SFRF firar 40 årsjubileum våren 2018

ReflexZoner 3-2017

Förbundstidning för medlemmar i SFRF

zonterapi.nu

SFRF firar 40 årsjubileum våren 2018

ReflexZoner 3-2017

april

SFRF firar 40 årsjubileum våren 2018
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

Ordföranden har ordet…igen!
Hösten närmar sig med stormsteg…Resan till
Doris där styrelsen ska försöka staka ut
riktningen ännu tydligare och klarare mot ett
etablissemang som sitter i orubbat bo ?
SFRF har kämpat i snart 40 år, till våren blir
det ett 40-års jubileum och styrelsen hoppas
på välbesökt sådant!
Hur ska de nästa tio åren se ut för förbundet?
Ingå som en del i något annat större förbund
eller ska vi orka fortsätta med den lilla skara
av medlemmar i nuvarande form?
Tror det var i Stocklycke (Omberg) som
visionen att vara 100 aktiva medlemmar
2017/18.blev utstakad. Tyvärr av olika
anledningar har vi i stort sätt blivit färre än
då…
Ska försöka få någon som varit med i från
allra första början att berätta ursprunget till
SFRF.
Spännande blir det med den nya kommiteen
som WHO uppmanade sina medlemsländer

att bilda. Utlåtandet ska framföras senast 31
mars 2019.
KAM är en annan fråga? Ska vi som förbund
kollektivt betala för de aktiva medlemmarna ?
Eller ska vi bara vara med som förbund och
låta var och en ta eget beslut angående KAM?
Tidigare år har vi som förbund betalt in för
våra medlemmar! Lite funderingar på vad vi
ska prata om på vårt weekendmöte.

Ha nu en härlig höst !

/ Stefan
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Det kom ett brev i ”lådan” från Ingrid Sjöberg!
Har kopierat detta till tidningen, KUL!
Ursäkta den dåliga kvaliten på vissa kopior!
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Lite bilder , urval, som har (sidor) visats de senaste 10 åren i ReflexZoner ( Infobladet)
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Jag

hoppas att alla har
förstått att ReflexZoner
nr 3-2017, 4-2017, 1–
2018 kommer i digital
version! Har inte hört
något från någon om att
få en papperskopia !

Jag själv kan tycka att
papperstidningen är att
föredra men bla av
kostnadsskäl har vi vid
senaste årsmötet 2017
beslutat att testa detta
koncept fram till nästa

årsmöte! Förresten
40 årsjubileet om det nu
är någon som har missat
detta…?!

Styrelsen ska ha ett weekendmöte i Umeå hos
Doris!
Ja ni förstår vad som kan hända…! Vad som helst
mao!
I vilket fall kommer det att bli en höjdarhelg ;)
Är det något som ni vill att styrelsen ska ta upp ?
meddela någon i styrelsen inför mötet som är
helgen 29/9-1/10. / Ha en härlig sensommar/höst!

Vill tacka dig Ros-Marie för ditt engagemang vad gäller KAM

/ Stefan
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Kom ett mail idag 11/9 från KAM:s ordförande

Hej!
Vi är nya KAM, hög tid att bli medlem nu! Regeringen har tillsatt en Expertkommitté och anslag
till forskning inom alternativmedicin. Vi måste alla gå under samma tak.
Vi ber Er att titta i framrutan och inte i bakrutan!
Behandlingsmetods beskrivning efterfrågas dessutom.
Viktigt är också att alla skolor inom Alternativmedicinen/Komplementärmedicinen är med och blir
kvalitetssäkrade. De kommer att finnas på KAM:s hemsida.
Bifogar följebrev, tacksam att förmedla till era medlemmar.
Hoppas på att KAM kan äntligen bli stort nu. Vi måste visa att vi är många som arbetar inom denna
sektor och enas i en organisation. Tillsammans blir vi stora och starka!
Varmt välkomna till KAM!
MVH
Irén Svensson-Nylén
Ordförande i KAM
Ordförande i SHR
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Till förbund som ej
är anslutna i KAM
Till Enskilda
terapeuter som ej är
anslutna till KAM
Örebro 31 aug 2017
Kära Kollegor!
Nu är det hög tid att
vi samlas under en
bransch/paraplyorganisation som fyller en
mycket viktig funktion som officiell remissinstans
när det gäller komplementär och
alternativmedicinska frågor både mot statliga
myndigheter och WHO. Maj 1984 bildades KAM
för att samla alla alternativmedicinare i Sverige.
Kjell Asplund har fått ett uppdrag av regeringen, att
kartlägga alla alternativmetoder, för att i framtiden
kunna ge patientsäkerhet vid vård och behandling
inom dessa. Dir 2017:43, patientens rätt att själv
välja vilken vård och behandling. Det måste dock
vägas mot intresset av att upprätthålla hög
patientsäkerhet. För att den som söker vård ska
kunna göra ett välgrundat val av vårdgivare och
vårdmetoder, utanför den etablerade hälso- och
sjukvården, vård som även kallas alternativ,
komplementär och integrativ medicin. Metoder som
idag används vid vård utanför etablerade hälso- och
sjukvården kan i framtiden, efter forskning och
utvärdering, bli en värdefull del av den etablerade
vården. Samtidigt skall det utredas angående
psykiska sjukdomar och störningar om huruvida de
skall omfattas av behandlingsförbud enligt 5 kap. 1§
patientsäkerhetslagen. Detta innebär i så fall att
alternativ medicinare inte får behandla psykiska
sjukdomar.
Äntligen får vi användning av vårt register av
utövare för alternativa metoder. Vi arbetar för att
registret kommer tillhandahållas och utföras av
KAM. Vi har pratat med Kjell Asplund, och han
ifrågasätter varför inte alla förbund inom

