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Ansvarsförsäkringen!

Kalendarium 2017/18

Om försäkring ej tages via SFRF! Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från annat
förbund/försäkringsbolag

SFRF: 40 års Jubileum
årsmöte/Fortbildning mars-18

Viktigt! Alla aktiva medlemmar
skall ha en ansvarsförsäkring!

RiEN: Agm Konferens Portugal maj 2018
NRN: Norge 26/1-18
ICR: Taihung,Taiwan 19-22/10-17 2017

Länkar till intressanta
hemsidor:
www.icr-reflexology.org
www.fdz.dk
www.vifab.dk
www.lakareutangranser.org
www.reflexology-europe.org
www.nnh.no
www.srab.dk

Glöm ej SFRF:s 40 års Jubileum våren 2018!

ReflexZoner 2-2017

Framtida ReflexZoner
Nästkommande tidningar fram till
Årsmötet 2018 kommer att på
försök presenteras på Hemsidan
(digitalt). De som ej har dator
kommer att få en enklare stencil
av tidningen. Utvärdering
kommer att ske vid 2018 årsmöte.
Vänligen Meddela Stefan om Ni
vill ha en enklare stencilvariant.
/Styrelsen

Ordföranden har ordet
Ja då kom det där mailet …RoseMarie vår representant i KAM,
den utskällda
paraplyorganisationen!
SFRF har varit medlem i detta
förbund , jag tror ifrån allra
första början 1984 om jag inte
minns fel!
Man kan tycka vad man vill men
ordet vi står för
”Komplementärmedicin” det är
något fantastiskt!
Vi har blivit misstrodda och
förlöjligade av auktoriteter m.m.
Men vi har fortsatt vår kamp mot
ett erkännande. Vi har fördelen
att få jobba och verka men nu är
det snart dags att vi blir
accepterade i vårt samhälle . Det
innebär vissa eftergifter … Vi får
följa de regler som gäller för
övriga yrkesgrupper och det är
inte alltid av godo!
Dokumentation till evigheter och
mindre tid till arbete, det vi
brinner allra mest för! Kanske

inte det vi ville…?
Momsbefrielse, bidrag från
försäkringskassan à la
fysioterapeuterna ( forna
sjukgymnasterna).
Administrationen kommer att
ställa högre krav men vem är den
stora vinnaren? jo det är de som
har svårt med ekonomin, att få
sina behandlingar som krävs, för
vi trollar väl inte?! Detta
kommer innebära att vi kommer
att få patienter som kanske är lite
krävande och återkommer och
tar plats för de som verkligen
behöver hjälp!? Tänk på de som
säger: Jag har betalt skatt och då
ska jag dra nytta av detta! De vill
ha behandling ofta fast det inte är
relevant. Frikort: hur ställer vi
oss till detta? Är det så vi vill ha
det? Eller är det så att vi ska
bestämma hur det ska bli. Nja vi
får nog ramla in i bestämda
regler som inte alls var vad vi
tänkt? Låsta, frustrerade …

Om vi inte hade kommit till
acceptans ? Hur många kan leva
på sin inkomst av sitt jobb?
Svaret tror jag är … INTE
många! Men med ett
accepterande från samhället så
hade det blivit en annan inkomst!
Sedan har vi en annan aspekt!
Hur mycket orkar vi jobba i
veckan ? Händer, hjärna och inte
minst the spirit!?
Nu laddar vi för 40-års-jubileet!
Ska verkligen bli kul och själv
har jag varit medlem i 38 år då!
Kom och gör Jubileet till en
riktig FEST !
Vi ses ! Nu gäller: ha en riktigt
skön o härlig sommar!
Varma vindar från Stefan
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SFRF:s rekommenderade skolor i Zonterapi/Reflexologi

Kaironskolan

0709-660233, 031-423060

Axelssons Gymnastiska Institut

08-54545900

QiBo-skolan

0707-325 400

:

Team Hellberg Zonterapi AB

08-265104

Bo Engborg på SFRF:s Fortbildning
25-26 Mars-17 träffades
Zonterapiförbundets medlemmar
för att lyssna till Bo Engborg som
presenterade Su Jok en terapiform
ursprungen hämtad från Syd
Korea.

utbyta tankar och ideer
med, det berikar
vardagen även när man
kommer hem…
Vårsolen formligen
Su Jok har zoner på
strålade denna helg, årets
händer och fingrar, vi
första dessutom! vi
fick allt jobba en stund
lapade sol och njöt som
för att få zonerna att
om vi ingen sett i
”sitta” där de skulle, vred
mannaminne...
och vände på våra händer
Och så var det ju lotteri
men sedan klarnade det
och lite fest på
mer och mer efter hand
Lördagskvällen, kul
som tur var.
trevligt och minnesvärt
Tack Bo för en lärorik
”Tuppen Gol” och Stefan
fortbildning!
var som vanligt i
Känner att det är
högform!
utvecklande att få lära
mer och att få träffa
”likasinnade” kollegor att

Stora planer inför
nästa Fortbildning
och SFRF:s 40
årsjubileum
Boka datumet så fort det blir
klart, Denna stora helg ger
Kunskap gemenskap och en god
knippe energi!
Ha det gott Mvh Pia Ericsson
ZonteraPia
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Vara Folkhögskola Års/Fortbildning 24-26/3
Bo Engborg Su Jok, in action med pennor/
magneter
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Protokoll fört vid SFRFs årsmöte fredagen den 24 mars
2017 på Vara folkhögskola.

