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Forord 
 

Massasjeterapeuten har nå vært i eksistens i 1 virkeår. Vi i redaksjonen blir stadig flinkere til 

å skrive artikler, og til å utforme publikasjonen og utvikle Massasjeterapeutens utforming og 

format. 

Det jobbes fra redaksjonen sin side med å invitere ulike pasientorganisasjoner til å skrive litt 

om sine medlemmers diverse plager, og hvordan de kan ha nytte av massasje i sine 

behandlinger, vi jobber for å få inn stoff fra NMFs øvrige fagutvalg, og som alltid litt info fra 

styret og administrasjonen.  

Vi oppfordrer dere, NMFs medlemmer, til å sende inn forslag om temaer vi kan skrive om, 

eller gjerne sende inn deres egne artikler om dere skulle oppleve litt skrivekløe.  

I denne utgaven vil du få lese om kurset med Til Luchao, Body Mind Spirit festivalen, og 

noen artikler omkring kurset med Jill Berkana, som er kursholder på kurset som skal være i 

forbindelse med årsmøtet 2020. Det kommer også den første i en artikkelserie om 

fibromyalgi, et forsøk fra redaksjonens side for å se hvordan flerdelte artikler fungerer for 

bladet. 

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: 
 

Alternativregisteret og momsfritaket er en skjør ordning og en stor kostnad for 

samfunnet.  

Frem mot regjeringsvalget i 2021 må vi i Norges Massasjeforbund bevisst jobbe politisk 

og posisjonere oss strategisk og vi håper dere medlemmer støtter oss i dette. 

Synliggjøring av massasjeyrket og vise hva vi er, og hvordan vi jobber og utdanningen 

vår er viktig fremover. Vi har stilt oss bak kravet om økte fagkrav knyttet til 

registerordningen, spesifikt krav om medisinsk grunnstudie og 30 studiepoeng. Et 

regjeringsskifte kan bety at vi mister MVA-fritak eller at ordningen kun vil gjelde for 

terapeuter med denne tilleggsutdanningen. 

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 

grunnstudie med 30 studiepoeng for sine studenter. 

Osteopatene, naprapatene og akupunktørene har i lengre tid ønsket å riste av seg merkelappen 

«alternativ behandling» og å bli inkludert i  

det norske helsevesenet som autorisert helsepersonell. På fredag 15/11 ble det klart at 

Helsedirektoratet anbefaler at søknadene ikke innvilges, men det politiske klimaet er mildere: 

Politikere fra regjeringspartiene har selv oppfordret osteo - og naprapatene til å sende inn ny 

søknad, og i fjor la den samlede Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til en merknad i 

statsbudsjettet om at en slik søknad burde vurderes. 5. november anbefalte dessuten Nordisk 

Ministerråd at naprapater og osteopater innvilges autorisasjon og de har også stor støtte hos de 

ulike pasientorganisasjonene som Norsk Revmatikerforbund. 

Det gjenstår å se om de med «størst» makt – Lægeforeningen – står imot den massive 

påvirkningskampanjen de er blitt utsatt for den siste tiden, eller om de vil stille krav til en ny 

godkjenningsordning og et skikkelig kvalitetssikringssystem. 

Om autorisasjonskampen når frem vil det får store konsekvenser for oss.  

Vi blir stående ganske så alene igjen i registeret for Alternative utøvere som et seriøst 

terapeutforbund. Dersom kampen om autorisasjon ikke når frem denne gang, vil de garantert 

fortsette kampanjen og ikke minst vil det kunne føre til et krav om endring til 

Registerordningen slik den fremstår idag. 

Derfor har Norges Massasjeforbund tenkt å posisjonere oss og informere Helse- og 

omsorgskomiteen, Finanskomiteen og Næringskomiteen at momsfritaket bør avgjøres av 

graden av kompetanse hos utøveren, ikke av hvorvidt han eller hun har navnet sitt i et 

register! 
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Medisinsk grunnstudie (30 studiepoeng) og VEKS-fag bør være minimumskrav for å 

bevare dette fritaket. 

Norges Massasjeforbund krever endringer i Registeret for Alternative utøvere! 

Vårt forslag til ny regulering av merverdifritaket for alternativ behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter messedeltakelse og stand 8 -10 november på tidligere Alternativmessen, nå Body, Mind, 

Spiritmessen på Norges Varemesse, er det klarere for meg enn noensinne at her hører vi ikke 

hjemme! For er helserettet klassisk massasje så alternativt? Er det rettferdig at vårt seriøse 

yrke blir definert, klassifisert og registrert sammen med åndelig healing, krystallterapi, 

trommeterapi og sjamanvirksomhet, for å nevne noen. Alle disse påberoper seg «livets harde 

skole» som adekvat utdanning for å kunne behandle sine kunder. Med momsfritak. 

For 16 år siden ble lov om alternativ behandling vedtatt. Hovedhensikten med loven er å 

ivareta og øke sikkerheten for pasienter som søker behandling på egenhånd utenfor 

helsevesenet. 

Medlemmer av utøverorganisasjoner som har søkt og blitt godkjent av Helsedirektoratet kan 

registrere seg i Registeret for Alternative Utøvere og dermed slippe å betale moms. 

Registerordningen innebærer derimot ikke en vurdering av utøvernes kompetanse, og er ikke 

noen form for autorisasjon av alternative behandlere. Godkjenningen betyr heller ikke at 

behandlingen vurderes som effektiv eller trygg å bruke. 

Registerordningen og momsfritaket fungerer ikke etter intensjonen og er ikke med på å øke 

pasientsikkerheten eller forbrukerrettighetene. 

Den bidrar heller ikke til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøverne som 

er registrert. Dette skaper en falsk trygghet hos forbrukerne av alternativ behandling. 

Norges Massasjeforbund stiller strenge faglige krav til våre medlemmer, og det blir helt feil at 

medlemmene våre skal stå sidestilt i registeret sammen med utøvere som ikke har noen krav 

til kompetanse å forholde seg til. Momsreglene tvinger våre medlemmer til å registrere seg av 

rent økonomiske årsaker. 

