerte, 

kunnskapsrike og hyggelig tillitsvalgte 

og ansatte. Vi er en fin gjeng. 

Og rent bortsett fra ordinære 

styresaker som økonomi, drift og 

administrative oppgaver så lurer nok 

noen av dere litt på hva vi ellers 

jobber med? 

Fagkonferansen vår i mars avdekket 

bl.a. at vi bør styrke utdanningen vår. 

Et langsiktig mål er en 

Bachelorutdannelse. Utredning av 

hvilke fagområder vi må styrkes på, og hva en slik utdannelse bør inneholde, jobbes videre 

med av et av våre utvalg; Strategivalget. 

Et delmål på veien er få massasjeskolene i Norge til å bli Fagskolegodkjente og følge 

NOKUT-godkjente «Nasjonal Fagplan for Massasjeterapi» fra 2010. Per dags dato er det kun 

IFH – "Institutt for Helhetsmedisin" som er Fagskolegodkjent og har implementert medisinsk 

grunnstudium med 30 studiepoeng i sitt studietilbud. 

Alternativregisteret og MVA-fritaket er en skjør ordning og en stor kostnad for samfunnet. 

Frem mot regjeringsvalget i 2021 må vi jobbe politisk og posisjonere oss strategisk. Vi har 

stilt oss bak kravet om økte fagkrav knyttet til registerordningen, spesifikt krav om medisinsk 

grunnstudium. Et regjeringsskifte kan bety MVA-fritak kun for de med denne utdanningen og 

en stor endring i dagens register for alternative utøvere. Dette gir oss utfordringer og noen 

klare idéer på hva og hvordan vi må jobbe videre. 

Synliggjøring av massasjeyrket, og vise hva vi er og hvordan vi jobber, er viktig fremover. 

Allianse- og nettverksbygging blir en prioritert oppgave. 

Denne høsten skjer det mye! 

Vi deltar på Rygghelgen 18 – 20 oktober, som arrangeres av Ryggforeningen. Se mer 

her: https://www.facebook.com/events/473145646584394/?ti=cl 

Ryggforeningen er medlem og i styret til «Rådet for Muskelskjeletthelse». Rådet ble etablert i 

2002 og består i dag av 15 norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og 

pasientforeninger. Se mer her: https://www.muskelskjeletthelse.no/ 

Helgen 8 -11 november deltar vi på «Body, Mind, Spirit messen» på Norges Varemesse. Vi 

har fått til et svært bra samarbeid der som innebærer stor plass, mye profilering for oss og lave 

kostnader. 

https://www.facebook.com/events/473145646584394/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBNbZcl0S4mj4Ifyg1bESMDRAKtPisfSIX5vNuzwZ9U2DT4y_vh_YPcY2EjIAQmPhAXg5i_eJQwTuaq&fref=gs&dti=5676624228&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.muskelskjeletthelse.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UPPCiGZuGEVTxXMdGO5B8vHyick0GhO4-YZogd2c_gdRgkcipHUIN7VU&h=AT0lph-Tk3cURMdhvgbt2Shi8pXOKpdSnaZIdBpIyo-FoJJO2RIA79nbh04Cx6hfsCZlMbUKsncssxZ38h7wGFi2jGWzgNpWUFf0U-EWaF0vXbiePGZ6qRcQlR8q4BrqrteMckmhrAlnjAnZ8Wo6vDaZ8Yroc4VaKQ3FNuglBcNNQOX05FeQ
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Her deler vi stand med Ryggforeningen, som anbefaler NMF-medlemmer og massasje til alle 

med ryggplager. Vi vil også arrangere førstehjelpskurs der lørdag 9/11 kl 12 – 14. Gratis for 

alle NMF-medlemmer som behøver oppfriskning av livredningskunnskap. Ønsker du å være 

med i teamet som skal gi massasje på messen så ta kontakt med shino@massasjeforbundet.no. 

Mer om messen her: https://www.facebook.com/events/378194892740255/?ti=cl 

NMF setter sin ære i å tilby kvalitetskurs med anerkjente kursholdere til en rimelig penge.  

Høstens affære blir et 3-dagers kurs med populære rolfer og Advanced Trainings; Til Luchau 

1 -3 november. Dette kurset er nå helt utsolgt, og vi har venteliste. Mer om kurset her:  

https://www.facebook.com/367124703298759/posts/2517855781558963/ 

Vi jobber også kontinuerlig med strategisk samarbeid med Norges Naprapatforbund, 

Osteopatforbundet og Akupunkturforeningen. Alle jobber for økte fagkrav til 

registerordningen. 

Kampanjen «Muskel og skjeletthelse» lanseres i media i anledning «Den Internasjonale 

Revmatikerdagen» 12. oktober. Vi deltar i kampanjen med annonse, redaksjonell artikkel om 

massasje ved korsryggsmerter og omtale i www.altomdinhelse.no. 

Utover høsten vil vi også lansere en egen «3 gode grunner» markedskampanje som vi håper 

dere vil like og dele for oss. Spennende, spennende! 

Vi har også begynt å planlegge for neste års aktiviteter. 

Hold av torsdag – lørdag 12 – 14 mars 2020! Da vil det arrangeres kurs med ny og spennende 

kursholder; Jill Berkana. Årsmøtet avholdes søndag 15 mars. Mer info om dette kommer! 

Til neste år vil vi også delta på Arendalsuka 10 – 16 august. 

Denne uka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv 

møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Uka er 

partipolitisk uavhengig, og bidrar til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte 

kontakt med de mest sentrale nasjonale aktørene innenfor politikk, organisasjons- og 

næringsliv. 

