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Kaironskolan                                0709-660233, 031-423060

Axelssons Gymnastiska Institut   08-54545900

QiBo skolan                                  0707-325 400

Team Hellberg Zonterapi AB        08-265104

SFRF:s rekommenderade skolor i Zonterapi/Reflexologi

Ordföranden har ordet

Vintern är här! Kyla, snö och blåsigt.

Vasaloppet först, sedan kan våren komma
med sin kraftfulla energi! Samtidigt så
väntar fortbildning/årsmöte för alla
medlemmar vilket alltid är en trevlig
tillställning ;) Tänk bara att få uppleva det
berömda lotteriet med Lottgeneralen Doris!

Fortbildning med Hellbergs härliga
kunskaper

Några fina möjligheter för våra medlemmar
i SFRF.

Vi ses den 6 april på Öland

Stefan

Ost i massor !
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        Kallelse till SFRF:s Årsmöte 2018
Plats: Södra Öland, Stora Frögården, Mörbylånga

Tid: Fredagen den 6 april  kl. 16.00

Dagordning inför årsmötet:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera

protokollet.
5. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Kassa- och revisionsberättelse
9. Förbundsexpeditionens årsrapport
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Justering av medlemsmatrikeln
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Medlems-och serviceavgift för året
14. Rekommendation av behandlingsavgift
15. Val av ordförande
16. Val av utbildningsledare (udda år)
17. Val av ordinarie styrelseledamöter efter de avgående
18. Val av en styrelsesuppleant
19. Val av revisor
20.  Val av revisorssuppleanter
21.  Val av två ledamöter till valberedningen
22.  Inkomna motioner
23.  Stadgeändringsförslag
24.  Övriga frågor
25.  Mötet avslutas

Välkomna!
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Anchorage, Alaska  sept 2019

Copenhagen jan 2019
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Referat for Nordic Reflexology Network
møte 26.01.18

Oppmøte:
Danmark:  Anette Hansen ZCT
zoneconnection@yahoo.dk
                    Ragna Helth TKZ
R.helth@hotmail.com
                    Tenna Frisdal TKZ
Tenna@helbrederhelhed.dk
                    Leila Eriksen
jklmn@eriksen.mail.dk
Sverige:      Helene Rühling KrY
heleneruhling@gmail.com
Norge:        John Petter Lindeland  NNH
leiar@nnh.no
                    Karin Kvamme   NNH
karin@soneterapien.no
                    Synnøve Åsheim  NNH
synneaasheim@hotmail.com
                    Anne-Mette Eriksen Hjemaas NNH
ameriksen@h-nett.no
                    Trine Spanien  Axelsons
trine@axelsons.no forfall
                    Terje Varpe  Tunsberg Medisinske
terje@notteroynaturmedisinske.no

Dagsorden:
Anne-Mette E. Hjemaas ønsket velkommen og ga
praktisk informasjon. Møtedeltakerne presenterte
seg.

Referat fra 2017 møtet. Referatet ble godkjent. Det
fungerer bra med NRN møte siste fredag i januar
hvert år. Dette har blitt en god tradisjon.
Oppdatering på hva NRN har arbeidet med siden
forrige møte: Vi har ikke arbeidet med noen saker

dette året. FB siden er gjort offentlig med nytt navn
(ikke lukket gruppe lengre), men ny side er ikke
opprettet. Det fungerer bra med innkalling/invitasjon
på mail til organisasjonenes offentlige mail adresse
og til deltakere fra forrige møte.

Status og nytt fra landene – Orientering fra alle
deltakende organisasjoner.
Svensk status siden sist er at det gjennom
Kroppsterapeutenes Yrkesorganisasjon er blitt utgitt
en publikasjon, et informasjonshefte om hvordan de
arbeider for en refusjonsordning for ulike
terapiformer, og økt utdannelse for terapeuter.
Botsavdraget.se er en nettside hvor svenske borgere
kan få informasjon om ulike refusjonsordninger, og
målet er å få en refusjonsordning for terapiformer
inn her. I Sverige har det blitt mulig å motta noe
offentlig tilskudd til soneterapiutdannelse.
I Danmark ble det fra 31.12.2017 videreført
registreringsordningen for soneterapeuter som også
er utdannet helsepersonell. Dette registeret gir det
statlige Sunnhedsstyrelsen adgang til inspeksjon av
terapeutenes klinikker, og er en sikkerhetsordning
som henger sammen med terapeutenes offentlige
autorisasjon til skolemedisinske yrker. RAB
registeret anbefales også for alle terapeuter og
registrere seg eller ha et forbundsmedlemskap for
enklere tilgang til f.eks. forsikring. Danske
sunhedstyrelsen - RAB krever 30 timer faglig
oppdatering i løpet av 3 år, samt oppdatering
førstehjelp hvert 2. år.
De danske soneterapiforbundene har med offentlig
økonomisk støtte fått utgitt en brosjyre med
informasjon om alternativ kreftbehandling som skal
være tilgjengelige på kreftavdelingene ved danske
sykehus.
I tillegg er det i 2017-2018 er det avsatt offentlige
forskningsmidler til forskning på samarbeid mellom
skolemedisin og alternativbehandling i forhold til
kreft. Det ble av Leila Eriksen utdelt et eget fakta
ark om dette til alle møtedeltakere.
I Danmark arbeides det sentralt for å nå ut med ulike
typer informasjon til alternativorganisasjoner og
enkeltterapeuter, og også med mulighetene for å
samle flest mulig terapeuter og organisasjoner under
felles fane. Sonestyrelsens hjemmeside har ca. 2000
brukere, og det er kun registrerte behandlere som har
tilgang. Nettadressen er srab.dk
I Norge og NNH har følgende skjedd i løpet av året:
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• Forskningsprosjektet på
AKUTT
BIHULEBETENNELSE
endelig i gang

