AKTUELT

| ANNE-METTE E. HJEMAAS, NATURTERAPEUTE, NNH REG
ameriksen@h-nett.no



Karin Lycke SV, Anette Hansen DK, Terje Varpe NO, Ole Jann Malchau DK, Lene Rohde DK
Foran: Marianne Ollson SV, Sandra Bengtsson SV, Anne-Mette E. Hjemaas NO, Helene Rühling SV og Leila Eriksen DK.

Kan du bidra med klientcase?
NRN – NORDIC REFLEXOLOGY NETWORK

Å

rets samarbeidsmøte i NRN ble holdt på Kastrup, København 29. januar. Vi var to representanter fra Norge, fire fra Sverige og fire fra Danmark. Dagsmøtet er lagt opp til å være
konstruktivt, effektivt og til lavest mulig kostnad. Det viktigste temaet for møtet var om vi vil
ha NRN-samarbeid i Norden.
Gjennom diskusjoner ble vi enige om at det er viktig å videreføre NRN-samarbeidet med
tanke på politisk arbeid, forskningsmessig og også faglig sett. Vi trenger struktur på møtene våre, og faste temaer kommer til å gå igjen, slik som tilnærming- og innhold i utdanning,
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forskning og felles fagforståelse. Alle er enig om at vi ved et godt samarbeid i Norden kan fremme faget vårt bedre. Vi ønsker også at Finland og Island blir med.
For lettere å kunne ha jevnlig kontakt og for å utveksle informasjon, har vi opprettet en
lukket Facebook-side. Der er det mulig for alle soneterapeuter og refleksologer i NNH å være
med.
Videre hadde vi en inngående diskusjon om medlemskap i RiEN – er dette et konstruktivt
europeisk organ som vi har nytte av? Tilsammen i Norden er vi fem medlemsforeninger som er
medlemmer. Det koster mye og alle er kritiske til hva vi får igjen for å være medlemmer. TKZ
(Foreningen for traditionel kinesisk zoneterapi) i Danmark skal delta på neste AGM (Annual
General Meeting) i RiEN, og legger samlet frem NRNs spørsmål og kommentarer. Det er mulig for NRNs medlemsorganisasjoner å komme med innspill før 1.april til undertegnede. Det
er også flere skoler i Norden som er medlemmer i RiEN.
Anne-Mette informerte om samarbeidet med NAFKAM i Tromsø og et forskningsprosjekt
på akutt bihulebetennelse, som skal settes gang. Hun informerte også om NAFKAMs register for eksepsjonelle sykdomsforløp, REFS. Et lignende prosjekt var også i gang i Danmark i
2007.

Anette Hansen ZCT Danmark, Terje Varpe TunMed Norge, Leila Eriksen forsker Danmark, Karin Lycke SFRF Sverige
og Sandra Bengtsson Karion Reflexologiskole Sverige i god dialog.
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Se http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/Ist/CCESCAM/
Forskningsprojekter/KAB_rapport_021007.pdf
I Sverige lages også en slik undersøkelse.
Leila Eriksen omtalte et migreneprosjekt i regi av NAFKAM som dessverre stadig mangler klientcaser. Kan du
«Det
melde inn interessante tilfeller?
er opprettet en
For mer informasjon se: https://uit.no/om/enhet/
artikkel?p_document_id=393608&p_dimension_
lukket Facebook side.
id=88112&men=28927
Der er det mulig for
I Sverige har skoler og refleksologiforeningen begynt
alle soneterapeuter og
å slakke på utdanningskrav for å få flere medlemmer.
Detter er NRN bekymret over. Alle er enig om at det
refleksologer i NNH å
er viktig å ha utdannelse på nivå med andre offentlige
være med.»
helseutdanninger. Hele referatet for dette møtet blir lagt
ut på FB-siden. Neste møte er fastsatt til 28. januar 2017
i Stockholm. Anette Hansen, fra Zoneconnecontion, takket for
fremmøtet og bidro til et vellykket møte.

Les og bli litt klokare
Naturmedisinsk antologi er i all hovudsak
ei samling av publiserte artiklar i Norske
Naturterapeuters Hovedorganisasjon
(NNH) sitt fagtidsskrift Naturterapeuten,
i tidrommet frå 1997 til 2014.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon: Naturmedisinsk antologi

Antologien er delt inn i tre hovudtema:
Naturmedisinske prinsipp. Forsking og
Naturmedisinsk antologi
dokumentasjon. Naturmedisin,
samfunn og helse
er i all hovudsak ei samling av publiserte artiklar i
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

fagtidsskrift Naturterapeuten, i tidrommet frå
NNHs ynskje er at sitt
antologien
skal bidra til eit auka
1997 til 2014. Antologien er delt inn i tre hovudtema:
refleksjonsnivå både
for dei som
til dagleg har
• NAturmedisiNske
priNsipp
•
ForskiNg
og
dokumeNtAsjoN
sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men
• NAturmedisiN, sAmFuNN og Helse
også for aktørar som
står utanfor og ynskjer meir
NNHs ynskje er at antologien skal bidra til eit auka
refleksjonsnivå
både
for dei som til dagleg har
kunnskap og informasjon.
Antologien
burde også
sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men
også
for
aktørar
som
står
utanfor
og
ynskjer
meir
vera aktuelt for undervisningsinstitusjonar
som ei
kunnskap og informasjon. Antologien burde også
vera aktuelt studentar
for undervisningsinstitusjonar
som
nyttig lærebok for både
og lærarar.
ei nyttig lærebok for både studentar og lærarar.

Pris: Medlemmer NNH kr. 150,- / Andre kr. 200,2014. isBN: 978-82-999806-0-9

Porto og eksepdisjonsgebyr kjem i tillegg.

Naturmedisinsk
antologi
John Petter Lindeland (red)
Gunnar Pedersen (red)

20 år med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

Bestilling: Ta kontakt med NNH-kontoret: post@nnh.no eller tlf. 22 33 32 20
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