Dette er et lite innblikk i hva vi jobber med. Og husk at styret består av ildsjeler som er 

massører og medlemmer akkurat som deg. Synes du det høres gøy ut og har lyst å bidra så 

send meg en mail da vel! styreleder@massasjeforbundet.no 

 

For Styret og Administrasjonen 

Vivi Ann Waggestad. Styreleder NMF  

mailto:shino@massasjeforbundet.no
https://www.facebook.com/events/378194892740255/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC_NMk_vZwqieuhqcDSw8Yd3XT6jeuZL0ddrDvUG5c4sWnY17om2jtjgxmofExJV_Uu77VgsUvg5I8Q&fref=gs&dti=5676624228&hc_location=group
https://www.facebook.com/NorgesMassasjeforbund/posts/2517855781558963
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.altomdinhelse.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR3R6rx4T2DBApWywZxFZHx9bFKLnfTA0CaVhattvYZZYveEuy1OMCd7vbg&h=AT2ExnGeCOi2TaJrZrp4MLVTotz_PgZsIyOLSajgLWi9encA_8SsoD5eDm9Pdiw7PfGtg9EGXZqqI49Mvys17Kux32kllyfWuwZKMyOy2D2p8Alh31HabCdACfGlRjypZWCFTl703SqOImxxu0WfueEAiRlpdXxqQWkauFXdAu6IyOTgcR_v
mailto:styreleder@massasjeforbundet.no


Massasjeterapeuten.                Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund. 

                         Nr.3     

Varierte arbeidsmuligheter som massør. 

Av: Vivi Ann Waggestad. Massasjeterapeut MNMF, leder i Norges Massasjeforbund, www.vivere.no  

Egen klinikk, medisinsk/tverrfaglig samarbeid eller spa- eller velværeterapeut?  

NMF arrangerer flere «etablererkvelder» på skolene gjennom året, hvor vi tar opp temaer 

rundt det å starte opp som massør og det å etablere seg i markedet. Spørsmålene er mange på 

disse møtene, og rent bortsett fra undring over hva slags driftsform man skal velge og hvordan 

etablere egen bedrift rent teknisk, er det ofte spørsmål om hva slags terapeut man skal bli og 

hva man ønsker å jobbe med og hvor. For noen utpeker dette seg naturlig utover i 

utdanningen, mens mange er usikre og søkende. Vi anbefaler alltid å skaffe seg ulik 

terapeutkunnskap og prøve ulike praksisformer for å bli en best mulig terapeut. Om ikke annet 

kan man alltids dra nytte av de ulike særegenhetene og hente det beste fra de ulike 

driftsformene for slik å bli en unik behandler. 

Mange varierte arbeidsmuligheter åpner seg nemlig når man er ferdig utdannet massør eller 

massasjeterapeut. Valgene er mange og man må bestemme seg hvorvidt man ønsker å jobbe 

innenfor velværesektoren, i et tverrfaglig miljø eller om man vil drive for seg selv.  

De fleste går nok ut av skolen ivrige etter å begynne, og har ikke en klar formening om 

hvilket segment de ønsker å satse på. Dette ønsket vokser seg gjerne frem etterhvert som man 

får mer «hands-on» erfaring, og opplever den varierte hverdagen man har som massør og 

massasjeterapeut.  

Som behandler på et spa- eller velværesenter er man gjerne del av en helhetspakke. 

Omgivelsene innbyr gjerne til total avslapning for kunden, og massasjebehandlingene er jo 

gjerne farget av dette. Man får behandling i flotte lokaler, gjerne som en del av et større 

tilbud. Terapeuten gir ofte en klassisk helkroppsmassasje og kunden får slappet av og stresset 

ned. Man benytter gjerne eteriske oljer, myke håndgrep og vakker bakgrunnsmusikk. I forkant 

av behandlingene blir man sjeldent spurt om noe særlig mer enn om man har skader, vært 

operert eller om det er andre ting massøren skal ta spesielle hensyn til. Prisene på 

behandlingene gjenspeiler ofte det faktum at man er en del av en helhetsopplevelse og ligger 

nok en del høyere enn vanlig i markedet. Ofte er dette en engangsopplevelse for kunden og 

terapeuten får sjelden muligheten til å følge opp kunden videre med behandlinger senere. 

Terapeuten er som regel ansatt ved spa- eller velværesenteret og kommer som regel til dekket 

bord hva det gjelder kundebookinger og antall timer. 

Noen terapeuter velger å knytte seg til klinikker som leier ut til terapeuter innen andre 

yrkesgrener, som hudpleiere, kiropraktorer, fotpleiere, naprapater, osteopater, refleksologer, 

fysioterapeuter, leger med flere. Tanken bak disse tverrfaglige sentrene er at man skal dra 

nytte av hverandres kunnskap og erfaringer, og samarbeide på tvers av yrkesgrenene. 

Hensikten er at pasienten eller kunden skal ha kortest mulig vei til hjelp og at man gjør selv 

det man kan som terapeut og videre anbefaler tilleggsbehandlinger innenfor senteret. 

Massøren jobber her tett på andre lignende yrkesgrupper. Det betyr jo at man hele tiden må 

være kunnskapstørst og på hugget når det gjelder teknikker og kunnskap om 

behandlingsformer både innenfor massasje, men også innenfor annen 

komplementærbehandling. I tillegg blir man dreven på journalføring og behersker lett å 

kommunisere med andre helsearbeidere innenfor det etablerte helsevesenet. Fordelen med å 

jobbe tverrfaglig er at man kan utveksle ideer og kunnskap, samt dra nytte av hverandre. Man 

http://www.vivere.no/
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får ofte hjelp til markedsføring og booking, og man har flere å fordele utgifter på. Kunden 

skal føle seg godt ivaretatt uten at han blir en kasteball mellom forskjellige behandlinger og 

terapeuter.  

Etter endt utdanning er det også mange massører og massasjeterapeuter som velger å starte for 

seg selv. Da har man fullt ansvar for leie av lokale, booking av kunder, markedsføring, 

videreutdanning og økonomi. Man har mye ansvar, men også masse frihet. For at man skal 

kunne etablere en fast kundebase og hele tiden ha nok å gjøre, må man hele tiden være 

oppdatert og kunnskapsrik, og ikke minst en virkelig god terapeut. Alt man gjør har en 

terapeutisk tilnærming.  