• NNH nye websider:
https://nnh.no

• Naturterapeuten vårt
magasin i papir og på nett

• Fokus på medlemsmøter
for naturterapeuter  med
fagfelt soneterapi,
refleksologi og
øreakupunktur. Flere
distriktslag som i Oslo ,
Bergen, Stavanger og
Bodø

• Markedsføringslov: Hva
kan vi skrive på web,
annonser og promotere

• Journalføring og sikkerhet
ved oppbevaring av
pasientdata

• Betalingsmåter
• NNHs Landsmøte 9. –

10.mars i år med
fagseminar for
medlemmer

• Konferanse for alle
terapiformer i 2019

DK har 14 godkjente skoler og ca
1500 registrerte soneterapeuter.
SV som 2016.
NO 5 skoler og ca 700 terapeuter
i NNH.

Vedtak: Hvert land sender en
status rapport innen
15.desember til arrangør
landet, som sender ut til alle
påmeldte deltakere. Da er det
enda lettere og forberede seg på
spørsmål og diskusjon i møtet
og dette er også tidsbesparende
i møtet. Et standard skjema må
utarbeides som en
arbeidsoppgave for NRN før
1.oktober 2018. Det ble ikke
vedtatt hvem som skulle lage

skjemaet, men noen som vil
komme med forslag?
Medlemsblader kan leses på alle
organisasjoners websider, da
sparer vi penger på å sende
bladene til hverandres
medlemskontorer.

Vi vil gjerne at flere Finland,
Island, Færøyene og
utdanningsinstitusjoner i alle
landene deltar på NRN.
Finland ved Sami Saviainen -
phisami@gmail.com , meldte
under møtet at de vil delta neste
år (2019) i København, og får
referat fra årets møte.

Nytt fra RiEN – Leila Eriksen
Dk, Ragna Helth TKZ (Dk) og
Helene Rühling KrY (Sv) deltok
på forrige AGM mai 2017.
Viktig å ha med dette som punkt
på NRN møtet for å ha en link til
Europa.
RiEN fokuser på og få
organisasjonen registret i
Nederland.
Storbritannia i likhet med Norge
har meldt seg ut av RiEN.
Møter er nå mer konstruktive og
målrettet.
I forhold til forskning er det
viktig å ha RiEN med som
støttespiller. Leila samarbeider nå
med forsker fra Wien og Holland.
Viktig spørsmål er om
medlemskap i RiEN kan gi
terapeutmedlemmer noe tilbake.
Nordiske org. er kritiske til hvor
mye det koster å være medlem.
RiEN trenger et stabilt sekretariat
og kontinuitet i ledelsen.
Medlemslandene har forskjellig
utgangspunkt og kultur.
Vedtak: Kan NRN være en
nestor og pådriver for å høyne
krav til utdanning og forskning?
Dette til beste internasjonalt og

for RiEN medlemmer. Vi sender
vårt referat til RiEN og inviterer
til at de vil dele informasjon med
NRN.
Forslag:Kan Leila være den som
påser at RiEN får vårt referat og
er NRNs kontaktperson?