Alternative behandlere 

Lovgrunnlag: Lov om alternativ behandling 

Merverdiavgift: Ikke fritak 

Autorisert helsepersonell 

Lovgrunnlag: Helsepersonelloven 

Merverdiavgift: 

Fritak 

 

Registrerte alternative utøvere med offentlige fagkrav 

(medisinsk grunnstudie+veks-fag) 

Lovgrunnlag: Lov om alternativ behandling 

Merverdiavgift: Fritak 
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I tråd med regjeringens Ot.prp 27 (2002 – 2003) så sies det at det skal være en lav terskel for å 

få utøvere til å registrere seg, og dermed bedre få en oversikt over de som driver innenfor 

alternativ behandling. Helsedirektoratet mener at dersom man stiller strenge fagkrav til 

forbundene som skal godkjennes så vil de miste oversikt over utøverne. 

 Finansdepartementet avgjorde i 2008 en forskriftsendring med denne begrunnelsen: 

"Det har blant annet vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å 

avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Da det dessuten 

ikke finnes noen autorisasjonsordning eller annen form for godkjennelsesordning for disse 

gruppene av tjenesteutøvere, har det vært vanskelig å finne et egnet avgrensingskriterium." 

I den nye forskriften, som trådte ikraft 1. januar 2009 knyttes momsfritak til Registeret for 

utøvere av Alternativ Behandling i Brønnøysundregistrene. Forskriftsendringen tillater 

utøvere av alle typer alternativ behandling momsfritak, så fremt de har registrert seg. 

Undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå og NAFKAM viser at så mange som 1 million 

av Norges innbyggerne jevnlig benytter seg av alternativ behandling. 

Ifølge Kantars Helsepolitisk barometer for 2019 så ønsker 81% av befolkningen at 

myndighetene bør sette et minimumskrav til medisinsk kunnskap hos alternative behandlere 

som vil føres opp i Registeret for utøvere av alternativ behandling. 

Norges Massasjeforbund mener tiden er moden for en evaluering av Loven om alternativ 

behandling med forskrifter, og at momsfritaket kun skal gjelde autorisert helsepersonell og 

utøvere av alternativ behandling som har medisinsk grunnstudie (minimum 30 studiepoeng 

innenfor anatomi, fysiologi og sykdomslære) og VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon 

og samfunn). 

Jeg håper dere medlemmer ser nødvendigheten av denne kampen, og ønsker å forsikre dere 

om at dersom kravene trer i kraft vil det selvfølgelig bli egne ordninger for de av våre 

medlemmer som har mange år bak seg i yrket, og at vi ikke kommer til å «kaste» noen ut av 

forbundet. Dette kan bli en vinn-vinn situasjon for skolene og ikke minst for den enkelte 

terapeut. 

Å tenke stort handler om at det er lov å ha perspektiv. At det er lov å tro at det umulige er 

mulig, det krever bare litt mer tid og ekstraordinær innsats 

For styret og administrasjonen 

Vivi Ann Waggestad 

Styreleder Norges Massasjeforbund 
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Body Mind Spirit 2019 

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

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Årets utgave av Body Mind Spiritfestivalen gikk av stabelen 8.-10. november, og i år stilte vi 

sterkt fra forbundet, sammen med Ryggforeningens medlemmer.  

Vi hadde en markert større stand i år enn vi hadde fjoråret, og det ble satt pris på av ikke bare 

oss på standen, men av de som kom innom oss for å få massasje også. NMF stilte med 2 

benker, en stand på 24kvm, som ble delt med Ryggforeningen i Norge, en pasientforening for 

ryggpasienter. 

Fredag 8.november: 

Messen åpnet dørene for publikum klokken 11, og som vanlig fylte ventelistene våre seg fort 

opp, til tross for to benker, så var det lite pause å hente på fredagen. Vi var noe 

underbemannet, men vi kom oss trygt igjennom dagen, med mange fornøyde besøkende.  

Undertegnede holdt forelesning om massasjeforbundet, med praktisk demonstrasjon av 

klassisk massasje og videregående teknikker, men fredagen var sparsomt besøkt på 

formiddagen, og det kom derfor få tilhørere på foredraget.  

NMF delte som nevnt innledningsvis stand 212 med Ryggforeningen i Norge, og det var et 

kjærkomment selskap, hvor vi kunne dra nytte av hverandre på standen, og våre to forbund 

hadde muligheten til å bli bedre kjent over helgens festligheter. 

Sånn generelt om messen denne dagen, var det noen endringer i plasseringer, både på godt og 

vondt. Vår stand lå veldig bra til, og vi slapp plagsomme naboer, (dårlige minner fra fjoråret, 

når undertegnede sterkt vurderte en syl igjennom trommehinnene, eller noe tilsvarende 

avlastning). Mat tilbudet på messen var også dårligere i år enn det var i fjor, både med tanke 

på antall serveringssteder, og utvalget av mat tilgjengelig, noe som vil bli tatt med i 

evaluering og tilbakemelding til arrangør. 

Klokken 19 stengte messen, men vi satte en stopp klokken 18.30, for litt egenpleie. 

Lørdag 9. november Messen åpnet dørene klokken 11, men vi på standen møtte opp litt i 

forkant av dette, for å rigge til det som skulle rigges til (PC med skjerm for avspilling av 

forbundets video) og gjøre oss klare.  

Standbemanningen var lørdagen bestående av 3-4 medlemmer 

fra Ryggforeningen i Norge, samt 5 fra NMF 

Ventelisten for dagens massasjer hadde allerede på fredagen 

begynt å fylle seg opp, og dette var også tilfelle for listene til 

søndagens økt.  

Lørdagen var vi fullt opp bemannet, så alle skulle få pause og 

mulighet til å gå og kikke litt på de andre utstillerne.  