Massøren eller massasjeterapeuten som velger å drive egen klinikk, er så heldige å kunne 

skape sin egen arbeidsplass. Mange velger å jobbe med bedriftsbehandlinger i tillegg til 

kunder i eget lokale. Uansett, man har alene ansvaret for kundens beste, og må gjøre sitt 

ytterste for at kunden skal føle seg godt ivaretatt. Man får gjerne benyttet all kunnskap man 

har lært om teknikker og behandling. Mange av behandlingene man gir er gjerne rettet mot ett 

spesifikt problem, og kunden blir gjerne satt opp til ny time regelmessig gjennom året. Som 

privat aktør er det en selv som må skape gode relasjoner og gode samarbeidspartnere. Klarer 

man det, samtidig som man klarer å gi sitt beste til hver enkelt kunde vil man ha en stabil og 

lojal kundekrets man kan leve av. Hvordan man velger å jobbe, er som sagt opp til en selv. 

Det viktigste man kan gjøre, er hele tiden å sette kunden først. Fokusere på å hver gang, gi en 

så god behandling at kunden ønsker å komme tilbake. Massasje skal være godt for både kropp 

og sjel.  
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Et aktivt forbund i ryggen - velg Norges Massasjeforbund! 
Av: Berit Skyttern, Medlemsansvarlig Norges Massasjeforbund. 

Etablert forbund og fagmiljø 

Som medlem av Norges Massasjeforbund er du del av et etablert fagmiljø og et forbund som 

jobber aktivt og seriøst for Massører MNMF og Massasjeterapeuter MNMF i bransjen. Et 

medlemskap i NMF er et kvalitetsstempel utad! 

NMF ble etablert i 1995. NMF-logoen har med årene utviklet seg til å bli en merkevare i den 

seriøse delen av bransjen, og klinikker som ønsker å ansette massører trakter etter medlemmer 

i Norges Massasjeforbund. 

NMF er et særforbund som bruker alle sine ressurser på klassiske massører; - Massør MNMF 

og Massasjeterapeut MNMF. Forbundet jobber for kvalitet og god utdanning innen yrket. Det 

er slik vi kan bli trygge terapeuter og ivareta pasientsikkerheten. 

Studentmedlemskap er gratis inkludert forsikring (inntil 2 år). Etter utdanning er det tid for 

fullverdig medlemskap. Noen ganger ser man bare på pris. «Dersom jeg oppnår en god 

forsikringsavtale og mva-unntak så er det greit» tenker kanskje noen, men innholdet i 

medlemskapet rommer så mye mer, og vi vil komme nærmere inn på alle fordelene det 

inneholder for deg og vår bransje i denne artikkelen. 

Prisen er pr. i dag kr. 3.170 inkludert forsikring, og for deg som oppgraderer fra student til 

Massør/Massasjeterapeut etter 1.7.19 koster det kr. 1.760 inkludert forsikring ut året. Sjekk 

gjerne hva andre kvalitetsorganisasjoner som f.eks. Osteopatforbundet, 

Akupunkturforeningen og Naprapatforbundet tar i kontingent og forsikring for å jobbe godt 

for sine medlemmer.   

En bærekraftig økonomi gjør at forbundet får utrettet mer for medlemmene og yrket vårt. 

Medlemskontingenten gir tilbake  

Norges Massasjeforbund har bl.a. disse rabatterte tilbudene til deg som medlem: 

• Lag video for din virksomhet med 100 % eierett. VDL Video Marketing anbefaler å 

benytte video i sin markedsføring. Video er en raskt økende markedsføringskanal som 

kan ligge på din nettside, benyttes i epost, annonsering, facebook m.m. 

• En gratis konsultasjon hos Nordia Law advokatfirma til det du måtte ønske 

• Utstyr fra Gymo 15 % 

• Utstyr Silverlines 15 % 

• Utstyr fra Fysiopartner 15 % 

• Journalsystem Pro Med Mini 20 % 

• Betalingsterminal Verifone - 16 % på leiepris 

NMF ønsker å fremforhandle flere avtaler som kommer til nytte for våre medlemmer.  

Forsikringsavtale med Gjensidige 

Det er viktig at du som behandler har en god ansvarsforsikring. Gjensidige Forsikring er et 

anerkjent selskap hvor du gjennom medlemskapet blir tilbudt en meget god ansvarsforsikring. 

Egenandelen er svært lav (kr. 6.000) og forsikringen kan gjelde opp til kr. 10 millioner. 
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Mva-unntaket - NMF vil jobbe for at dette beholdes! 

Som fullverdig medlem i NMF hjelper vi deg inn i Registeret for utøvere av alternativ 

behandling for mva-unntak på 25 %. Det er politisk uenighet om dette skal beholdes eller 

ikke, og NMF mener at det bør knyttes fagkrav til ordningen.  Derfor er det viktig å ha et 

forbund i ryggen som jobber for deg og bransjen også i politiske saker som denne. 

Norges Massasjeforbund arrangerer kurs for medlemmene 

Som medlem i NMF vil du få tilbud om å delta på kurs en til to ganger i året. Flere av 

kursholderne vi har hatt opp gjennom årene er verdenskjente i bransjen. Kursene er rabatterte, 

og du vil alltid tjene på å melde deg på inn "early bird" fristen.  

Nyhetsbrev - følg med! 

Viktig informasjon blir sendt via nyhetsbrev på e-post gjennomsnittlig ca. en gang i måneden, 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta seg tid til å lese disse. Det er også via 

nyhetsbrevene at det digitale medlemsbladet "Massasjeterapeuten" blir distribuert. 

Norges Massasjeforbund har ressursene! 

NMF er forbundet i massasje-bransjen hvor det skjer mye aktivitet, og i mars i år ble det for 

første gang holdt en stor Fagkonferanse på Litteraturhuset. Alle medlemmer og relevante 

foredragsholdere fra bransjen ble invitert. Det stoppet opp på 100 påmeldte da det var antallet 

lokalet kunne romme. Fagkonferansen viste at NMF blir sett på som en seriøs aktør av andre 

profesjonsorganisasjoner. NMF ønsker å styrke samarbeidet med Naprapatforeningen, 

Akupunkturforeningen og Osteopatforbundet da dette både er naturlig og kan gi enda bedre 

legitimitet. Presentasjonene fra Fagkonferansen finner du ved å logge inn som medlem på 

www.massasjeforbundet.no under intranett. Her er det mye nyttig stoff forbeholdt 

medlemmer. 

