
(Seneste nyt om Nordisk Brancheråd, forkortet referat: Gunna H) 

 

Årsmødet 2016 blev afholdt i Reykjavik i dagene 9.-10. september 

Værtskab: NB´s nye deltagerland, Island. 

Fra FRFM deltog Ragnhild Lamp og Gunna Højgaard 

 

Mål med dette møde: 

Sverige: Fælles kvalifikations-standarder. Research og samarbejde. 

Island: Lettere transfer. Bachelorniveau er nok ikke aktuelt nu. 

Sverige: EQF (European Qualifications Framework, på dansk Livslang Læring) og på undersøgelser om 

sundhedsøkonomi (brugerfordele bl. a. a.) 

Finland: Nordic Massage ”degree” (bachelor-niveau) 

Norge: fokus på uddannelse. Blive verdens bedste. 

Færøerne: Gå i kast med Lagtinget 

 

Rapportering fra deltagerlandene: 

 

ISLAND: Skoleleder Finnbogi Gunnlaugsson fortalte om uddannelsen på Nuddskoli: 

Uddannelsen er en del af det offentlige uddannelsesvæsen. Der køres massøruddannelseshold ca. 1 gang 

pr. år. Deltagertal max. 14. Alder: fra 18 år og opefter. Skolen ser gerne lidt ældre elever. 

Udfordring: Deltagerbetaling ville give mere dedikation. 

Islandske massører har ikke momsfritagelse, der er ingen fagforening og derfor ingen minimumsløn. 

Fremtid: Der er tanker om en niveaudeling, hvor det højeste niveau placeres hos universitetet. 

Det holistiske perspektiv forstærkes med yoga og mindfulness. Flere timer i psykologi, for eksempel 

psykologi på biologisk grundlag. 

Øvrige oplysninger fra Island: Omkring 1 ud af 5 bliver fuldtids massør. Vi drøftede fordele og ulemper ved 

den islandske ordning, at man læser teorifagene først og tager praksis til sidst. 

 

SVERIGE: 

Johan Starre, Reneée Liden: Der er nu 14.020 certificerede massører, heraf ca. 4000 på terapeutniveau, 

dvs. med omkring 6-800 timers uddannelse. 



Organisationerne: Svensk Massage kræver kvalifikationer. Det sker ikke i Kroppsterapeuterna. 

Thai-massage fungerer også i det kriminelle miljø. Alene i Stockholm er der 200 steder. 

Skoler: Medicinskt Kursforum har også et højt niveau end til certificering, med et par års studier. 

Der er 9 betydningsfulde skoler, heraf er de største Axelsons, Bergqvist og Hälsoteket. 

Branchens vækst: Virksomhedsmassage er i stor vækst, spa-massage også ret stor vækst og private kunder, 

moderat vækst. 

”Friskvårdspengar”: Firmaer budgetterer med beløb til sundhedsfremmende aktivitet. Det typiske forbrug 

er:  

Motion 40-60 % 

Massage 36-57 % 

Andet: få % 

Den gennemsnitlige fordel er, at der spares 9-12 sygedage pr. år, hvilket helt dækker sundhedsudgiften. 

 

FINLAND: 

Stefan Lillvik: Der uddannes ca. 1000 nye massører hvert år. Nu har ca. 20.000 taget uddannelsen. Af disse 

praktiserer måske 1/3. 

Eksamen: Numeriske karakterer er ude, der findes kun bedømmelserne bestået og ikke bestået. 

Politik: Uddannelsessektorens budgetter bliver beskåret voldsomt, det anslås, at ca. 50 % af 

fagskolepladserne lukkes. Tendensen er, at erhvervslivet sponserer universiteterne, det medfører mere 

egenbetaling for de studerende. Stefan venter, at det samme vil ske for massørskolerne. 

Massøruddannelse vil måske i fremtiden blive lagt sammen med uddannelse i andre fag, for eksempel 

SOSU-området. 

Social velfærd og sundhed er flyttet fra kommunerne til ”amterne” (Landskaber). Der bliver færre 

centralsygehuse. Det vil antagelig medføre, at folk opsøger mere KAM. 

 

NORGE: 

Anders Jensen beretter, det meste er uændret fra sidste år. 

Organisationer: Mange behandlerforeninger er nu ikke længere med i SABORG. Det giver en ond cirkel med 

få resultater. Der er nu 800medlemmer i NM. NM lægger vægt på, at massørerne ved, hvad de kan få ud af 

medlemskabet. foreningen kan afvise dem, der ikke er uddannet i terapeutisk massage, 

Forsikring: Selskaberne giver nu gratis medlemskab til dem, der studerer massage og er medlemmer af NM. 