NMF sto også for et 2-timers førstehjelpskurs denne dagen, via 

en instruktør fra Sandefjord Røde Kors. Det ble gått igjennom 

sideleie, varsling til 1-1-3, hjertestarter, og kjennetegn på hjerte- 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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og hjerneslag, samt utsjekk på Hjerte-Lunge redning. Dagens regel er fremdeles 30/2, dvs 30 

kompresjoner, 2 innpust.  

Messen sluttet også lørdag klokken 1900, og siste behandling ble gitt 18.45, og benkene har 

hatt lite nede-tid. 

Søndag 10. november 

Som for resten av helgen startet messa klokken 11, og de av oss som var litt tidligere ute enn 

de andre startet dagen med en kopp te og kaffe, før det hele braket løs for siste dagen i år.  

Søndagens lister hadde allerede begynt å fylle seg opp ganske bra på lørdagen, så det var 

ingen myk start, men full spiker stort sett med en gang. 

Som på fredagen var det planlagt en forelesning om forbundet og hva massasje er, men det 

var dessverre ikke markedsført slik NMF hadde blitt forespeilet at det skulle bli, så det ble 

ikke noe av denne gangen. 

Vår stand ble hyppig besøkt ikke bare av messebesøkende, men også av andre utstillere, og 

det litt morsomme var at flere spa-utstillere bemerket hvor dyktige massørene som var tilstede 

er. 

De av stand-bemanningen på stand 212, som hadde vært på vakt flere dagen før, eller hele 

helgen, kjente helt klart på trykket og var slitne, men ved godt humør. Det viser hvor givende 

det er å stå på en slik stand sammen med kolleger og samarbeidspartnere, samtidig som vi ser 

viktigheten av at flere stiller opp så ikke noen få personer sliter seg ut. 

Det skal i etterkant av BMS gjøres en evaluering av årets messedeltagelse, som vil legge litt 

føringer for hvordan NMF legger opp fremtidige events som dette fra vår side som utstillere, 

og det er et håp om at flere av NMFs dyktige medlemmer ønsker å bli med på stand og vise 

frem vårt flotte yrke. Det er også en flott mulighet til å markedsføre egen praksis også, da det 

kommer folk fra store deler av østlandet til denne messa. 
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Fibromyalgi del 1. 

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

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Denne artikkelserien vil ta for seg sykdommen Fibromyalgi, og gi dere som behandlere en 

dypere innsikt i hva årsaken til sykdommen er, hva som finnes i litteraturen og av forskning, 

og forslag om hvordan behandle pasienter med fibromyalgi.  

Artikkelserien går over 3 deler. 

Store Medisinske Leksikon definerer Fibromyalgi slik: 

en sykdom av ukjent årsak som medfører kroniske smerter i muskler og senefester i armer, 

ben, nakke og rygg. 

I dette ligger det at det ikke er noen klar årsak til 

fibromyalgi. Denne tilstanden er vanligst blant kvinner, 

men begge kjønn er representert i pasientgruppen. Det er 

anslått at 3-5 % av befolkningen får fibromyalgi, og 90 % 

av disse er kvinner i alderen 40-60 år. Dette utelukker ikke 

at også barn og unge kan få sykdommen. 

Årsaker til fibromyalgi kan være sammensatt, men særlig 

utsatt er personer med en medfødt feilregulering av 

smerter. Det er funnet at det i hjernen hos 

fibromyalgipasienter er en unormalt høye nivåer av 

Substans P, en signalsubstans med betydning for bl.a. 

utvikling av betennelsesreaksjoner. Det blir i dag ansett at 

Fibromyalgi er en forstyrrelse i sentralnervesystemets 

regulering av smerte. Det er ikke uvanlig at forskjellige 

smertesyndromer går igjen i familien. 

Fibromyalgi kan gi et symptombilde hvor psykiske 

symptomer kan være med å prege bildet, men er i seg selv 

ikke regnet som en psykisk lidelse. 

For fibromyalgipasienter forventes det at man finner 

normale resultater ved laboratorieundersøkelser, og det lar 

seg heller ikke avdekkes av biopsier eller 

bildediagnostikk. 

Diagnostisering baseres derfor på en kombinasjon av 

rapporterte symptomer og undersøkelser for å utelukke 

andre smerteårsaker, som artritter, infeksjoner, og andre 

revmatiske plager. Diagnose settes oftest av fastlege. Et 

viktig kriteria som må oppfylles er at smertene har vart over 3 måneder, og en trykktest på 18 

definerte punkter på kroppen. Krav om trykkfølsomhet på minst 11 av disse må oppfylles før 

man kan få diagnosen.  

Smertepunkter for 

diagnostisering av 

Fibromyalgi 

• Under nedre del av 

M.Sternocleidomas

toideus 

• Ved overgang til 2. 

ribbe ved Sternum 

• 2 cm distalt for 

laterale Epikondyl 

på arm 

• Medialsiden av 

femurkondylen 

• Suboccibitalt 

• Midt på øvre 

Trapeziusbuk 

• Utspring til 

M.Supraspinatus 

• Øvre laterale 

kvadrant av 

Glutearegionen 

• Trochanter Major 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Symptomer: Lavt energinivå, smerter i muskler og senefester, trøtthet/utmattelse, 

hukommelsessvikt, svimmelhet, hjernetåke, hjertebank, søvnmangel, depresjon, 

temperaturfølsomhet, lysfølsomhet og lysfølsomhet. 

Fibromyalgi og kryssplager: Fibromyalgi kan forekomme sammen med plager som 

Leddgikt, SLE1 og Sjøgrens Syndrom, samt ulike magerelaterte plager.  

 

 

Kilder: 

Medisinsk Ordbok, Kunnskapsforlaget (2001) ISBN:82-573-0765-3 

Sentralnervesystemet, Brodal, Per. Universitetsforlaget (2001) 3. Utgave. ISBN: 82-518-

3929-7 s. 

https://sml.snl.no/fibromyalgi 

https://www.revmatiker.no/diagnose/fibromyalgi/ 

https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/fibromyalgi 

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-muskelsykdommer/fibromyalgi-

oversikt/?page=all 

  

 
1 Systemisk Lupus Erythematosis 

https://sml.snl.no/fibromyalgi
https://www.revmatiker.no/diagnose/fibromyalgi/
https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/fibromyalgi
https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-muskelsykdommer/fibromyalgi-oversikt/?page=all
https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/ulike-muskelsykdommer/fibromyalgi-oversikt/?page=all
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Jill Berkana – Mindfull Expressionism 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Jill Berkana er en amerikansk massasjeterapeut, og leder av Berkana Institute of Massage 

Therapy.  