 I tillegg til to ansatte har vi et arbeidende styre og flere viktige arbeidsgrupper slik som bl.a.: 

• Strategiutvalget 

• Markedsutvalget 

• Etablererutvalget 

• Forsknings- og utdanningsutvalget 

Alle utvalgene har ulike formål og er satt sammen av litt forskjellig ressurspersoner. 

Fellesnevneren er at det jobbes for medlemsmassen. Strategiutvalget organiserte 

Fagkonferansen 2019, og vil også jobbe med langsiktig strategi for NMF. Rimelig 

markedsmateriell er noe NMF tilbyr sine medlemmer, og i den forbindelse har 

Markedsutvalget bl.a. utarbeidet den nyeste brosjyren "Massasjeterapi". Utvalget hadde nær 

kontakt med Forbrukertilsynet som godkjente brosjyrens innhold (så langt det lar seg gjøre) i 

henhold til Markedsføringsloven. Markedsutvalget har også laget video om klassisk massasje 

samt flere digitale plakater som hyppig deles av våre medlemmer på nettet. Etablererutvalget 

er en ressurs for både studentmedlemmer og ferdig utdannede Massører/Massasjeterapeuter. 

Det arrangeres ett til to møter på kveldstid med temaer som er relevante i forhold til det å 

etablere seg og lykkes i yrket. Ofte er det innslag fra noen som allerede driver godt, for å dele 

av sin erfaring om veien mot målet. Disse møtene er en god arena for nettverksbygging, 

samtidig som det er sosialt og hyggelig. Forsknings- og utdanningsutvalget er et rådgivende 
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fagutvalg for NMF i spørsmål som omhandler forskning og utdanning innen massasjefaget. 

Egen epostadresse for utvalget er: NMF_FoU@massasjeforbundet.no. 

Bare i høst skjer det mye; 18 - 20 oktober vil NMF delta på Rygghelgen hvor Ryggforeningen 

er arrangør, 8 - 11 november stiller vi med stand på Body Mind Spirit messen på Norges 

Varemesse og 1 - 3 november arrangeres kurs med Til Luchau, bare for å nevne noe. 

Det er NMF som har kapasiteten til å jobbe både for deg direkte og i et større perspektiv for 

en trygg og seriøs bransje. 

Mye innhold på www.massasjeforbundet.no 

NMF jobber stadig opp mot nettsideleverandøren vår for å forbedre hjemmesiden ytterligere. 

Publikum kan finne mye stoff om massasje, slik som f.eks. forskningsbaserte, webvennlige 

artikler som er lett å dele på sosiale medier. Det er også enkelt for potensielle kunder å finne 

deg som massør under "Finn Massør". Du som medlem har tilgang til enda mye mer. Etter at 

du har logget deg inn vil du finne en intranettmeny med informasjon, billedgalleri, flere 

artikler m.m. 

Organisasjonssiden på Facebook 

Norges massasjeforbund har en offentlig organisasjons side på Facebook som alle kan følge 

med på. NMFs offentlige side er i høyeste grad med på å synliggjøre seriøse 

massører/massasjeterapeuter og vårt yrke. Vi er en viktig del av behandlerbransjen, så det å 

spre budskapet om hva vi gjør og i hvilke fora vi deltar er informasjonsarbeid som prioriteres. 

NMF Medlemsforum på Facebook 

I tillegg har vi en egen Facebook side forbeholdt alle medlemmene i NMF. Denne heter 

Norges Massasjeforbund - Medlemsforum. Det er en stor verdi i å ha et slikt forum. Her 

foregår det faglige diskusjoner, deling av aktuelle artikler og deling av all slags informasjon 

som er relevant for medlemmene. Alle type spørsmål er aktuelle, og det finnes alltid aktive 

medlemmer som har gode tips.  

NMF på Instagram 

Følg Norges Massasjeforbund på Instagram. Her legges det ut relevante bilder fra små og 

store begivenheter som NMF arrangerer, arbeider med eller deltar på. 

Visste du at NMF produserer dette medlemsbladet 4 ganger i året? 

Medlemmene i Norges Massasjeforbund har en god stund ønsket seg et medlemsblad. Med et 

arbeidende styre, administrasjonen og andre ressurspersoner blir det gitt ut et digitalt blad via 

nyhetsbrev til våre medlemmer. Medlemsbladet heter "Massasjeterapeuten", og som innlogget 

medlem kan du også lese tidligere utgaver. 

Avslutningsvis vil vi oppfordre deg til å delta på NMFs årsmøte. Der kan du som medlem 

være med på å påvirke, forbedre og bestemme i forhold til saker du mener er viktig. Som 

medlem i Norges Massasjeforbund er du del av et aktivt og faglig godt etablert miljø. Det er 

verdifullt å ha et seriøst forbund i ryggen som gjør en innsats for sine medlemmer, bransjen 

og vårt flotte yrke! 
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Etisk Hjørne: En etisk tilnærming til massasjefaget 
Artikkel av Ellen M. Thorsen, NMF 

Gjennom sin utdanning vil en massør få innføring i etiske og moralske regler for utøvelse av 

massasjefaget.  Etter endt utdanning må massøren også forholde seg til etiske krav fra sin 

utøverorganisasjon og Loven om alternativ behandling. Etiske krav stilles for å sikre at 

massøren utfører sitt arbeid på en god og forsvarlig måte. Pasienten skal være trygg på å få 

best mulig hjelp innen fagets begrensning og at personvernet til enhver tid ivaretas. Hvis 

kravene ikke overholdes, kan medlemmet klages inn til utøverorganisasjonen. Både pasient og 

kollega kan klage. Overtredelser kan føre til bøtelegging og i alvorlige tilfeller til 

ekskludering fra utøverorganisasjonen. Blir et medlem ekskludert fra sin utøverorganisasjon, 

tapes samtidig retten til å stå som Alternativ Utøver i Brønnøysundregistrene, og dermed 

fritak for merverdi-avgift.  