1.
2.
3.
4.

Årsmötet öppnades av ordförande Stefan Bokström.
Alice Lindholm valdes till ordförande för årsmötet.
Janet Westling valdes till sekreterare för mötet.
Karin Lycke och Malin Karlsson valdes till justerare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall
justera protokollet.
5. Deltagarna på årsmötet fann att mötet blivit behörigen kallat.
6. Dagordningen justerades med följande tillägg under punkten Övriga frågor;
23a. Medlemsfrågor
23.1a. Reflexzonen
23b. RIEN, KAM, NRN samt SFKM med momsfrågan.
23c. Framtiden för SFRF.
Med dessa tillägg fastställdes dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Stefan Bokström.
8. Kassa -och revisionsberättelse lästes upp av Karin Simonsson.
Anette Ivarsson meddelar att vi har 72.486:- på föreningskontot idag.
9. Förbundsexpeditionens årsrapport samt rapport från utbildningsledaren lästes upp av Doris
Johanson.
10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Justering av medlemsmatrikeln
Medlemmarna uppmanas att meddela ev. ändringar (adress, mailadress, telefonnummer etc) på
lista som lagts ut vid årsmötet.
12. Fastställande av styrelsearvoden.
Beslut att arvodena förblir oförändrade från föregående år och alltså ser ut som följer;
Styrelsemedlemmarna betalar 100:- i medlemsavgift.
Styrelsen är befriade från serviceavgiften på 1850:Stefan har fri fortbildning och dessutom 10.000:- för konferenser etc. som har med reflexologi att
göra.
Styrelsen har fria resor till möten.
13. Medlems- och serviceavgift för året.
Beslut att medlems- och serviceavgifterna förblir oförändrade, d v s 100:- i medlemsavgift och
1850:- i serviceavgift för kommande år.
14. Rekommendation av behandlingsavgift.
Efter en inventering av behandlingsavgifterna hos de närvarande togs ett beslut på rekommenderad
behandlingsavgift att ligga mellan 600-800 för 1 timmes behandling.
15. Val av utbildningsledare.
Doris Johansson omvaldes som utbildningsledare.

Glöm ej SFRF:s 40 års Jubileum våren 2018!

ReflexZoner 2-2017
16. Val av ordinarie styrelseledamöter efter de avgående.
Malin Karlson och Janet Westling valdes in i styrelsen att ersätta Christina Jakobsson och Karin
Lycke.
17. Val av suppleant.
Pia Ericsson valdes till suppleant.
18. Val av revisor
Karin Simonsson och Alice Lindholm omvaldes som revisorer.
19. Val av revisorssuppleant.
Lena Larson och Adriana Konya omvaldes som revisorssuppleanter.
20. Val av två ledamöter till valberedningen.
Mötet beslöt att styrelsen ska fungera som valberedning.
21. Motioner
En motion har inkommit som föreslår en ändring i §5 i stadgarna.
Nuvarande ordalydelse……..;
Årsavgiften till SFRF fastställes av årsmötet. Avgiften betalas 1 gång per år med förfallodag den
1:a januari.
Medlemmar som inte har betalat sin avgift i tid erhåller en påminnelse om att medlemsavgiften
måste vara inbetald inom 14 dagar. Om betalning ej sker, strykes medlemmen ur gällande
medlemsregister och får därefter ej använda sig av Förbundets emblem.
Den som söker medlemskap 1 juli eller därefter betalar halv medlemsavgift för inträdesåret.
….föreslås ändras till;
Årsavgift till SFRF fastställes av årsmötet. Avgiften betalas 1 gång per år senast den 31 januari.
Medlemmar som inte betalat sin avgift i tid erhåller en påminnelse 2:a veckan i februari. Om
betalning ej sker strykes medlemmen ur gällande medlemsregister och får därefter ej använda sig
av Förbundets emblem.
Den som söker medlemskap 1 juli eller därefter, betalar halv medlemsavgift för inträdesåret.
Årsmötet beslöt att bifalla ändringen
22. Inga ytterligare stadgeändringar.
23. Övriga frågor
23a. Medlemsfrågor – Karin Lycke meddelar att ett nytt medlemsbevis tagits fram som kommer att
skickas ut till nya medlemmar.
23.1a. – Reflexzonen – förslag och diskussion om att skicka ut Reflexzonen även på mail. Mötet
beslutade att under 2017 på försök ge ut ett pappersnummer till och därefter skicka ut Reflexzonen
på mail istället. I pappersnumret kommer information om denna förändring på försök och en
utvärdering av försöket görs vid nästa årsmöte. De medlemmar som inte har mail kommer även
fortsättningsvis att få tidningen i pappersform, men i en enklare stencilvariant.
23b. NRN – Karin Lycke berättade om senaste NRN-mötet (Nordic Reflexology Network meeting)
som i år hölls i Rimbo. Hon berättade bl a att Sundhetsstyrelsen (motsvarar vår Socialstyrelse) tagit
över ansvaret för registreringen av bl a zonterapeuter i Danmark.
RIEN – Stefan berättade om senaste RiEN-mötet (Reflexology in Europe Network) i Brüssel med
de förvecklingar som förekom där.
SFKM med momsfrågan – Stefan berättade att Arne Hamberg, SFKM (Skandinaviska Förbundet
för Komplementär Medicin) arbetar via Småföretagarnas Riksförbund mot en momssänkning till
6% för bl a zonterapibehandlingar. SFRF står bakom förslaget.
23c – Framtiden för SFRF. Diskussion om möjligheten att SFRF skulle gå upp i ett annat förbud p
g a vikande medlemsantal. För- och nackdelar diskuterades. Ev. förbund som nämndes var SFKM
och Kroppsterapeuterna. Mötet konstaterade avslutningsvis att vi ser positivt på framtiden.
24. Mötet avslutades.
Janet Westling
Alice Lindholm
sekreterare för mötet
ordförande för mötet