Hun kommer til Norge for å holde et 3-dagers kurs for NMFs medlemmer den 12-14.Mars 

2020, i forbindelse med vårt årsmøte. 

Hvem er så Jill Berkana? 

Jill Berkana har drevet sin massasjeterapeut praksis siden 1990-tallet, stiftet en 

massasjeterapeut skole i Costa Rica i 2005 og drev denne frem til 2011. 

Ms. Berkana grunnla Berkana Institute of Massage Therapy i 2011, hun har sittet som 

styreleder (Board Director) av United States National Certification Board for Therapeutic 

Massage and Bodywork, og som styrerepresentant i NCBTMB Etiske komité. 

Hun er også en godkjent Continuing Education kursholder, noe våre amerikanske kolleger må 

ta et visst antall kurspoeng i løpet av en viss periode for å opprettholde sin godkjenning. 

I løpet av sin lange karriere har Ms. Berkana opparbeidet seg en oversikt og en erfaring som 

har resultert iblant annet konseptet om Mindfull Expressionism®, og det er dette hun kommer 

til oss for å gi oss en innføring i. 

 

Hva er Mindfull Expressionism ®? 

Dette er en behandlingsfilosofi som blander terapeutens unike innfallsvinkel til massasjeterapi 

som en kunstform, med tilpasningen av behandlingen spesifikt for hver enkelt pasients 

kontinuerlig endrede behov. 

Filosofien åpner for at terapeuten kan trekke på tradisjonelle metoder, moderne metoder og 

teknikker/metoder terapeuten selv kommer frem til, for å skape en kraftfull og effektiv 

behandling, mens man forsterker den holistiske tilnærmingen som finnes i massasjeterapien 

for pasientens velvære. 

Filosofien åpner for at vi som behandlere kan, og bør være litt mer kreative og tenke utenfor 

den tradisjonelle boksen, og se på massasje og massasjeterapi som en kunstform, på lik linje 

med maling, dans ect. 

The Berkana Institute of Massage Therapy: 

https://berkanainstitute.com/ 

NMF oppfordrer alle til å melde seg på mens det er plass på kurset, og utnytte turen til Oslo 

for å få mest mulig valuta for pengene. 

Påmelding til kurset gjøres ved å henvende seg til forbundet. 

 

  

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://berkanainstitute.com/
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Fra Strategiutvalget: 
Kjære kollegaer! 

 

I anledning av at styreleder gikk ut med en artikkel om et mulig tap på MVA-fritak og 

veien videre på medlemssiden på facebook for noen uker siden, ønsker 

Strategiutvalget å dele noen tanker. 

 

Det er stor politisk vilje til å løfte opp Osteopater og Naprapater til å få status som 

helsepersonell. Til tross for at begge yrkesgrupper har fått avslag på søknaden til 

Helsedirektoratet, har de fra den politiske siden blitt oppfordret om å søke. Fra et 

helsepolitisk og terapeutisk perspektiv er dette helt på linje i forhold til hva vi mener 

er riktig. 

 

Risikoen er stor for at vår stilling i bransjen av alternative utøvere vil svekkes uten 

Osteopatene og Naprapatene, som vi har hatt og har et godt samarbeid med. 

Det betyr at NMF må engasjere seg for å beholde MVA-fritaket.  

 

Hvordan skal dette skje? 

 

I disse dager så har NMF forlatt SABORG etter mange års samarbeid pga. at det er 

for stor avstand i hva medlemsorganisasjonene ønsker. Det å stille fagkrav er noe 

som mange har ønsket i lang tid, men da ift. hvert enkelt fagfelt. Dette er derimot ikke 

noe myndighetene ønsker, da de hverken vil legitimere eller kan ta ansvaret for 

innholdet på alle retninger innen alternativ behandling. 

 

NMF sitt forslag er, sammen men noen få andre organisasjoner, å knytte medisinske 

fagkrav til registerordningen. Dette er en kjent størrelse og et etablert grunnlag for de 

andre profesjonene, både Fysioterapeuter, men også Naprapater og Osteopater. Det 

dreier seg om medisinsk grunnstudium 30 studiepoeng samt VEKS-fag og er noe 

som ligger i vårt utdanningsløp for massasjeterapeuter så det er ikke fremmed for 

oss. 

På den måten trenger ikke myndighetene ta ansvar for et innhold de ikke kjenner 

samtidig som man hever kompetansen slik at det blir målbart og relevant for dem. 

 

NMF står altså per dags dato sammen med Naturterapeutene (NNH) og 

Gestaltterapeutene alene om å mene at det bør knyttes fagkrav til MVA-fritaket.  

(Her står også Akupunktørene, Osteopatene og Naprapatene, men de har i 

utgangspunktet denne kompetansen og poenget her er at vi kanskje «mister» 

Osteopater og Naprapater.) 

Vi er et av de største forbundene og massasje er den mest benyttede alternative 

behandlingsformen. Det gir oss en særstilling i det alternative behandlingsmiljøet og 

forhåpentligvis en sterk posisjon. 
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Strategiutvalget har bl.a. hatt som sitt mandat å heve kunnskapsnivået til massører 

generelt, og dette er altså i tråd med hva NMF ser for seg som fremtiden innenfor 

vårt yrke. 

 

Alle som har jobbet noen år har sett at de ulike utdanningene kontinuerlig tilføyer 

stoff til pensum. Det går f.eks. mot en master for fysioterapeutene, for det ikke er nok 

med tre år for å få med seg all kunnskapen som er nødvendig for å være 

fysioterapeut. 