Forskning og undersøkelser :
Anette Hansen ZCT med
studenter fra Zoneterapeutskolen i
Herslev har gjort en liten studie
på fibromyalgipasienter. Det var
med 12 pasienter hvorav 10 ble
betraktelig bedre. Det ble benyttet
MYMOP 2 i undersøkelsen.
Artikkelen kan leses i
medlemsbladet til ZCT –
zoneconnection nr 5 - 2017. Alle
kan gjøre en liten studie på
samme måten.
Leila Eriksen viser til at det kan
gjøres enkelt, men man må være
bevisst og forberede seg før
studiet igangsettes. Det trengs
kun to ark med opplysninger og
en journal. Slike studier kan være
underlag for videre forskning.
Skjemaer for å gjøre en
undersøkelser ligger her:
http://www.leilaeriksen.dk og
https://nnh.no/portal/forskning/
Leila Eriksen orienterer  om ICR
konferansen i Taiwan og har
sendt ut dokumentasjon til alle
deltakere på mail 02.02.18.
Neste ICR konferanse 2019
holdes i Alaska.
Leila oppfordrer alle på møtet og
flere til å benytte seg av MYMOP
2 og bedømmings ark  på noen av
våre egne pasienter og sende
henne dette som underlag for
videre forskning/dokumentasjon.
Videre samarbeider Leila med
sykehus (cancerbarn) og
Sunhedstyrelsen i dk. Det er
beslutte og forske videre på
alternativ/komplementær

http://www.leilaeriksen.dk
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behandling og brobygging mellom konvensjonell
medisin. Det fokuseres også på pasientsikkerhet. Til
sammen følger det 5millioner kr med vedtaket.
Leila samarbeider stadig med forsker Linda-Ann
O´Richerety fra Sør Afrika om cancer behandling av
barn.  I april skal det arrangerer Leila kurs med
Linda-Ann dokumenterte M-teknik. Hun arrangerer
også kurs med Father Josef (Sveits/Taiwan) – FJM
teknikk med utpekte lærere i denne teknikken.

NAFKAM og NNHs forskningsprosjekt på akutt
bihulebetennelse og fotsoneterapi – Status ved John
Petter Lindeland. Se tre vedlegg om temaet.

Orientering om NAFKAM – Direktør og leder av
NAFKAM Vinjar Fønnebø har blitt pensjonert,
foreløpig er det ikke tilsatt ny person.

Utdanning og videreutdanning. Hvordan er
rekrutering av naturterapeuter med
soneterapi og refleksologi som fagfelt?  - Innledning
ved Anne-Mette og diskusjon.
Konklusjon er at omtrent lik i alle landene. Mange
terapeuter har annet arbeid ved siden av og være
naturterapeut
Vedtak: Anne-Mette lager et forslag til en
spørreundersøkelse for å kartlegge alder på
terapeuter, hvor mange prosent terapeuten arbeider,
egen klinikk eller ansatt, brukes en eller flere
terapiformer, hvilken utdanning har terapeuten,  osv.
Skjemaet skal være likt  for alle landene og enkelt
og besvare.  Dette kan være grunnlag for å kartlegge
hvem våre medlemmer er og hva vi kan gjøre for
medlemmene våre.
Hva skal NRN arbeide med frem til neste møte?
Videre diskusjon fra forrige møtet
Innledning fra de som var på møtet 2017. Forslag fra
alle og oppfølging av punkt 2 på årets program. Se
vedtak.

Viktig å få så mange skoler og forbund som mulig
på maillisten. John Petter bidrar med en nordisk
oversikt som NNH har utarbeidet tidligere.
NNH jobber for å få utdanning i naturmedisin på
Bachelor nivå. Dette for og kunne samarbeide og
dialog med skolemedisin. Vi håper at alle Nordiske
landene kan arbeide for dette.

Oppsummering og avslutning.
Møtet var konstruktivt og vi hadde mange gode
diskusjoner. Neste møtet avholdes i Danmark fredag
25.01.2019.

Horten, 08.02.2018
Anne-Mette Eriksen Hjemaas

Vedlegg:
Deltakerliste og oppdatert mail liste
Bilder
3 vedlegg om forskning på bihuler

Härligt gäng i Oslo
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Dear friends,

it is with great joy, that we announce the
realization in the city of Fátima (Portugal) of
RiEN's 10th European Conference of
Reflexology with the main theme "What's
reflexology?".

Please find attached to this email, the
registration form, the programme and the
speakers that will come this year to teach you
many interesting things.

Please help us in the promotion of this event,
through your colleagues, associations and

schools, so important for practicing and
updating your Reflexology
skills/knowledgments.

Hoping to see you in May, our king regards,

For more information, please visit the
Conference website at:
http://www.10theuropeanconferencereflexology
.com/

The Conference Organization

http://www.10theuropeanconferencereflexology.com/
http://www.10theuropeanconferencereflexology.com/
http://www.10theuropeanconferencereflexology.com/
http://www.10theuropeanconferencereflexology.com/
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AGM är styrelsemöte i RiEN med medlemsländerna
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Vänster: Doris, Malin, Anette, Pia, Janet, Stefan

Ses på Öland !
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