Lov om alternativ behandling 

Den gamle «kvakksalver-loven» fra 1936 ble i 2004 avløst av Lov om alternativ behandling. 

Den omfatter alle som driver med helserelatert behandling ved bruk av metoder som (stort 

sett) utøves utenfor helsetjenesten, også kjent som «alternativ behandling». De ulike 

massasjeformer anses som alternativ behandling, og massører er derfor underlagt Lov om 

alternativ behandling.  

Loven om alternativ behandling skal beskytte pasienten mot utnyttelse og på samme tid 

ivareta valgfriheten [Befring: 2005, s. 6). Loven skal også regulere adgangen til å utøve 

alternativ behandling. Det legges mer ansvar over på utøverorganisasjonene, som skal ha 

konkrete krav til utdanning hos sine medlemmer. Målet er å skape oversikt over alternative 

utøvere og deres behandlingsformer, og gjøre det lettere for publikum å finne pålitelig 

informasjon og seriøse terapeuter som oppfyller høye faglige og etiske krav. Her kommer 

også registerordningen i Brønnøysund inn – alle alternative utøvere som er tilknyttet en 

godkjent utøverorganisasjon, kan registrere seg som Alternativ utøver i 

Brønnøysundregisteret, og blir dermed fritatt fra å betale merverdi-avgift [1] [2].  

Etikk i utdanning og i yrkesutøvelse: VEKS-kurs  

Norges Massasjeforbund (NMF) kvalitetssikrer utdanning i massasjefaget. Alle norske 

utdanningsinstitusjoner innen massasjefaget plikter å følge fagkravene fastsatt av NMF og 

Norsk Bransjeråd for Massasje. Her kreves blant annet at elevene skal undervises i VEKS – 

fag (Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) med et minimum på 50 timer. 

Dette er i henhold til SABORGs (paraplyorganisasjon for alternative 

behandlerorganisasjoner) krav for å sikre en god etisk grunnkompetanse og bidra til 

bevisstgjøring hos utøverne. Det sikres også at alle utøvere kjenner til aktuelle lover og 

forskrifter. Evnen til refleksjon oppøves når det gjelder utøverens rolle i forhold til sine 

pasienter, myndighetene og til samfunnet som helhet, samt til egen praksis og yrkesutøvelse. 

Vitenskapsdelen skal oppøve utøverens evne til å vurdere og nyttiggjøre seg forskningsbasert 

kunnskap. Det er viktig at massøren har et reflektert og etisk forsvarlig forhold til egen 

yrkesutøvelse og egen rolle overfor sine pasienter og andre som massøren måtte komme i 

kontakt med gjennom sitt virke [3][4]. 
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Krav til utøverorganisasjoner 

Utøverorganisasjoner må godkjennes av Helsedirektoratet for å bli med i den frivillige 

registerordningen for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Dette fritar 

medlemmene for MVA-plikten. Det kreves at utøverorganisasjonen oppfyller en rekke krav 

for å bli godkjent. Organisasjonen må ha vedtekter som stiller faglige krav til medlemmene og 

etiske regler som medlemmet plikter å følge. Det må også være vedtekter som forplikter 

medlemmene til å drive en forsvarlig virksomhet, herunder overholde opplysningsplikten og 

personvernet overfor sine pasienter. Organisasjonen skal vedtektsfeste pasientens klagerett, og 

ha et selvstendig klageorgan eller yrkesetisk råd der slike saker behandles. Ekskludering av 

medlemmer skal reguleres etter fastsatte vilkår. I tillegg skal organisasjonen (i 

utgangspunktet) ha minst 30 medlemmer og være registrert i Enhetsregisteret. Alle godkjente 

utøverorganisasjoner står oppført i registeret for alternative utøvere i Brønnøysundregistrene 

[5).  

Norges Massasjeforbund (NMF) 

Norges Massasjeforbund er Norges eldste og største forbund for massører og 

massasjeterapeuter. Forbundet har et styre valgt av årsmøtet og et selvstendig yrkesfaglig 

etisk råd. Årsmøtet er det øverste organ i forbundet, og alle ordinære medlemmer har møte- 

og stemmerett. For å bli medlem i NMF må utøverne ha fullført godkjent utdanning til 

massør, samt VEKS-kurs. Medlemmer i Norges Massasjeforbund har tittelen Massør MNMF 

eller Massasjeterapeut MNMF. I registeret for utøvere av alternativ behandling i 

Brønnøysundregistrene kan man søke opp utøvere og utøverorganisasjoner. Alle 

enkeltpersoner og utøverorganisasjoner som er oppført her tilfredsstiller gjeldene krav [6][7] 

Behandlingssituasjonen 

Massøren kommer i sitt yrke tett på andre mennesker både i direkte og overført betydning, og 

ansvaret dette medfører stiller store krav til terapeuten. De konkrete reglene er det opp til den 

enkelte utøverorganisasjon å utforme, og medlemmene plikter å følge disse reglene i sin 

yrkesutøvelse. Jeg tar her utgangspunkt i Norges Massasjeforbunds yrkes-etiske regler. 

Pasienten som besøker en profesjonell utøver, skal oppleve å bli møtt på en profesjonell og 

respektfull måte. Lokalene er egnet til formålet, rene, ryddige, og med få eller ingen 

personlige effekter. Det er god tilgang på rene håndklær og laken, desinfiserende midler og 

annet som massøren måtte trenge for å opprettholde god hygiene i møte med hver pasient. Det 

samme gjelder massøren selv, som avstår fra å bruke sterk parfyme eller etterbarberingsvann 

på jobb, og selvfølgelig også er nøye med personlig hygiene.  