 

Hva betyr det for oss?  

 

Strategiutvalget har diskutert dette og vi har landet på det samme etter lang tids 

diskusjoner og undersøkelser: 

Vi må heve vår kompetanse, både fordi massasjeyrket fortjener det og for å kunne 

møte fremtidige krav. Det langsiktige målet er en Bachelor innen massasje, som 

også fagkonferansen tidligere i år handlet om. 

 

Hva betyr dette for NMF sine medlemmer? 

 

Etter at Naprapater og Osteopater eventuelt har blitt helsepersonell er det enkelt for 

myndighetene å tenke at de nå har løftet opp de siste terapeutene av 

alternativmiljøet og da kan de «innkassere» de 180 millioner kroner som har uteblitt 

med fritaket. Å tenke at vi kommer til å bli sett uten videre er helt urealistisk. Skal vi 

ha en sjanse så må vi bringe noe til torgs og her kommer medisinsk grunnstudium 

(30 sp) samt VEKS-fag i bildet.  

 

NAFKAM er enig med oss og mener dette er en enkel måte å sikre faglig kvalitet hos 

terapeuter. Det som inngår i IFH sin terapeut-utdannelse er godkjent av NOKUT. Det 

vil bety at for å beholde MVA-fritaket så må man ta medisinsk grunnstudium (30 sp) 

samt VEKS-fag. 

 

Det er vanskelig å se at vi har noe særlig valg annet enn å møte et Stortingsflertall 

som vil fritaket til livs med strengere krav til alternativbransjen. Den ene andre 

løsningen er å prøve å få til en beskyttet tittel utenfor helsepersonell-feltet. Dette har 

f.eks. Osteopatene ønsket hvis de ikke får til lisens, men da er vi tilbake til 

problematikken med fagkrav. Myndighetene må da ta ansvar for innhold - noe de 

som tidligere nevnt ikke ønsker. 
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Må vi da ta utdanning vi muligens ikke ønsker å ta? 

 

Svaret er: Ja. 

Selvfølgelig må man se på hvordan man skal løse dette rent praktisk. 

Hvis det innføres fagkrav på medisinsk grunnstudium 30 sp så vil det nødvendigvis 

føre til at mange må ta det. Etterspørselen vil kunne gjøre noe med prisene for et slikt 

studium så vel som med konkurransesituasjonen, slik at det blir flere tilbydere enn de 

få per i dag. 

Overgangsordninger vil også kunne være aktuelt, der man har en viss tid på seg for å 

fullføre kravene. Dette avhenger av at fagorganisasjonene får gehør for dette hos 

myndigheter når en ev. dato blir satt. Så er det slik at man ikke nødvendigvis må ta 

hele terapeututdannelsen hvis man f.eks. kun har massørutdannelsen i bunn. Som 

nevnt tidligere så vil fagkravet om medisinsk grunnstudium (30 sp) være direkte 

knyttet til registerordningen. 

 

NMF vil selvfølgelig fortsatt representere alle sine medlemmer uavhengig om man 

har MVA-fritak eller ikke, det betyr at man ikke trenger å ta fagene for å kunne være 

medlem av forbundet. 

 

Det er ingen organisatorisk motforestilling i å ha medlemmer på forskjellige nivåer 

både med og uten MVA-fritak. Andre krav og regler vil fortsatt være de samme. Det 

er viktig å merke seg at dette kravet vil være likt for alle, uavhengig av hvilken 

medlemsorganisasjon man er medlem av. Hvordan myndigheter velger å løse det 

lovmessig hvis registeret blir forbeholdt de med innfridde fagkrav er ikke lett å gjette 

på. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at de uten fritak ikke skal være underlagt 

det samme lovverket som i dag. 

 

Hvordan tar NMF vare på sine medlemmer? 

 

Noen vil kanskje føle at NMF ikke representerer deres interesser, men det er 

dessverre en overhengende fare for at MVA-fritaket forsvinner om noen år. Det er 

valg om mindre enn to år og politisk flertall på Stortinget for å fjerne MVA-fritaket. Det 

er helt nødvendig for NMF å være proaktive og kjempe politisk slik at vi ikke mister 

MVA-fritaket. 

 

Strategiutvalget mener at NMF sin oppgave er å ikke bare representere 

medlemmene, men også å forvalte massasjefaget. Det finnes ingen andre 

organisasjoner som kan eller gjør dette. Derfor har NMF også et ansvar for å få 

massasje opp og frem og utvikle faget. Vi skal ha en så stor faglig tyngde som mulig 

og vi skal sørge for at massører har tilgang på den beste kunnskapen som er 

tilgjengelig. Kompetansehevingen er i seg selv noe som er ønsket fra sentralt hold og 

er isolert sett udelt positivt. 
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Likevel kan NMF komme i en konfliktsituasjon mellom ulike hensyn. Det finnes 

medlemmer som jobber som massører ved siden av en annen jobb og ikke vil legge 

så mye i massasjedelen av sin virksomhet. På den andre siden har vi de som jobber 

heltid, lever fullt og helt på massasjen og tar etterutdanning. 

Etter vårt syn finnes det bare en løsning og det er å legge seg på de høyere kravene.  

 

Medlemsengasjement.  

 

Vi trenger fortsatt et større engasjement fra våre medlemmer. Det har blitt skrevet om 

dette før, og det er fortsatt et demokratisk problem at det er kun mellom 5-8% av 

medlemmene som dukker opp på årsmøtet. Det er avgjørende å øke debattnivået i 

NMF. Vil man at det gjøres en god nok jobb sentralt så må man si ifra, utfordre med 

argumenter og fremfor alt stemme på de man mener vil gjøre en god jobb. 

 

NMF Strategiutvalg har nå eksistert i ca. fem år og har med fagkonferansen i mars i 

år nådd et høydepunkt i vårt arbeid så langt. Mesteparten av det vi har jobbet for er 

nå blitt implementert i oppgavene og arbeidet til styret og administrasjonen. 

Det er uendelig mye spennende som skjer fremover med politisk arbeid, lobbyering 

og samarbeid med andre organisasjoner. 