Karin Lycke
justerare
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Hej!
Jag heter Charlotte

Barkenhammar och har min
lilla klinik i Höllviken söder
om Malmö. Där arbetar jag
med zonterapi, massage och
öronakupunktur.
När vårt andra barn föddes
2008 med en ovanlig
kromosomavvikelse
introducerades vår familj för
en helt ny värld. Jag sökte på
nätet efter hur och vad man
kunde göra för hans
utveckling och vi provade
olika terapier som jag inte
visste fanns. Men framför allt
väckte hans handikapp mitt
intresse för hälsa och hur vi
kan påverka vårt psyke via
både rörelser och kost. Just
kosten har ju ett enormt viktigt
samband med vårt psykiska
välbefinnande och flera av de
hälsoproblem, både fysiska
och psykiska, som många går
och bär på.

Som ekonom och översättare
behövde jag helt enkelt
omutbildas för att kunna ägna
mig åt detta! Jag gick ett år på
Komplementärmedicinska
Högskolan i Staffanstorp för

att utbilda mig till zonterapeut
och det var verkligen ett roligt
år! Vi hade en otroligt
inspirerande lärare som lärde
oss inte bara zonterapi utan
även mycket om TKM,
traditionell kinesisk medicin.
Jag arbetar mycket med olika
akupunkturpunkter när jag

gör zonterapi och tänker på
hur våra meridianer går i
kroppen.
Det är glädjande hur
kostmedvetna många av
kunderna är som kommer och
det är så intressant att höra
dem berätta sin historia. En
del har fått hjälp av zonterapi
eller andra alternativa
metoder tidigare och andra
kommer för första gången och
är nyfikna på vad det är för
något. Jag är så glad över att
ha fått lära mig denna fina
metod och ser fram emot
vidareutbildningar och träffar
med andra zonterapeuter!
Med vänliga hälsningar!
Charlotte
Näsets Energi & Hälsa
www.nasetsenergiohalsa.se
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Liten rapport från KAMs
årsmöte.
Mötet var som vanligt
"välbesökt"...ca 15 personer
styrelsen inkluderad plus ett
par utställare/företag.
Det är ju riktigt sorgligt.
Samtidigt som alla egentligen
tycker att det är mycket viktigt
med ett gemensamt organ för
att påverka politiker, bilda
opinion, verka för en hög
kvalite´på de terapeuter som
verkar inom det
komplementära och alternativa
området, så vill/orkar ingen
engagera sig.
Lite ledsamt när man ser att
vårt förbund bjöd in samtliga
och t o m stod för reskostnad
och uppehälle och inte någon
nappade?!
Kan ju faktiskt vara viktigt att
påminna våra medlemmar om
på vårt årsmöte då de är
kritiska till vad KAM gör.
Viktigt de förstår att KAM inte
är någon stor koloss med
obegränsade medel eller något
kansli. Det lilla vi kan göra nu
görs av några få styrelsemedlemmar inklusive mig själv
som har fullt upp med annat
och inte får tiden att räcka till
som det är.
Det är många som lever kvar i
att KAM är som det var när det
fanns folk anställda. Det är
viktigt att man släpper det
gamla och försöker gå in i nåt
helt nytt.
De få intäkter vi har kommer
från medlemsavgifter och i

nuläget är det 5 förbund. 4 av
de förbunden betalar endast
förbundsavgiften 1000 kr/år.
Det kan man inte bedriva stor
verksamhet på.
Historien ligger KAM lite i