Ved første besøk skriver massøren i samarbeid med pasienten en kort anamnese (sykehistorie) 

i en journal, hvor pasienten underskriver med navn og dato. Pasienten har til enhver tid rett til 

å få se sin egen journal. Terapeuten er pliktig å oppbevare journalen forsvarlig og skjermet for 

uvedkommende i minimum ti år. Massøren informerer pasienten om sin vurdering av 

pasientens helsetilstand og dertil egnede behandlingsforløp. Dette kan for eksempel være et 

overslag over hvor mange behandlinger som vurderes som nødvendig for å oppnå ønsket 

resultat. Massøren har også gjennom behandlingsforløpet en åpen dialog med pasienten, i 

forhold til fremgang og eventuell justering av behandlingsstrategi.  

Pasienten må som regel ta av ett eller flere plagg før han/hun legger seg på benken. Massøren 

respekterer pasientens private sfære ved å tilby et skjermet sted, ved å forlate rommet eller på 
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annen måte sørge for nødvendig skjerming. Vel plassert på benken blir pasienten tildekket 

med håndkle eller teppe på de deler av kroppen som ikke skal behandles. Massøren er til 

enhver tid respektfull og ydmyk i forhold til pasientens grenser og subjektive opplevelse. 

Hvordan forskjellige mennesker reagerer på berøring varierer, og massøren må tilpasse seg 

den enkelte pasient ved å være følsom og lydhør. Pasienten skal hele tiden føle seg ivaretatt 

på en trygg og respektfull måte. 

Massøren har taushetsplikt om forhold knyttet til pasientens helsetilstand eller kropp, og skal 

utvise diskresjon om opplysninger som meddeles eller selv erfares under 

behandlingssituasjonen. Pasienten skal være trygg på at sensitiv informasjon som deles med 

massøren aldri blir videreformidlet til en tredjepart uten pasientens uttalte samtykke.  

Massøren skal alltid yte sitt beste i forhold til enhver pasient, og pasienten har rett på å få den 

beste mulige behandling i forhold til behov og helsetilstand. Hvis massøren ikke selv kan yte 

denne behandlingen innenfor begrensningen av sitt fag, forplikter han/hun med pasientens 

samtykke å henvise videre til egnet terapeut.  

Alle godkjente utøverorganisasjoner er forpliktet til å ha et selvstendig klageorgan. Hvis en 

massør oppfører seg på en måte som er til skade, eller bryter regler som vedkommende er 

pålagt gjennom loven og fra sin utøverorganisasjon, kan han eller hun klages inn til dette 

organet. Både pasienter og kolleger kan klage. Hvis klageorganet finner at massøren har 

opptrådd i strid med de etiske regler, kan vedkommende idømmes bot. Ved gjentatte eller 

grove overtredelser kan massøren ekskluderes fra organisasjonen [8][9].  

Avslutning 

Det har i Norge kommet økende krav til alternative utøvere og utøverorganisasjonene i de 

senere år, som en respons til en del useriøse terapeuter som gjemte seg i et uoversiktlig 

alternativmarked. Loven om alternativ behandling, og de ulike faglige krav og etiske regler 

som utøveren i dag skal oppfylle og følge for å være medlem i en godkjent 

utøverorganisasjon, har kommet for å forhindre slik utnyttelse og sikre at pasienten på en 

enkel måte skal kunne skille mellom seriøse og useriøse terapeuter. Medlemskap i en 

godkjent utøverorganisasjon skal dermed tjene som en kvalitetssikring av terapeuten.  

Det stilles høye krav til utøverorganisasjoner og medlemmene – og det er bra! Det gjør det 

enklere for utøverne å holde en høy faglig og etisk standard i sitt virke, og ikke minst blir det 

lettere for pasienten å på en enkel måte finne en seriøs terapeut.  

Ønsker du å besøke en alternativ terapeut bør du først sjekke at vedkommende er medlem av 

en godkjent utøverforening, og at han / hun er registrert som alternativ utøver i 

Brønnøysundregistrene. Da skal du kunne være trygg på å møte en profesjonell terapeut som 

vil tilby behandling av høy faglig og etisk kvalitet, og i henhold til de gjeldende lover.  

Referanser: 
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Arendalsuka 2019 - Paneldebatt 
Av: Anders Roald Jensen, Massasjeterapeut MNMF, Daglig Leder Norges massasjeforbund / Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, 

Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, nestleder Norges Massasjeforbund 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/  

14. August satte daglig leder Anders Roald Jensen og 

Nestleder Shino Wilberg seg i bilen og dro til 

Arendal.. Bakgrunnen for denne turen var en debatt 

om alternativ behandling som vi ønsket å overvære.. 

Det ble en noe mer omfattende tur enn det opprinnelig 

var planlagt, da vi ble invitert til å stille som 

paneldeltagere dagen før. 

Debatten ble livestreamet via arrangørens 

facebookside, og hele timen kan dere finne her: 

https://www.facebook.com/SMBnorge/videos/2549639338387659/ 

Deltagere i panelet var Vinjar Fønnebø (NAFKAM/Professor i forebyggende medisin), Olaf 

Thommessen (Adm.Dir. SMB Norge), Petter N. Toldnæs (Venstre), Tore Fosso (Styreleder, 

Norske Homeopaters Landsforbund) og Shino Wilberg (Nestleder, Norges Massasjeforbund). 

Temaet for debatten var Seriøse vs. Useriøse alternative behandlere; og hvordan rydde opp. 

Det var dessverre et frafall, og det var Silje Hjemdal fra FRP, men vi fikk en god debatt 

uansett, og mange viktige elementer ble tatt opp og diskutert, blant annet dette med å få 

knyttet fagkrav til ALTBAS registreringen, momsfritaket ble tatt opp, og hva som var 

«forskbart område» og hvordan man kan bruke forskning i markedsføring. 

Det positive i hele debatten var at det var en klar og tydelig front både fra NAFKAM, NMF 

og NHL om at fagkrav for registrering i ALTBAS var det viktigste verktøyet som kan 

implementeres for å få ryddet opp i alternativbransjen i forhold til debattens tema.  