 

Vi ønsker oss at flere medlemmer engasjerer seg i arbeidet og oppgavene til NMF. 

Hele vårt fag står og faller med det arbeidet! 

 

Hva mener du? 

 

Med vennlig hilsen 

NMF Strategiutvalg. 
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Kort oppsummert – Kurs med Til Luchau 

Av: Anders Roald Jensen, Massasjeterapeut MNMF, Daglig Leder Norges massasjeforbund   

Kurs i korsrygg og bekkenproblematikk 1.-

3.11 2019 
 

Sted: Norsk Taiji Senter, Kirkegaten 1-3, Oslo 

 

Etter et svært vellykket kurs i "Migraines and Headaches, 

og Neck, Jaw and head" i forbindelse med årsmøtet i 

2018, måtte vi rett og slett spørre Til Luchau og Ramona 

Peoples fra Advanced Trainings om de ville komme 

tilbake. 

 

1.-3. november 2019 var 28 spente NMF medlemmer 

klare til å ta inn ny kunnskap om bekken og korsrygg. Det 

hadde gått raskt å selge alle kursplassene til PELVIS, HIP, 

& SACRUM og SCIATICA & DISC ISSUES, og ut fra 

evalueringene var deltakerne minst like fornøyd nå som 

forrige gang!  Til Luchau er en utrolig dyktig og behagelig 

lærer, og Ramona Peoples må etter hva vårt inntrykk er 

være verdens beste assistent! 

 

Svært mange er interessert i sertifiseringsprogrammet til 

Advanced Trainings, og vi kommer fra forbundets side til 

å følge opp med nye kurs med Til Luchau, første gang blir 

sannsynligvis i november 2020. 
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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: Utformingens Psykologi – Rommet man jobber i 
Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF, Ringerike Kiropraktiske Senter/Norges Massasjeforbunds Forsknings- og utdanningsutvalg, 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Har utformingen av det arbeidsrommet man jobber i noe å si for hvordan våre pasienter 

opplever behandlingen? I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå litt under huden på 

utformingens psykologi, og rommets tause forventninger.  

Først vil jeg be deg se litt på din egen arbeidsplass. Har du vært bevist utsmykking og 

utforming av kontoret der du gir dine behandlinger? Hvordan er det med resepsjonsområdet?  

Hvordan er lysforholdene? Hva med lukt og lyd?  

Alle disse faktorene, og flere til spiller inn på hvordan dine pasienter skaper forventninger om 

hva slags behandling de vil få hos deg som massør eller massasjeterapeut. 

I denne korte youtube videoen kan dere se hvordan jeg har utformet mitt arbeidsrom: 

https://www.youtube.com/watch?v=G3bHIWz-kks 

Når du skal etablere din arbeidsplass, vil jeg anbefale deg å først tenke igjennom og 

bestemme deg for hvem dine kunder/pasienter er.  

«Spa avdelingen» 

Dersom du vil gi kundene dine en avslappende ferie fra hverdagen, bør behandlingsrommet 

gjenspeile dette i utforming og stemning. Det kan være fornuftig å ikke ha en arbeidsplass 

med pc for journalføring i behandlingsrommet, lite utsmykking, varme farger, og gjerne litt 

dempet lys. Rolig musikk kan gjerne spilles av mens du jobber. Ved å ha et nøkternt, 

innbydende rom, inviterer du til avslapning og en avspent atmosfære og dine kunder vil 

komme inn til deg med en forventing om en behagelig opplevelse. Resepsjonen bør også 

gjenspeile typen kunder dere ønsker, så om du skal jobbe med flere behandlere kan det være 

en fordel om dere har de samme pasientgruppene. 

«Det kliniske rommet» 

Dersom du derimot er mer interessert i å behandle pasienter som kommer med en plage de 

ønsker å få løst opp i, så kan det være en fordel å tenke noe annerledes (se f.eks. videoen i 

lenken over)  

Når man har dette som sitt primære fokus, så bør gjerne også din arbeidsplass gjenspeile at 

fokuset for behandlingen de kommer til deg for, er å bedre ett problem. Om man som 

behandler lener den veien er det naturlig å oppsøke tverrfaglig samarbeid med andre 

behandlergrupper, som f.eks. kiropraktorer, fargene i arbeidsplassen kan med fordel være 

lyse, minimalt med kunst på veggen, men gjerne ha kompetansebevis fremme. Dette bidrar til 

å kommunisere din faglige tyngde, og min egen erfaring her er at mange slapper mer av når 

de ser din kompetanse synlig via dine kursdiplomer, og de har et problem de ønsker hjelp 

med. 

I en slik fokus er musikk en mindre viktig faktor, men om du ønsker å ha musikk på, ha den 

lavt på slik at du lett kan kommunisere med din pasient.  

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G3bHIWz-kks
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Når en pasient kommer inn til et slikt behandlingsrom skaper det en forventning om at de er 

kommet til en plass hvor de kan få hjelp til sitt spesifikke problem, og de er mest sannsynlig 

også mer mentalt forberedt på at velvære ikke har det samme prioriteten i behandlingen. 

Likheter og ulikheter 

De fleste av oss har litt av begge disse filosofiene i sin praksis, og det er en balansegang. Det 

er flere likheter enn det er ulikheter i hvordan man kan utforme et behandlingsrom, og dersom 

to behandlere med ulikt fokus deler rom, er det ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro 

å tilpasse det samme rommet til de forskjellige filosofiene. Lys kan dempes, telys kan tennes, 

man kan ha en diffuser for aroma, og den mer klinisk rettede behandleren trenger ikke bruke 

høyttalerne som befinner seg på rommet og den planta skader ikke energien i rommet. 

Din personlige stil 

Det viktigste med hvordan du velger å utforme din arbeidsplass på, er at det skal være en 

representasjon av hvem du er som person, og som behandler. Finn din stil, som DU er 

komfortabel med, og ikke være redd for å eksperimentere litt med stil og utforming. 