fatet. Men samtliga förbund
som är
engagerade/närvarande är
överens om att det vore
förödande att låta KAM gå i
graven p g a inaktivitet.
Om vi ska kunna påverka,
samtala med myndigheter
måste vi organisera oss. De
olika instanserna är inte
intresserade av att prata med
ett antal små förbund.
Bäst vore om det fanns medel
till ett kansli med åtminstone
någon på deltid som kunde
sköta lite av administration
och hålla ihop det hela.
Positivt inför det kommande
året är att vi under året som
gått fått in två nya förbund.
SHR - svenska homeopaters
riksförbund, NHF - Nordiska

homeopatförbundet.
SHR är störst och har försökt
få NHF att gå upp i dem men
det verkar inte helt enkelt. De
vill ha kvar sitt namn och
tycker SHR ska byta så det
verkar inte görligt i nuläget.
Positivt är att Iren Svensson
Nylén som är ordförande i SHR
nu är vald till ny ordförande i
KAM. Hon är från Örebro och
känner att det är lite tag i
henne och hon verkar vettig
som person. Dessutom har
även SHR en till ledamot
Camilla Lodin som även är
sekreterare i deras förbund.
Hon har ett förflutet i
elektrikerförbundet och det
tycker jag känns lite tryggt
med någon erfaren
föreningsmänniska (jag själv
är ju en gammal facklig
ombudsman från Hotell och
restaurang)
NHF har en ledamot Barbro
Lundell homeopat från
Stockholm.
NMTF - näringsmedicinarna är
medlemmar men har ännu inte
vaskat fram någon
representant.
Vår käre kassör Greger som
nog vill göra ett gott jobb,
men inte hinner med och lyser
med sin frånvaro på en hel del
möten har nu lämnat
kassörsysslan till Monika
Swärd Albers - homeopat från
Visby men tidigare
Stockholmstjej. Hon är lite mer
tag i och det är hon som
skapat en helt ny hemsida
under året, i stort sett helt
ideellt.
Vår sekreterare Jessica Kann
Wallin kommer ta över
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ansvaret för auktorisation och
kvalitetssäkringen. Hon är bra
och strukturerad, så får hon
bara över allt från Greger så
kommer det att fungera.
Åtminstone för dem som redan
varit auktoriserade. För de nya
måste ev basmedicin bedömas
och där saknar vi idag en
läkare som går igenom
inskickade papper för att se
om utbildningen motsvarar
kraven.
Men det är flera som jobbar på
att hitta en sådan, så det
kommer nog lösa sig.

Det som planeras under året
är:
Öka intäkterna:
Styrelsen ska jobba med att
undersöka och söka pengar ur
olika stiftelser för att finansiera
vår verksamhet.
Få förbunden att uppmana
sina medlemmar att betala
medlemsavgiften till KAM 200
kr/medlem alt. få förbunden
att betala avgiften för sina
medlemmar.
Ta reda på vad hände med
pengar till terapeutregistret.
Få med fler förbund:
Styrelsen kommer att jobba
vidare med att skicka ut brev
till både de förbund som är
anslutna och förbund som ej
är anslutna, för att få dem att
gå med i KAM alternativt
engagera sig.
Försöka ha fler fysiska
arbetsmöten, då det är svårt
att få det att fungera med
endast telefonmöten. Be våra
förbund ta kostnad för resor
och ev uppehälle. (Vi har i
nuläget haft ett fysiskt möte
förutom årsmötet, vet inte

exakt antal men kan väl
handla om 2-3 möten/år plus
årsmöte)
Det vi önskar av förbunden:
*Uppmana medlemmar som
uppfyller kraven att betala
medlemsavgiften. Be
förbundet överväga att ev kan
ta den kostnaden, förstår det
kan bli svårt om inte alla
uppfyller kraven för KAMmedlemsskap. Finns någon
lösning? Annars kan
medlemmarna själva kanske ta
kostnaden.
De som inte uppfyller kan gå
med i KAMs vänner 150 kr/år.
Det behövs medel om KAM ska
kunna fungera och driva
verksamhet.
*Varje förbund ska ha en
representant i valberedningen
till KAM - för att det ska bli
bredare representation - ett
större kontaktnät. Som det
varit har ju alla i
valberedningen varit från SNS
och då är det inte så konstigt
om många ledamöter är från