Vi fikk frem vårt budskap om fagkrav om et minimumsnivå av grunnmedisin, da dette kan 

fungere som en felles språklig plattform vi kan kommunisere med andre helseprofesjoner på, 

og vårt klare ønske om lovpålagt journalplikt. 

Etter debatten var det mulighet for litt mingling med representanter fra andre 

utøverorganisasjoner, knytte nye kontakter og pleie de vi allerede har.  

Turen til Arendal har gitt NMFs styre og administrasjon gode innspill og erfaringer som vi tar 

med oss i vårt videre arbeid for dere, våre medlemmer, og for at våre samarbeidspartnere, 

kolleger og pasienter skal se på oss som en aktør det er verdt å lytte til, og som står for 

kvalitet i massasjefaget. 
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Annonsering/Markedsplassen: 
 

  

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  

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. 

Rom Ønskes:  

 

Leie behandlingsrom med 

elektrisk benk sentralt i Oslo  

en dag i uka?  

 

Klassisk massør (utdannet ved 

Axelsons Body Work School) 

ønsker å leie et lyst og romslig 

behandlingsrom med en god, 

justerbar elektrisk benk, og 

nettilgang (wifi) - helst sentralt i 

Oslo. I første omgang en dag pr. 

uke, helst tirsdager.  

Jeg er tidligere danser, blid og 

positiv, genuint interessert i 

mennesker - er strukturert og 

pålitelig, og det ønsker jeg at 

de(n) jeg leier av også 

er. Interessert? Ta gjerne kontakt 

med meg pr. 

epost: hildeikrann@gmail.com  

Vennlig hilsen Hild Eikrann 

mailto:hildeikrann@gmail.com
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Fra praksisen: Rutiner omkring behandling av barn. 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

I denne artikkelen vil jeg gå inn på hvilke regler og rutiner som gjelder hos meg når det er 

snakk om behandling og massasje av barn og ungdom. Denne teksten er i stor grad gjengitt fra 

min hjemmeside, med noen mindre endringer. 

Du skal alltid kunne føle deg trygg og ivaretatt når du er hos massøren eller 

massasjeterapeuten. Det er derfor viktig at du kun går til utøvere som er medlem av Norges 

massasjeforbund eller tilsvarende utøverorganisasjon, da disse oppfyller strenge krav til 

utdannelse og etikk. 

Jeg deler det inn i 4-12, 12-16, 16-18 og over 18 år. Spebarn (1-3 år) er en egen greie som pr. 

i dag ikke tilbys hos meg, men det vil komme en gang i fremtiden. 

• For Barn 4-12 år gjelder følgende rutiner: Massasjen utføres med klær på, og 

foreldre/foresatte tilstede i behandlingsrommet. 

• For Ungdom 12-16 år gjelder følgende rutiner: Massasjen utføres typisk som på 

voksne, men ungdommen kan velge om h*n ønsker å få behandling med klær eller 

med olje/massasjekrem. I tillegg skal foreldre/foresatte være i behandlingsrommet 

under behandlingen. 

• For Ungdom 16-18 år gjelder følgende rutiner: Massasjen utføres som på voksne, men 

ungdommen kan velge hvorvidt de ønsker at foreldre/foresatte skal være i 

behandlingsrommet under behandlingen. 

• For 18+ år utføres massasjen som for voksne; uten foreldre/foresatte i 

behandlingsrommet, og i undertøy. 

OBS! Dersom spesielle hensyn tilsier, kan foreldre/foresatte naturligvis være med i 

behandlingsrommet. 

Når behandlingen starter vil det ved første gangs behandling gås igjennom inntaksskjema som 

fylles ut når man kommer til klinikken, og en grundig sykehistorie registreres. 

Ved videre behandlinger gjennomføres en oppfølgingssamtale for å se hvordan effekten av 

behandlingen har vært og om det er evt. behov/ønsker for endringer 

Man kan se på hva NAFKAM sier om behandling av barn her: 

Andre artikler som omhandler temaet, finner dere på denne lenken: 

 

  

OBS! Denne artikkelen er ikke skrevet av undertegnede i kraft av verv i NMF, men er 

rutiner som gjelder for egen praksis og er gjort tilgjengelig for mine pasienter via min 

hjemmeside. 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://nafkam.no/barn-og-alternativ-behandling-kort-introduksjon?fbclid=IwAR161HlftQuwwweXSuz-uvXpp343j3tGiYZVB-9mmaLOqiuix1tgd4nKSps
https://nafkam.no/barn?gclid=CjwKCAjwtuLrBRAlEiwAPVcZBirkSrTHJHTI8d0hj_5hVuNitVDKbei8Eh8A3Dii5Sp-dfublxFwIhoCV3UQAvD_BwE&fbclid=IwAR12m9X1C8FZoQUTl_uJ6slpgUYwTT6vXgKD5QOEAmGr1seAiL-to0aXlMo
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Associated Bodyworks & Massage Professional (ABMP)– En 

internasjonal organisasjon for massasjeterapeuter. 

Shino Wilberg. Massasjeterapeut MNMF, Norges Massasjeforbund / Forsknings- og utdanningsutvalget. 

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com  

Høsten 2018 inngikk NMF og Associated Bodyworks & Massage Professionals (ABMP) hvor 

styrets medlemmer fikk et års prøvemedlemskap i sistnevnte, for å se om dette er noe som kan 

være av interesse for våre medlemmer.  

ABMP har en rekke fordeler for sine medlemmer: 

• Gratis onlinekurs 

• 5 minute muscle  

• Medlemsblad (Body Sense) 

• Medlemsblad Massage & Bodywork 

• Successful Practice Handbook 

• Bildebibliotek 

Det årlige medlemskapet for NMFs medlemmer er på 165 USD (Nok.1442.-) der normalpris 

er 199 USD (Nok.1739.-) 

Dette medlemskapet er et tilbud for våre medlemmer, og man får med et Associated 

membership tilgang til en rekke fagartikler, onlinekurs, et velfylt bildebibliotek til fri 

benyttelse, et stort arkiv av tidligere onlinekurs og videoer (over 400 timer). 