 

  

 

  



20 

 

Ryggehelgen 2019 
Tekst: Berit Skyttern, deltaker fra NMF (lørdag)  

 

Åpning av Rygghelgen lørdag 19.oktober 

Rygghelgen ble arrangert i regi av Ryggforeningen (RiN) på Olavsgaard Hotel i anledning 

deres 25 års jubileum. Lørdagen åpnet Rygghelgen ved styreleder i RiN, Jørn Pettersen. Han 

ønsket alle varmt velkommen, og fikk frem viktigheten av å samles i et slikt arrangement. 

Ryggforeningens medlemmer, har i mindre eller større grad en utfordring knyttet til rygg. 

Flere har diagnoser slik som f.eks. Spinal stenose, Skoliose og Modic. Ryggforeningen i 

Norge er en aktiv pådriver for bedre rygghelse. Deres fokusområder er bl.a. å tilby; 

diagnosegrupper, likepersoner, sosiale samlinger, lokalavdelinger, være synlige på sosiale 

medier, diskusjonsforum, kurs og helsepolitisk arbeid. Du kan lese mer om Ryggforeningen 

her: https://ryggforeningen.no/ 

Foruten medlemmer i Ryggforeningen så var det flere utøverorganisasjoner som var 

deltakere. Norges Massasjeforbund var der sammen med Norsk Kiropraktorforening, 

Osteopatforbundet og Norges Naprapatforbund. Både naprapatene, kiropraktorene, 

osteopatene og NMF holdt foredrag. Det ble også gitt demo-behandlinger i pausene fra 

enkelte av utstillerne, og det var lang kø for å få massasje av NMFs dyktige massører 

Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyorganisasjon hvor pasient- og 

interesseorganisasjoner, profesjoner og offentlige myndigheter deltar.  De har 17 

medlemsforeninger hvorav Ryggforeningen er én. Leder Jakob Lothe var første mann ut på 

lørdagen. Han innledet bl.a med at ca.80 % av befolkningen får muskel- og skjelettlidelser 

knyttet til rygg og nakke i løpet av livet, hvilket årlig utgjør ca. kr. 75 milliarder kr. i kostnad 

for samfunnet. Det er forbundet mye smerter med de ulike sykdommene og/eller plagene. Det 

dreier seg både om diffuse og klare smerter, og hele 10 % flere har blitt uføre pga rygg i løpet 

av en 10 års periode. Ellers fortalte Jakob Lothe om to viktige politiske gjennombrudd hvorav 

det ene er at det før første gang finnes et eget kapittel om muskelskjeletthelse og at 

muskelskjeletthelse skal inngå i ny NCD-strategi. Du kan lese mer her på side 76: 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-

folkehelsen/ 

Jakob Lothe refererte også til at det eksisterer et overforbruk av kirurgi og medikamenter som 

ikke er bra. Det er viktig at det fokuseres på å avdramatisere, - og ikke sykeliggjøre folk. I 

tillegg til å gi manuell behandling bør behandlere snakke om egenmestring og måter å trene 

på som er tilpasset de enkelte pasientene. Her er rett og slett motto: "Det enkle er ofte det 

beste" 

Leder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, snakket også om mange milliarder i tapte 

kroner pr. år. Dette omfattet både helsetap, behandling, redusert produktivitet, redusert 

yrkesdeltagelse og sykemelding. Dette regnestykke utgjør totalt kr. 230 milliarder. 

"Samfunnskostnader og - utfordringer ved rygg- og nakkeplager i Norge, den viktigste 

årsaken til tapt helse og yrkesfravær" Ref. Oslo Economics 2019. 

Ohren la vekt på nytten av aktivitet slik som f.eks balanse, hoppetau, gå, sparksykkel og lek. 

Variasjon og bevegelse er noen av de viktigste stikkordene i tillegg til manuelle behandlinger. 

https://ryggforeningen.no/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-folkehelsen/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-folkehelsen/
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Deretter var det tid for pause. Ryggforeningen hadde med jevne mellomrom lagt inn pauser 

for utstillerbesøk, og ikke minst for at deres egne medlemmer skulle få en strekk og 

muligheten til å bevege seg litt. Det var godt tilrettelagt for medlemmer med store plager og 

smerter. Bakerst i salen stod det en seng og flere fluktstoler for de som trengte å hvile seg 

ekstra. I pausene ga NMF informasjon og smakebiter av massasjebehandlinger til de som 

ønsket. Det var kø for å motta massasje, og mange lykkelige ansikter etter behandling! Mange 

tok med seg diverse brosjyrer, og ble oppmuntret til å gå inn på nettsiden vår for å finne 

massør i sitt fyke! 

Advisio Advokat AS er advokatfirmaet for Ryggforeningen. Advokat Olav Lægreid ga 

aktuell informasjon om deres tjenester -, først og fremst knyttet opp mot helserelatert jus. De 

gir bistand ved NAV-søknader, hjelper med klage og anke i sak etter folketrygdloven. 

Pasient- og brukerrettigheter, og kommunale tjenester er også noe de hjelper til med. Ellers 

jobber de med uføreforsikring, livsforsikring, sykeforsikring og søknad, klage, utmåling for 

pasientskade. Advokat Olav Lægreid hadde forlengelse av arbeidsavklaringspenger (AAP) 

som dagens tema. 1.januar 2018 kom det en ny lov vedrørende AAP. Du kan lese mer om den 

nye loven her: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskad

e/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018 

"Ryggsmerter. Ny kunnskap - behov for endring av behandling og trening?" var spørsmålet 

kiropraktor Arndt Grønstvedt åpnet med.  

Han mener det er svært viktig at vi i mye større grad arbeider på tvers av profesjoner for å 

hjelpe de som har utfordringer med rygg og nakke. 

Han snakket om trening for både kropp og hjerne, og hvordan dette henger nøye sammen. 