alternativmedicinen är medlemmar i KAM?
Han berättade att nu skall det tillsättas en
expertkommitté angående denna utredning, samt en
del forskning inom branschen. Vi vill att KAM är
delaktig i forskning på alternativa metoder efter som
kunskapen ligger hos oss. Det är verkligen tid för
alla förbund att nu samlas under ett tak = KAM.
Myndigheter kommunicerar inte med enskilda
individer och enskilda förbund.
KAM kommer att ha en stol i expertkommittén och
då är det viktigt att Ert förbund är med i KAM så vi
kan föra er talan för er behandlingsmetod.
Expertkommittén är begränsad på platser, det
kommer vara svårt för ett enskilt förbund att få plats.
I och med detta vill vi härmed erbjuda Ert förbund
att gå med i KAM. Det vore stort om vi blev hundra
förbund, då har vi en stor tyngd när vi för talan inför
myndigheterna. Om du som enskild terapeut vill bli
medlem i KAM går det bra, finns flera alternativ (se
nedan).
Nya KAM har en ny styrelse, som arbetar flitigt och
ideellt för alternativa medicinska metoder i Sverige.
Som KAM auktoriserad och Kvalitetssäkrad
komplementär och alternativmedicinare är du en del
av ett nätverk av kompetenta terapeuter. Där vi
tillsammans även verkar för:
* Patientsäkerhet.
* Rätten för yrkesverksamma terapeuter att få utöva
komplementär och alternativ medicinska terapier i
Sverige =Rätten att utöva vårt yrke.
* Individens rätt att fritt välja terapiform.
* Försvara individens rätt till valmöjlighet inom
sjukvården!
* Att få komplementär och alternativmedicinska
behandlingsformer erkända av regering och riksdag.
Vi arbetar även medandra frågor som t.ex. om få att
behandla barn under 8 år, momsbefrielse och det
centrala nationella registret för välutbildade
terapeuter.
Nu kan ert förbund gå med i KAM för endast
1000:-/år (oavsett medlemsantal).
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En av anledningarna till medlemskap kan vara en ekonomisk fördel för era medlemmar som redan är
auktoriserade och kvalitetssäkrade i KAM.
Övriga Priser:
Enskild terapeut medlemskap i KAM (medlemsavgift) 200:-/år
Kvalitetssäkring medlem 250:-/år
Kvalitetssäkring för medlem som ej är medlem i ett KAM anslutet förbund 600: KAM´s vänner (om du bara vill få information från KAM/Stödmedlem) 150: Ansökningsblanketter hittar ni på www.kam.tm
Vi söker efter definition på alternativa metoder var vänlig sänd in er definition som vi kan ta med till
Regeringen.
Välkommen att kontakta någon av oss i KAM´s styrelse för mer info!
En av anledningarna till medlemskap kan vara en
ekonomisk fördel för era medlemmar som redan är
auktoriserade och kvalitetssäkrade i KAM.
Övriga Priser:
Enskild terapeut medlemskap i KAM
(medlemsavgift) 200:-/år
Kvalitetssäkring medlem 250:-/år
Kvalitetssäkring för medlem som ej är medlem i ett
KAM anslutet förbund 600: Ansökningsblanketter hittar ni på www.kam.tm
Vi söker efter definition på alternativa metoder var
vänlig sänd in er definition som vi kan ta med till
Regeringen.
Välkommen att kontakta någon av oss i KAM´s
Med vänliga hälsningar och hopp om stora
förändringar nu!
Skulle vara tacksam om varje förbund skickar ut
detta till sina medlemmar också.
Irén Svensson-Nylén, Ordförande
KAM:s styrelse
Ordförande SHR Irén Svensson-Nylén 070-582 12
11, iren.svensson.nylen@hotmail.com
Vice Ordförande SNS Theres Andersson 070-317 66
62, theres@knytta.st
Sekreterare SNS Jessica Kann Wallin,
joj.wallin@telia.com
Kassör SHR, SNS Monika Swärd-Albers, 0708-33
89 14, monika@phenix.se
Ledamot SFRF Rose-Marie Andersson 070-670 29