Statistik: NIFAB har opgjort, at ca. ¼ af befolkningen fik massage i 2012. 

 



Highlights: Andre aktuelle problemstillinger og nyheder, løst og fast fra de nordiske lande: 

Danmark: Jeppe Tengbjerg (skoleleder) annoncerede sin event: Massage Championship. Arrangeret i 

samarb. m. International Massage Association og Lotus Publishing. Der var delte meninger om det 

kommercielle aspekt og kritik af konkurrenceaspektet. NB som helhed tilsluttede sig ikke. 

Danmark: Der er lovforslag på vej til beslutning i sommeren 2017, om HVLA-manipulation skal være tilladt 

for andre behandlere end kiropraktorer og læger, som nu har det som forbeholdt virksomhed. Hvordan 

stiller massører og myndigheder sig til det?  

Sverige: Vi manipulerer ikke led særskilt, men påvirker led.  

Norge: Vi er ikke kiropraktorer, vi arbejder med det bløde væv og påvirker led på den måde. Dorn teknik 

kan indgå i vores behandling. Vi vil se nøje på, om manipulation af led er med i uddannelsen.  

Resultatet af endnu flere indlæg i diskussionen var følgende: Vores fokus er på massage. Du kan ikke 

massere uden at påvirke leddene. Det er et etisk spørgsmål, at vi kun udfører sikre behandlinger. Vores 

uddannelser er korte. Mange af os udfører ikke HVLA-manipulation. 

NB er enige om, at massører kun udfører behandlinger, som de er uddannet til. HVLA-manipulation bør kun 

udføres af dem, der har speciel uddannelse i det. 

 

Kvalifikationskrav for massørskolelærere: NB har tidligere drøftet dette og er blevet enige om, at disse skal 

være uddannet på samme eller helst højere niveau end det, de underviser på, samt have klinisk erfaring. 

 

Om uddannelsen: 3½ års uddannelse, det ville være noget, der gjorde det mere attraktivt at blive massør. 

Norge: Arvævsbehandling må være del af en fuldgod massøruddannelse.  

Island/Finland: Det oplyses fra Canada, at man er kritisk over for megen vægt på assessment (diagnostik, 

overvejende visuel), for lidt på det palpatoriske. 

 

Oplysningsarbejde: Norge og Island: Bruge videoclips som kan spredes via de sociale medier  

Island: Endnu et tip: Bede om anbefalinger (testimonials) eventuelt som videoclip, som kan deles på nettet. 

Danmark: KAM behandlere kan kaldes ind til hospitaler, men hentes ikke ind af det autoriserede personale, 

næste skridt er at åbne for KAM behandlere i flere sektorer af sundhedsvæsenet, for eksempel på 

plejehjem. Massører er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed via SundhedsRådet (SR).  

Forskning: en del forskning afvises på grund af for lav troværdighed, SR er i gang med at uddanne sine 

medlemmer til at medvirke i valid forskning.  

Sverige: Idé at indbyde formidlerfirmaer og Spa-steder til skolernes afslutningsfester, så de studerende kan 

vælge arbejdsgivere. Man kan kontakte disse foretagender og oplyse om massørers kvalifikationer.  

 



Uddannelse: Alle: Man kan forestille sig 2 spor, en ”light” model med vægt på traditionel massagepraksis 

og en uddybet, holistisk/terapeutisk gren på et højere niveau. Der arbejdes der med syge mennesker eller 

præventiv massage. 

 

Den nordiske platform for massage, trendsættende! 

Arbejdet på årsmødets 2. dag centrerede sig om drøftelser om den fælles nordiske brancheplatform på 1 

års uddannelse. Vi blev gennem gruppearbejde enige om en platform i 2 dele: 

 Uddannelse 

 Brugerfordele 
Teksten udvikles og bearbejdes efter årsmødet.  

Formål med platformen:  

 Bringe platformen ud til medlemmerne i hvert land 

 Skabe en rimelig lønstandard 

 Organisering i fagforeninger 
 

Næste NB årsmøde holdes i Finland i dagene 8-9. september 2017. 

Efterskrift: Efter årsmødet er en arbejdsgruppe gået i gang med at søge midler til det forberedende arbejde 

om platformen, under ledelse af initiativtager Stefan Lillvik, Finland. 