Et medlemskap i ABMP kan gi deg tilgang til lett tilgjengelige ressurser du kan bruke for å 

styrke din praksis, enten som inspirasjon til nye veier å gå. 

Gratis Onlinekurs:  

ABMP tilbyr sine medlemmer gratis onlinekurs som dekker emner som: 

• Client Retention (hvordan beholde klienter) 

• Advanced/videregående behandlingsteknikker 

• Etikk 

• Fibromyalgia 

• + over 600 andre onlinekurs.  

Disse kursene varierer i lengde, som gir såkalte CE-poeng, og er godkjente av NCBTMB 

(National Certification Board of Therapeutic Massage & Bodywork.) 

https://www.abmp.com/members/continuing-education/online-learning/education-center 

5-minute Muscle: 

Dette er et program som er kjekt for å repetere 83 ulike muskler. Praktisk når man står litt 

fast, eller ønsker å fordype seg. 

https://www.abmp.com/about-abmp-five-minute-muscles 

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://www.abmp.com/members/continuing-education/online-learning/education-center
https://www.abmp.com/about-abmp-five-minute-muscles
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Massage & Bodywork Magazine: 

Dette er et online arkiv av alle medlemsbladene som er gitt ut av ABMP, hvor man kan få 

tilgang på de tidligere utgivelsene i tilfelle man har mistet eller ikke mottatt den nyeste 

utgaven, eller ønsker å gå tilbake og se hva som ble skrevet før en selv tegnet medlemskap i 

forbundet. 

http://www.massageandbodyworkdigital.com 

I disse bladene er det mange matnyttige artikler for oss massører og massasjeterapeuter, og 

dette godet er nesten verdt medlemskapet alene. 

  

http://www.massageandbodyworkdigital.com/
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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 

• Internasjonal Revmatikerdagen – 12.10.19 

• Ryggforeningens Rygghelg. Quality Hotel Olavsgaard. 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  

• Kurs: Jill Berkana- Mindful Expressionism, Oslo 12-14.3.20 

• Årsmøte NMF – Oslo 15.3.20 

• Arendalsuka, Arendal 10-16.8.20 

 

Viktige datoer fremover: 
Viktige Datoer å huske nå i høst fra skatteetaten og Brønnøysund Registret: 

Komplett oversikt fra Skatteetaten finnes her: 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-

tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/ 

• 2.9-19: Mva Melding – Frist for levering og betaling 

• 2.9.19: Merverdiavgift, Kompensasjonsmelding – Frist for levering 

• 5.9.19: A-Melding for August 

• 15.9.19: A-Meldingen (Arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- Frist for betaling 

• 16.9.19: Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – Frist for betaling 

• 17.9.19: Oppgjørsliste for Utleggstrekk – Frist for levering og betaling 

• 7.10.19: A-Melding for September 

• 10.10.19: Mva Melding – Frist for levering og betaling 

• 10.10.19: Merverdiavgift, Kompensasjonsmelding – Frist for levering 

• 23.10.19: Skatteoppgjør – Siste Pulje (mulig for endring, følg med på skatteetaten.no) 

• 5.11.19: A-Melding for Oktober 

• 11.11.19: Mva- melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) 

• 15.11.19: Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – Frist for betaling 

• 15.11.19: Oppgjørsliste for Utleggstrekk – Frist for levering og betaling 

• 15.11.19: A-Meldingen (Arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- Frist for betaling 

• 15.11.19 Forskuddsskatt for Personlig Næringsdrivende – Frist for betaling 

• 5.12.19: A-Melding for November 

• 10.12.19: Mva Melding – Frist for levering og betaling 

• 10.12.19: Merverdiavgift, Kompensasjonsmelding – Frist for levering 

• 16.12.19: Skattekort – Arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort 

  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/
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Bokanmeldelse: YouTube Kanaler for Massører 
Shino Wilberg. Massasjeterapeut MNMF, Norges Massasjeforbund / Forsknings- og utdanningsutvalget. 

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com 

Denne utgavens bokanmeldelse blir noe annerledes, da jeg tar for meg noen YouTube Kanaler 

jeg har funnet som jeg synes var fine med godt, relevant innhold for oss massører og 

massasjeterapeuter. 

Det er ikke noen rangert rekkefølge i de kanalene jeg anmelder i denne artikkelen. Jeg håper 

dere finner dem nyttige. 

#1 Rebel Massage  

https://www.youtube.com/channel/UCdZefPQK96N0MgmohawlW3A 

Rebel Massage drives av massasjeterapeut Allison Denney, med over 18 års erfaring som 

massasjeterapeut. Allison leverer også webinarer til AMBP. 

Denne kanalen har videoer med teknikker, tips og triks og casedemonstrasjoner. Videoene er 

mellom 2 og 20 minutter, avhengig av temaet for den aktuelle videoen. Kortere videoer er 

typisk muskelanatomi og fysiologi, de lengre videoene er mer for tutorials og gjennomganger 

på spesifikke problemer. 

Rebel Massage kan man finne på Facebook: Rebel Massage Therapist.  Instagram: 

rebelmassagetherapist og hjemmesiden rebelmassage.com. 

 

#2: Massage Sloth 

https://www.youtube.com/user/MassageSloth/videos 

Massage Sloth drives av Massasjeterapeut Ian Harvey, som også holder kurs. 

Kanalen har videoer som tar for seg teknikker, egenmassasje, tutorials for situasjoner omkring 

praksisen (som hvordan intervjue nye pasienter etc.) og massasje casestudier med mer.  

Videoene varierer i lengde fra 4 til litt over 30 min. 

Massage Sloth har også en hjemmeside: massagesloth.com, facebook: massagesloth, 

Instagram: massagesloth. 

  

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdZefPQK96N0MgmohawlW3A
https://www.youtube.com/user/MassageSloth/videos


Massasjeterapeuten.                Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund. 

                         Nr.3     

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 facebookgrupper 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 oppstartsdokumenter.  

 

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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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.4 kommer i desember, artikler mm. Som ønskes med i magasinet 

sendes til overnevnte mailadresse innen 1.desember. 

 

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no