SNS.
SFRFs plats i valberedningen

är nu vakant - Så försök kom
upp med förslag på någon
som kan kliva in i
valberedningen nu under året.
*SHR firar nästa år 90
årsjubileum och har bokat
Birka Princess 23-24 april. De
planerar något som går under
arbetsnamnet
"homeopatibåten" men hälsar
att namnet på evenemanget
kan ändras till något som
passar alla.
De vill bjuda in samtliga
förbund inom det alternativa
området, terapeuter, kunder,
leverantörer, utställare osv. De
planerar att ha sitt årsmöte på
båten. De menar att de
förbund som kan, skulle kunna
ha sina årsmöten och
utbildningsaktiviteter ombord.
Om det bjuds in olika
föreläsare kan det vara öppet
för alla terapeuter som önskar
gå.
Tycker detta låter som en bra
idé att öppna broar och mötas.
Ta med dig detta till styrelsen
och årsmötet och fundera på
detta. Om man nu inte vill
lägga årsmötet då, vilket vi
faktiskt kan enligt våra stadgar
så borde man kunna lägga
utbildningshelgen då. Det finns
ju olika konferensrum på
båten som man kan boka upp i
god tid och planera för detta,
kanske även öppna upp
platser för andra terapeuter.
Personligen tycker jag det låter
som en mycket bra idé.
Jag var i höstas på tidningen
Hälsas kryssning - Hälsobåten.
Då bjöds tidningen Hälsas
läsare in till en kryssning med
bara en massa spännande
föreläsare inom hälsoområdet,
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helt vegetarisk mat och olika
träningsformer. Bara en massa
hälsointresserade människor
ombord. Mycket trevligt!
Personligen är min uppfattning
också att någon från SFRFs
styrelse också skulle ta platsen
i KAMs styrelse. Så är det för
de andra förbunden. De flesta
är ordförande eller ledamöter i
sitt förbunds styrelse. Det är
bara jag som nu är
representant utan att sitta i
vår styrelse. För mig är det
inget alternativ att sitta i
SFRFs styrelse då jag inte har
tiden som det ser ut nu. Jag
har dåligt med tid för KAM
också. Sitter 1 år till därefter
är det nyval på SFRFs
ledamot. Jag skulle kunna vara
kvar som suppleant men
önskar helst att någon i
styrelsen går in i KAM som
ordinarie ledamot.
Vill du ta med dig allt detta till
årsmötet så vore jag tacksam.
Jag tror ändå på att vi ska
stödja KAM och försöka verka
där tillsammans i de
gemensamma frågorna.
Känner alltid att det är mer
positivt när vi kommit samman
och haft fysiska möten.
Telefonmötena har inte varit
konstruktiva och tar mer
energi än det ger. De kan ha
en funktion också emellan,
men vi kommer även försöka
hitta andra forum att ha våra
möten på t ex Skype.

Hälsa till alla där från mig!
Du får gärna höra av dig om
du vill ha mer info eller nåt
annat du undrar över.
Kram
Rose-Marie Andersson
CoraZone
Konsistoriegatan 17 B
582 34 Linköping
070-670 29 21
www.corazone.se
Den tis, feb 28, 2017 kl 14:01,
stefan.bokstrom@telia.com
skrev:
Hej Rose-Marie!
Jag förstår problematiken med
små förbund!
SFRF är ett litet förbund och
den tid utöver styrelsearbete i
förbundet blir svårt.
Inte lätt att få medlemmar att
engagera sig i förbundet och
därmed blir det nästan
omöjligt med engagemang i
KAM
Tacksam att du stannar ett år
till och ska ta upp
frågeställningen till nästa år
angående KAM.
Tacksam för din rapport och
du

Jag hoppas att ni får en bra
utbildnings och årsmöteshelg!
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Hej Stefan!
Det börjar faktiskt röra på sig
lite och verkar lite hoppfullt
inom KAM.
Bifogar fil med direktiv från
regeringen.
Det har tillsatts en utredning
som ska utreda och definiera
de olika
komplementära/alternativa
behandlingsmetoder som
finns.
KAM har inbjudits för ett första
samtal och vi kommer att
erbjudas en plats i den
expertisgrupp som ska
tillsättas. Det är ett begränsat
antal platser så det är mycket
bra att vi får en plats. KAMs
ordförande Irén Nylén
Svensson kommer att vara den
som är vår representant.

De vill också ha in en
förklaring/definition av varje
behandlingsform. Har vi någon
kortare skrift som beskriver
vår terapimetod som du kan
skicka över till mig snarast.
Det är lite brådis med det, för
allt blev lite fördröjt eftersom
förfrågan från regeringen
hamnade hos KAMs tidigare
ordförande och hon inte
vidarebefordrade. Positivt nu
är att den nya ordföranden
från SHR och nya ledamöter
från homeopatförbundet fört
in lite nytt blod och kraft i
KAM.
Det som också är nytt och ska
spridas till våra medlemmar är
att medlemsansökan finns på
KAMs hemsida och går att dra
ut därifrån och skickas sen in
till vår sekreterare Jessica
Kann Wallin som har tagit över
allt som rör

kvalitetsäkring/auktorisering.
Hennes adress och allt som rör
detta finns beskrivet på
hemsidan.
Uppmana våra medlemmar
som har behörighet att
auktorisera/kvalitetsäkra sig
Nu går ögona i kors på mig
märker jag. Tror det var nåt
mer men får ta det när jag
kommer på det.
Återkoppla gärna till mig
snarast om
definition/beskrivning
Med vänliga hälsningar
Rose-Marie Andersson
CoraZone
Konsistoriegatan 17 B
582 34 Linköping
070-670 29 21
www.corazone.se

Styrning!? åt vilket håll bär det?
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Ibland blir det ilfart
på tangenterna!
Roligt och spännande med
det som händer!Att det

överhuvudtaget händer
något! ;)

fackförståelse vad gäller
Zonterapi/reflexologi!