Han viste frem gode eksempler og anatomiske plansjer i den forbindelse. Antisipering dreier 

seg om hjernens forventning til hva kroppen skal utføre. Ordet antisipering kan oversettes 

med handle før/vente seg. Han hadde bl.a et eksempel som viste forskjellen på måling av 

bevegelse av skulder i fleksjon, abduksjon og ekstensjon mellom frisk og plaget skulder. Han 

viste også en klassisk plansje hvor en person holder seg i korsryggen og undres "hva skjer?" 

Vi fikk også opp et bilde som viste frisk, slitt og nedslitt ryggrad.  Hva er utgangspunktet? Er 

det en skive som er dehydrert, er det endret mekanikk, prolaps, skivesprekk osv. Ved smerter 

begynner vi ofte å bruke kompenserende strategier - også kalt følgefeil. Følgefeil kan f.eks 

være irriterte senefester eller stramt bindevev. Bindevev er nesten som et eget organ som 

ligger rundt muskler, ledd, overalt. 

Som terapeut har de fleste av oss hørt "Jeg blir jo bare verre av å trene jo". Det er flere årsaker 

til at det kan oppleves slik: du har brukt kompenserende strategier, har vært utrent, har ikke 

støttemuskulatur m.m. Ofte hjelper det bare å gå turer. Ved behandling kan man "slå på 

muskulaturen igjen" via f.eks raske grep. Da kommer det som regel av noe annet enn 

behandling av følgefeil. 

Hovedpoenget til Arndt Grønstvedt er at det er viktig å trene opp hjernen til å gjøre jobben 

igjen! Både ferdigheter, utholdenhet, muskler, funksjon og ikke minst hjerne må trenes!  

Professor i allmennmedisin og ryggspesialist Even Lærum: Placebo - vår tids viktigste 

medisin?"  Placebo betyr "Jeg(medisinen) vil kunne behage.  Her snakker vi om en 

forventningseffekt! Ved placeboeffekt kan legen i oss selv blir aktivert. 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018
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Slik kan placeboeffekten forklares:  

Nevropeptider er en kort kjede av aminosyrer som produseres av nerveceller og virker på 

nervesystemets funksjoner, og Even Lærum forteller at tanker og følelser går inn i enhver 

celle. Det vises bl.a til Benedettis studie av Parkinsons-pasienter; Placebo-injeksjon ga økt 

Dopamin-frigjøring i basalgangliene (tre store nervekjerner i hjernen). 

 

Han snakket også om å forstå smerter; både de akutte og de kroniske.  Han viste oss tre sirkler 

med bokstavene BPS(Behavioral Pain Scale). Bokstaven B hadde følgende punkter: 

Kroppsfunksjon, patologi, komorbiditeter, genetikk, aktivitetsnivå og kosthold. P: Frykt, 

mestring, tanker og tro, bekymringer, kunnskap om helse/kropp, forventninger. S: 

Arbeidsplass, familie, venner, økonomi og utdanning. Tanken er at alle faktorer kan være med 

på å si noe om tilstanden. 

Som behandler er det alltid viktig å møte han/henne der vedkommende er! 

 

På lørdagen var det også parallelle sesjoner slik som likepersonsamtaler, yoga og 

stavgangsgrupper. Det var interessant for NMF å delta på Rygghelgen 2019! 

 

 

 

 

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 
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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/ 

• 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 

• 6.1.20: A-Melding for desember 

• 15.1.20: A-Melding – Frist for betaling 

• 20.1.20: Livsforsikring – Frist for levering av 3.partsopplysninger 

• 20.1.20: Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger 

• 20.1.20: Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger 

• 31.1.20: Aksjonærregisteroppgaven – Frist for levering papir/elektronisk 

• 1.2.20: MVA-meldinger – Frist for å søke om årstermin 

• 5.2.20: A-melding for januar 

• 10.2.20: Mva-melding for omvendt avgiftsplikt 

• 10.2.20: Mva – kompensasjonsmelding, Frist for levering 

• 17.2.20: Skattemelding (Selvangivelse) -Åpner for levering fra 

fagsystem/årsoppgjørsystem 

• 17.2.20: Næringsrapport skatt åpner for levering for AS 

• 1.3.20: Fagforeningskontingent – Frist for å korrigere feil i innsendte 

tredjepartsopplysninger 

• 5.3.20: A-melding for februar 

• 10.3.20: Mva melding for små virksomheter med årstermin; frist for levering og 

betaling 

• 16.3.20: A-Melding (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- frist for betaling 

• 16.3.20: Forskuddsskatt for Personlig Næringsdrivende – Frist for betaling 

• 31.3.20: Skattemelding – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende 

• 6.4.20: A-melding for Mars 

• 14.4.20: Mva-melding – Frist for levering og betaling 

• 5.5.20: A-melding for April 

• 15.5.20: A-Melding (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- frist for betaling 

• 15.5.20: Forskuddsskatt for Personlig Næringsdrivende – Frist for betaling 

 

  

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: How to make Friends, and influence people 
Shino Wilberg. Massasjeterapeut MNMF, Norges Massasjeforbund / Forsknings- og utdanningsutvalget. 

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com 

How to make friends and influence people er skrevet av Dale 

Carnegie og ble publisert første gangen i 1936. Den utgis nå 

av Pocket Books International og kan kjøpes bl.a. på Adlibris. 

Boken er skrevet med eksempler fra dagliglivet basert på 

deltagere på kurs forfatteren har avholdt over en lang karriere 

som kurs- og foredragsholder på hvordan omgås mennesker. 

Boken gir tips om hvordan få folk til å like deg, hvordan 

overtale folk til å se din måte å tenke på, og hvordan forandre 

folks opptreden uten å skape en dårlig tone. Alle disse er gode 

tips å implementere ikke bare i din praksis, men også i ditt 

daglige liv. 

Prisen varierer på hvilket format du ønsker den i, men det ligger på 100-150 kr. ca, og er vel 

verdt prisen. 

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 

http://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
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Massasjeterapeuten 4-2019 

Utgitt Desember 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.1/20 kommer i Mars, artikler mm. Som ønskes med i magasinet sendes 

til overnevnte mailadresse innen 15.Februar. 

 

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no