21, info@corazone.se
Ledamot NHF Ingegerd Berggren, 070-733 18 05,
berggren@home.se
Ledamot SHR Camilla Lodin, 070-247 65 63,
camilla@homeopaten.nu
Suppleant SNS Greger SNS Söderlund 0435-554
53, greger@nmf.se
Suppleant SHR Johanna Bjurström, 0733-940 007,
info@johannabjurström.se
KAM – Kommittén för Alternativ Medicin
Box 1468
114 79 STOCKHOLM
Telefon: 08-96 36 30
E-post: info@kam.tm
Pg. 129 79 29-0, tillhörande KAM- Kommittén för
Alternativ Medicin, Auktorisationskonto
Ansökningsblanketten skickas till:
Skickas till: KAM – Kommittén för Alternativ
Medicin, c/o Wallin, Tosterö Bråtorp 2, 645 93
Strängnäs
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En fredagsmorgon; öppnar tidningen ( Hallandsposten) ser ledaren med
stora bokstäver ”Alternativmedicinen är inget alternativ!” Taggar igång och
öppnar datorn , börjar skriva. Resultatet ser ni nedanför. Skickar in till
insändarspalten och veckan efter på torsdagen kommer repliken in. Det
märkliga är att ingen kommenterar repliken. Vet ej vad det betyder…!
Repliken som jag skrev den :
Hallo!
Med anledning av ledaren I
Fredagens HP vill jag påpeka
Alternativ medicin är en
förlegad benämning. Officiellt
heter det sedan ett antal år,
Komplementärmedicin! Ett
Komplement inte ett
Alternativ!
Varför har WHO (FN) gått ut
med en anmodan till sina
medlemsländer att de ska verka
för ett närmande av
komplementärmedicinen och
skolmedicinen?!
Har komplementärmedicinen
ett berättigande? Ja, det verkar
så!
Regeringen har tillsatt en
kommite’ där olika
proffesioner ska undersöka hur
det här ska gå till.
Utlåtandet ska framföras senast
den 31 mars 2018.
Vem är intresserad av att det
skulle vara möjligt att det är
sant med olika
komplementärmetoder!
Är det läkemedelsbolagen eller
är det svenska folket/ staten?

Vem ska betala den forskning
som jag begriper måste till för
att få legitimitet! Vem ska
forska?
Ett sätt att forska är
evidensbaserad forskning, det
börjar att bli mer accepterat.
Är riksdag/regering intresserad
till denna komplicerade
apparat? För helt klart är, tänk
om alla människor som får
komplementära behandlingar
inte skulle ha möjligheten att få
dessa. Vad ska de säga?
Så det stora frågetecknet?
Varför I all världen kan vem
som helst börja behandla
människor med vilken metod
som helst. Du behöver INGEN
grundmedicinskutbildning
alls… Hur är detta möjligt I
SVERIGE 2017?? Där finns
det inga regler mer än att du
inte får behandla barn under
åtta år, cancer, epilepsi,
diabetes plus vissa andra
sjukdomar ?? Är inte det
konstigt?!
Placebo I all ära, men det
räcker inte för att förklara 0-

1000 åriga metoder att de
skulle vara “fusk”. Underskatta
inte människor.
Varför är Sverige I HELA
Europa, jag t.o.m tror I
världen, ensamma om att
förbjuda behandlingar av barn
under åtta år??
Vem/vilka är det som ligger
bakom denna trossats? Vad är
man rädd för??
Är “vi” så intoleranta mot
resten av världens beslut,
förresten VEM kan förbjuda en
förälder att få bestämma över
sitt barns hälsa??,
Jag bara undrar…
/ Stefan Bokström
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Styrelsen från vä.uppifrån Malin Karlsson, Janet Westling, Stefan, vä.nedanför Anette, Pia, Doris
Alltid lika glada när vi träffas! :)