Nu var det snabba ryck. Helt
plötsligt fick jag det positiva
mailet från Rose-Marie. Tack för
ditt engagemang i KAM RoseMarie! Nu gäller det en

Nu var det dax för
språkfenomenet Bokström att
agera. Så här blev det med hjälp
av styrelsen!

Definition: Zonterapi/Reflexologi för Svensk Fackförståelse
Zonterapi/reflexologi är en
behandlingsform där man med
tryckpåverkan förbättrar
funktionen på ett annat ställe på
kroppen.
Teorin är att hela kroppen
(makrosystemet) finns avspeglad i
delområde av kroppen
(mikrosystemet) som
kommunicerar och växelverkar
med helheten.

Den vanligaste förekommande
formen av zonterapi/reflexologi är
fotzonterapi, där fötterna ses som
ett microsystem.
Varje fotzon anses motsvara ett
bestämt område på kroppen . När
dessa zoner utsätts för tryck
stimuleras självläkningsprocessen
mot normalisering av kroppens
funktioner. . (Empirisk vetenskap)
Terapeuten arbetar med ett
holistiskt synsätt. Det betyder att

människan är en helhet , vilket
innebär att det finns en fysisk,
känslomässig och mental sida av
henne.
Samtidigt är klienten en nära
samarbetspartner under hela
behandlingen och hon/han tar
också ett eget ansvar för att få
kroppen i balans och jämvikt igen.
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Kommittédirektiv
Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som
bedrivs inom den etablerade vården
Ett sammandrag av 21 sidor
från Socialdep.
Beslut vid regeringssammanträde
den 27 april 2017
Sammanfattning Patientens rätt
att själv välja vilken vård och
behandling man vill ha för sina
besvär måste i största möjliga
utsträckning respekteras. Denna
rätt måste dock vägas mot
intresset av att upprätthålla hög
patientsäkerhet. För att den som
söker vård ska kunna göra ett
välinformerat val av vårdgivare
och vårdmetoder måste det vara
möjligt att också få information
om behandlingsmetoder som
finns utanför den etablerade
hälso- och sjukvården, vård som
även kallas alternativ,
komplementär och integrativ
medicin, även i de fall sådan
vård inte finansieras av det
allmänna, samt information om
evidens om metodernas effekt.
Kunskaperna om
behandlingsmetoder som
används utanför den etablerade
vården är otillräckliga.
Detsamma gäller kunskaperna
om aktuella forskningsresultat
och pågående forskning om
sådana metoder. Metoder som
idag används vid vård utanför
den etablerade hälso- och
sjukvården kan i framtiden, efter
forskning och utvärdering, bli en
värdefull del av den etablerade
vården. En sådan utveckling
skulle gynnas om det skapades
bättre förutsättningar för
kontakter och erfarenhetsutbyten
mellan personer som är
verksamma i och utanför den
etablerade hälso- och sjukvården,

men också skapa ökad
patientsäkerhet.
Dir. 2017
Utredningsuppdraget En särskild
utredare ges i uppdrag att
genomföra en kartläggning av
aktuella forskningsresultat och
vilken pågående forskning som
bedrivs om behandlingsmetoder
som används utanför den
etablerade hälso- och sjukvården.
Vidare ska det kartläggas vilka
olika utvärderingsmetoder som
används för sådana behandlingar.
Utredaren ska också redovisa i
vilken mån de alternativa
metoderna genomgår klinisk
prövning enligt gängse praxis
samt vilka eventuella hinder som
finns för sådan prövning.

Utredaren ska vidare lämna
förslag till en policy för
utvärdering och reglering av
behandlingsmetoder som idag
inte tillhör den etablerade hälsooch sjukvården men som efter en
utvärdering skulle kunna utgöra
en värdefull del av denna vård.
Utredaren ska också lämna
förslag till ett system som
säkerställer att patienter får sådan
information som är nödvändig
för att göra välövervägda vårdval
och för att undvika oseriösa och
farliga behandlingsalternativ.
Utredaren ska även utreda om

rätten att behandla vissa
allvarliga psykiska sjukdomar
och störningar bör begränsas för
den som inte är hälso- och
sjukvårdspersonal. Utredaren får
lämna de andra förslag som är
samhällsekonomiskt motiverade
för att öka patientsäkerheten i
sådan hälso- och sjukvård som
bedrivs utanför den etablerade
hälso- och sjukvården.
Uppdraget ska redovisas senast
den 31 mars 2019.
Bättre förutsättningar för
utvärdering av
behandlingsmetoder. För att en
behandlingsmetod ska kunna
prövas krävs metodkunskap och
forskningskompetens. Många
aktörer som utövar andra former
av vård kan också behöva hjälp
med att genomföra sådana
utvärderingar. Särskilt inom den
etablerade hälso- och sjukvården
finns forskningskompetens och
forskare för att ge råd kring
genomförandet av olika
utvärderingar.

