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MASSÖRERNA
det självklara yrkesförbundet för BSM certifierade massörer & massageterapeuter

Nordiskt
Branschmöte ägde
rum i Köpenhamn 11
& 12 september
Massörernas ordförande åkte tillsammans med BSM till det årliga
nordiska branschmötet som i år
arrangerades av Danmark, i Köpenhamn. Se bilder bredvid. För
första gången var Island med. Saknade var endast Färöarna som
skickade en hälsning och lovade
att försöka komma nästa år. Vi
hade ett par intensiva dagar och
presenterade våra länders statusrapporter, framförallt gällande den
svenska klassiska massagen, arbetsmarknad, utbildning, organisationer oppinionsarbete samt likheter och olikheter i det kliniska
arbetet.
Vi landade i ”The Copenhagen
Agreement 2015-09-12” och skapandet av den gemensamma
plattformen
Nordic Massage Association.
För att få:
Förenade krafter!
Samma nivå på kunskap,
kompetens och färdigheter.
Kunna söka pengar från
EU och Nordic Education
Board för att påbörja
arbetet med att skapa
en gemensam EQF-nivå,
lika för alla (googla gärna EQF/NQF)
Lättare få våra respektive länders myndigheter
att lyssna på vad vi,
proffesionellt, har och
kan erbjuda för att sänka ohälsotalet.
Samarbete!

Yrkesförbundet Massörerna

Dags igen: Allt för Hälsan,
27-29 november!
I år står Massörerna återigen på mässan tillsammans med
Branschrådet Svensk Massage (BSM). Vi står i en gemensam
monter med övriga BSM medlemmar och visar upp vad Massages Sverige vet, kan och gör! Vi kommer ha en stor yta, bjuda på nätverksskapande mingel och ha ett stort program under dagarna tre, samt erbjuda besökarna massage.

Vill du massera på hälsomässan?
Då ska du kontakta Ulla på BSM´s kansli som samordnar den aktiviteten. Du får självklart betalt för din insats och jobbar du med oss
på mässan bjuder vi dig på mässbiljett (värde 140:-) och medlemsmingel, 27/11, på kvällen. Maila din intresseanmälan till:
info@svenskmassage.se

1

Nyhetsbrev 3/15

28 september 2015

Debatt på vår FB grupp,
”yrkesmassörerna”
Massörerna deltog i
YHM-möte, Västerås
Massörerna deltog som en del av BSM i
ett YHM-möte, inbjudna av Yrkeshögskolemyndigheten. Mötet var med anledning av att det blivit en felaktig bedömning av de massage utbildningar
som tidigare legat inom myndighetens
ram och varit en del av utbudet inom
yrkeshögskolan. På grund av felaktig
information till myndigheten upptäckte
skolorna att deras kurser plötsligt inte
skulle platsa inom YHM´s ram. Med allt
vad det innebär både för studenten, rent
ekonomiskt, och för skolorna ang. vilka
kurser de kan/ska erbjuda och förbereda. Och för möjligheten att ta studielån.
Vår delegation bidrog med underlag och
kunskap så att frågetecknen rätades ut
och de lovade att de till nästa års ansökningar skulle ha rättat till det. Ett annat
frågetecken som rätades ut på mötet var
kodningen av arbetslösa massörer på
arbetsförmedlingen. Nu kommer den
som är välutbildad och som lägst BSM
certifierad massör att ligga under en
engen kod vid anmälan om arbetslöshet,
troligen redan nästa år. Tidigare har
”alla” som sagt sig vara massörer fått stå
med en gemensam kod. Problemet har
då varit att de som söker välutbildade
massörer inte hittat några som platsar
och det i sin tur har givit signaler till
myndigheten att den inte skall godkänna fler utbildningar inom yrkeshögskolans ram för det finns så många arbetssökande massörer… Tänk så tokigt det
kan bli. Men nu är det löst! Det blir
istället en egen kod hos arbetsförmedlingen, för de som lägst är BSM certifierade.

Yrkesförbundet Massörerna

Gränser är inte lätt. Inte geografiska. Och inte fysiska. Därför måste
vi ständigt jobba för att få och ha överenskommelser, som alla står
bakom. Det är så Massörerna försöker jobba. Att söka samarbeten,
överenskommelser på flera olika plan, inom och utom branschen,
för att tydliggöra vår yrkesroll och vilken otrolig samhällsnytta vi
sitter inne med, för att sänka ohälsotalet. Då är det alltid tråkigt att
höra om när det varit svåra gränsdragningar. Då klienter inte helt
har koll på vårt jobb. Och tror att även vi går att ragga på, eller nåt…
Klienter som blir krävande och jobbiga när de fattar att så inte är
fallet. Massörerna har bland annat därför tagit en första kontakt för
att tillsammans med BSM driva frågan om att få igång en ”Massagekommission”. Precis som den för restauranger. Krogkommissionen.
Följ frågan. Mer info kommer! Då vi vet att det förekommer både
prostitution och svarta pengar i vår bransch och att det är svårt för
en utomstående betraktare att se var gränserna går mellan olika
slags massage. Vi vet. Inom branschen. Men tyvärr råkar en och annan ut för dessa otrevliga gränsdragningar. Använd vår slutna FBgrupp för att diskutera allt med jobbet! Kontakta Tone Lyche, vår
admin på - tone@handson-kroppsterapi.se
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