Det är av patientsäkerhetsskäl
angeläget att det skapas bättre
förutsättningar för kontakter och
erfarenhetsutbyten mellan
personer som är verksamma i
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och utanför den etablerade hälsooch sjukvården. Men det finns
också andra skäl till att skapa en
sådan ordning. Det finns olika
exempel på behandlingsformer
som tidigare tillhörde den
oetablerade vården, men som
kommit att bli en del av den
etablerade hälso- och sjukvården.
Akupunktur, naprapati och
kiropraktik är några exempel.
Metoder som i dag hör till den
vård som ges utanför den
etablerade hälso- och sjukvården
kan troligen således i framtiden,
efter forskning och utvärdering,
bli en värdefull del av den
etablerade vården i de fall de
påvisats ha medicinsk effekt.
Utredaren ges därför i uppdrag
att lämna förslag till en policy för
utvärdering och reglering av
behandlingsmetoder som i dag
inte tillhör den etablerade hälsooch sjukvården, men som efter
en utvärdering skulle kunna
utgöra en värdefull del av denna
vård. Som en del av underlaget
för dessa förslag ska utredaren
inhämta erfarenheter från andra

länder, i synnerhet från länder
vars hälso- och sjukvårdssystem
är jämförbara med Sveriges.
Vidare ska förslagen utformas
med beaktande av WHO:s
strategi om traditionell och
komplementär medicin
Samverkan och redovisning av
uppdraget Utredaren ska sträva
efter ett brett samråd med
berörda aktörer inom och utanför
den etablerade hälso- och
sjukvården i syfte att öka
patientsäkerheten. Utredaren ska
utse en expertkommitté med
företrädare som har sakkunskap
inom integrativ medicin,
inklusive den internationella
utvecklingen inom denna samt
företrädare för forskare och
utövare inom den etablerade
hälso- och sjukvården. Dessutom
ska utredaren samråda med
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), företrädare för
ett antal landsting, berörda
myndigheter och övriga aktörer
inom området. I sitt arbete ska
utredaren beakta andra pågående
arbeten som är relevanta för de

frågeställningar som angetts i
uppdraget. Utredaren ska
fortlöpande informera
Regeringskansliet
(Socialdepartementet) om
arbetet. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 mars 2019.
(Socialdepartementet)

Kommer det att bli en fest utöver det vanliga när vi firar 40 årsJubileum ?
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Danmark
• Zonterapi är känt av de flesta.
• Privat sjukförsäkring Danmark, sedan 2009 med 2,5 milj medlemmar av 5,5 milj invånare
där zonterapi är med. www.sygeforsikring.dk Gäller terapeuter registrerade i RAB-registret.
• Vårdpersonal ska ingå i RAB-registret igen. Föreningarna RAB-registrerar på uppdrag av
Sundhetsstyrelsen. De ska godkänna skolorna.
• 8 godkända skolor.
• Ungefär 1000-1500 registerade zonterapeuter i Danmark. Uppdatera sin utbildning vad
tredje år för att vara fortsatt RAB-registret. www.zct.dk och www.tkz.dk.
• Sundhetsstyrelsens RAB-register www.srab.dk
Norge
• Norske naturterapeuters Hovedorgansiation, NNH www.nnh.no
• Tidningen Naturterapeuten utkommer 7 nummer per år, varav två i pappersform, 30
reflexologer, 450 zonterapeuter, 3 godkända skolor, Axelssons och Tunsberg
• Jobbar för att få zonterapi godkänt, NNH stor föreningen och 39 små organisationer.
• Studieresa till Bulgarien nyligen.
• Ingen ersättning från staten.
• Momsfritt för godkända zonterapeuter
• Ny forskningsstudie: Bihålestudie startar i mars 2017 Antibiotika versus Zonterapi, Oslo
Jon-Petter och Terje ansvariga
Sverige
• SFRF har ca 50 medlemmar och KrY har 357 zonterapimedlemmar.
• 4 zonterapiskolor.
• Mediastrategi behövs för att få ökat intresse om zonterapi.
• Se ny artikel i Kurera om zonterapi http://kurera.se/zonterapi-ett-satt-att-hjalpa-kroppenlaka-sig-sjalv/
• KrY jobbar för BOT-avdrag för att göra zonterapi mer tillgängligt.
• www.zonterapi.nu och www.kroppsterapeuterna.se

•

www.leilaeriksen.dk
Läs mer på hemsidan om Barn och cancer och forskning och temanummer av
ZoneconnectionPoster: Reflexology in Europé and Worldwide – Research and Clinical
Practice, Las Vegas 2016
• Viktigt med bättre forskning om zonterapi framöver för att få acceptans i sjukvården.
• MYMOP frågeformulär som kan användas www.bris.ac.uk
• Dokumentera era extra bra fall
• Artikeln Touch om att mjukt tryck fungerar minst lika bra. Trend i alla nordiska
länder. Liknelse hur du vattnar i jorden.
• Little Kids Tina Aelm, Kanada, rörelser
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•
•

19 mars webinar om Forskning. Se FB-gruppen.
NAFKAM och NIFAB Rapportera exeptionella goda fall
https://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_menu=42374&p_dimension_id=88112

Karin tillsammans med våra
norska/danska kollegor
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RiEN, AGM-möte
Amsterdam 19-21 maj

SFRF:s representant Stefan Bokström

Sommaren har enligt kalendern infunnit sig…….?
Jag var nyligen på RiEN:s Årsmöte i Amsterdam.
(Kallas AGM möte).
På planet ned så träffar jag två av de danska
deltagarna.
Allt startar med en välkomstdrink på torsdagen vid
18-tiden. Pratar och träffar gamla som nya
medlemmar från olika delar av Europa.
Registrering och betalning för mat under mötets 3
dagar.
Installerar mig på hotellet som ligger 10 minuters
gångtid från möteslokalen. Alltid skönt med frisk
luft!
Lördag morgon kl. 0900 börjar mötet.
Nu är det en annan möteskultur än hemma i
Skandinavien ……Mötet öppnas av Eduardo,
ordföranden från Madeira och sedan blir det likt en
amöba , det flyter ut i diskussioner utan direkt
styrsel. Blir lätt jobbigt när man pratar i mun på
varandra.
Mao ingen toastmaster, påtalar detta till en grekisk
delegat, han säger att de är amatörer och har inte
betalt för sin position, så vad kan man kräva?!
Ok! Eduardo säger “ Are you happy?” alla svarar
efter en viss tvekan/fördröjning, Yes...! Good!
Vi är en familj! Detta uttrycker han ofta.
Det var två val och det första valet handlade om
RiEN skulle bli en legaliserad organization som
betyder att RiEN blir mer accepterat vad gäller den
ekonomiska situationen och att styrelseledamöterna
ej blir betalningsskyldiga vid eventuella krav.
Efter detta skulle det bestämmas nya stadgar men
detta blev en övermäktig uppgift. Det ligger på
remiss ut till alla förbunden som ska ha tre
månader på sig att titta igenom dessa.
Vad gäller definitionen på vad
zonterapi/reflexologi är? Det blir förvånande svårt
att få en gemensam definition. Ska bli spännande
att se utvecklingen på detta fenomen!
Samtalstonen är god men mycket rundgång.
AGM och en konferens kommer att ske i
Fatima,Portugal i maj 2018.
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Efter avslutat AGM- möte blev
det en liten jazzkonsert på
Konferenshotellet och efter det
blev Stefan hungrig.
Gick ned mot centrum , hittade
en bar och tog ett glas vin med
ost och det var inte lite ost som
kom utan säkert en 40-bitar ost!!
Hallå! Jag är ensam…..!
Givetvis gick det inte att äta all
den osten men smuttade på vinet,
solen var i kanten av mitt bord,
skönt.
Vid bordet jämte mig satte sig en
mamma med tre ungdomar, såg
småhungriga ut… Jag tänkte
efter ett tag att de kan ju få osten
som är över, typ halva fatet!! Nej
alla utom en av killarna ville ha
ost. Fick en, till att börja med.
Ah, du får allt ihop, nja inte ska
jag! Jo, därmed basta!

Han tog tacksamt emot osten och
mamman sken upp ännu mer i
solen.”Have a nice evening!”
Allt frid och fröjd.
Nästa dag var det hemresa men
först lunch. Var ska jag äta innan
jag går till järnvägsstationen?
Nja, jag går till vänster och nu då
vilken restaurant ? Det var tre att
välja på. Jag går mot den
italienska skylten men där låg en
restaurant framför den,så jag
stannade där i solgasset.
Beställer in en Pancake Italian
(Mozzarella/salami). Efter en
stund dök pannkakan upp men
var fanns ost/salamin? Tillkallar
servitören och frågar, är det här
riktigt?
FEL! Italian skulle jag ha men
jag fick Nutella,,,!
Tio minuter senare kom det in
den rätta pannkakan och
samtidigt framför mig med sidan

emot mig sitter där en äldre dam
och dricker ett rött vin med
”massor” av oliver… Hon frågar
mig om jag gillar italienskt?
Javisst! Då får du de här
oliverna…! Hon drack upp vinet,
tände en cigarett och gick vidare
på Amsterdams gator.
En vecka innan jag reste till
Amsterdam lyssnade jag på en
låt som jag har lyssnat på många
gånger under 16 års tid.
MEN nu för första gången
lyssnar jag på texten, som lyder
” No giving, No coming”
Kan bara säga att livet är
fantastiskt!
Stanna upp, reflektera och njut!
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Styrelsen från vä.uppifrån Malin Karlsson, Janet Westling, Stefan, Anette, Pia, Doris
Alltid lika glada när vi träffas! :)

Glad Sommar önskar Styrelsen !
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