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Jag är ganska säker på att en av de driv-
krafter som vi alla inom förbundet delar 
är vårt engagemang i att vilja göra skill-
nad var och en utifrån sin yrkesroll. I vår 
kamp för ett friskare Sverige är BOT en 
möjlighet att göra stor skillnad. Det kom-
mer skapa fler arbetstillfällen för oss och 
det hjälper fler att kunna ta större eget 
ansvar för sin hälsa och självklart är det 
bättre samhällsekonomiskt. 

BOT-rapport 2.0 blev klar under våren 
och under hösten har vi haft fler möten 
med riksdagsledamöter än någonsin. 
BOT-hemsidan uppdaterades samtidigt 
och även den har gjort ett uppsving vilket 
sätter vår politiska agenda på kartan. 

En viktig iakttagelse är att vi numera 
blir inbjudna till att delta i utredningar 
på initiativ tagna av regeringen. Dels 
tänker jag på det förändrade regelver-
ket för Friskvårdsbidraget där vi genom 
åren påpekat brister och kommit med 
nya förslag. Under våren deltog vår ge-
neralsekreterare Peter Feldt i samtal 
med utredarna och besluten kom strax 
efter årsskiftet. Och dels tänker jag på 
patientsäkerhetsutredningen som är ett 
konkret bevis på att friskvården och sjuk-
vården närmar sig varandra. Det behövs 
gemensamma riktlinjer för till exempel 

kommunikationen oss emellan och även 
här spelar förbundet en stor roll. 

Jag skulle vilja säga att det här året går 
till historien som året då vi bröt igenom 
den politiska barriären.

Under hösten som gick fick vi träffa 
Ben Benjamin från USA för tredje gång-
en och i år var det nacken som stod i fo-
kus. Det blev återigen väldigt uppskattat 
och personligen fick jag närvara vid båda 
tillfällena då jag assisterade honom både 
i Malmö och i Stockholm. Och det är all-
tid lika roligt att träffa alla entusiastiska 
och engagerade medlemmar.

Vi är alla viktiga, alla kvalitetssäkrade 
medlemmar, kansliet, styrelsen, affärs-
nätverket och vi gör skillnad. I frisk-
vårdsbranschen är vi det självklara valet. 

Mia Josjö
Ordförande

Att göra skillnad

       Jag skulle vilja säga 
      att det här året går 
till historien som året 
då vi bröt igenom den 
politiska barriären."
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MEDLEMSKRITERIER
De yrkeskategorier som är kvalitets-
säkrade och berättigar till medlem-
skap i förbundet är: klassisk massage, 
akupressur, aromaterapi, ayurvedisk 
massage, easy movements-instruktör, 
ekologisk hudvårdsterapi, fotvård, 
friskvårdskonsult, kinesiologi, person-
lig träning, rosenmetoden, shiatsu, 
spaterapi, taktilterapi, yogamassage, 
zonterapi, yogalärare, kostrådgivning, 
näringsterapi, coach och pilatesinstruk-
tör. För medlemskap ställs också krav, 
utöver kvalitetssäkringen, att man har 
minst grundmedicin i gymnasienivå 
för de flesta kategorierna. För kundens 
trygghet förbinder sig även medlemmen 
att följa branschens etiska regler och att 
alltid ha fullgod behandlingsskade- och 
ansvarsförsäkring.

MEDLEMSFORMER
Yrkesverksam
Yrkesverksam medlem är den som ut-
för behandlingar mot betalning eller 
rådgivning, oavsett omfattning. Som 
medlem har man behandlingsskade- 
och ansvarsförsäkring samt rösträtt på 

Medlemmar    2017 2016 2015 2014
Yrkesverksamma medlemmar 3440 3504 3753 3649
Vilande medlemmar 51 57 100 85
Elevmedlemmar 967 704 326 457
Summa 4458 4265 4179 4191

Supporter 2017 2016 2015 2014
Supporter 148 161 157 151

Terapiform* 2017 2016 2015 2014
Klassisk massage 2431 2665 2751 2973
Zonterapi 292 361 360 365
Akupressur 77 85 82 84
Kinesiologi 47 45 47 49
Spaterapi 138 143 128 167
Shiatsu 73 80 91 96
Aromaterapi 33 35 41 40
Ayurvedamassage 50 50 49 38
Taktilterapi 19 20 26 27
Rosenmetoden 107 141 162 168
Personlig träning 122 268 84 159
Friskvård/hälsoped. 224 579 324 262
Yogamassage 52 73 52 40
Ekologisk hudvård 46 50 27 38
Kostrådgivning 102 81 44 1
Yogalärare 96 90 39 4
Näringsterapi 12 7 4 1
Fotvård 28
Easy movements 5 4 1
Coach 7 3
Pilatesinstruktör 2 2

Medlemmar

årsmötet. Denna grupp av medlemmar 
marknadsförs alltid som välutbildade, 
försäkrade och att de följer branschens 
etiska regler. Uppsägning av medlem-
skapet sker skriftligen och görs i sam-
band med halvårsskifte.

Vilande
Vilande medlemskap kan man ha vid till 
exempel föräldraledighet, studier eller 
sjukskrivning. Man blir inte marknads-
förd av förbundet och är inte försäkrad 
men har däremot rösträtt på årsmö-
tet. Uppsägning av medlemskapet sker 
skriftligen och kan göras i samband med 
halvårsskifte.

Elev
Går man någon av de utbildningar som ger 
möjlighet till yrkesverksamt medlemskap i 
förbundet kan man söka elevmedlemskap. 
Medlemskapet gäller under studietiden. I 
elevmedlemskapet ingår en elevförsäkring 
och information från förbundet. Elever 
har rösträtt på årsmötet. Uppsägning av 
medlemskapet sker skriftligen och görs i 
samband med halvårsskifte.

Supporter
Som supporter erhåller man medlemstid-
ningen Kroppsterapeuten 4 ggr per år och 
nyhetsbrev ca 30 ggr per år. Syftet med 
supportmedlemskapet är att hålla sig 
uppdaterad och stötta förbundet.

Hedersmedlemmar
Hans Axelson, Margareta Dahlin och Ker-
stin Uvnäs Moberg är hedersmedlemmar 
i Kroppsterapeuterna.

* Från 1 augusti räknas enbart yrkesverksamma medlemmar under terapiform.
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Varje år arbetar vi med att utveckla vår 
administration och vårt arbetssätt på 
kansliet. Under hösten har vi förberett 
oss för den nya dataskyddslagen, GDPR, 
för att nämna ett exempel. 

Kansliets bemanning har utgjorts av 
sex tjänster. Eva Britt Flatbacke sköter 
arbetet med vår hemsida, nyhetsbrev, 
sociala medier och är en viktig del av 
Kroppsterapeutens redaktionsgrupp. 
Eva Kosman är ekonomiansvarig och 
får hjälp av PwC vid behov. Under för-
sta halvåret har Maria Öhlén hjälpt till 
med valideringen som nu har pausat och 
Ulrika Hoffer har blivit varm i kläderna 
som redaktör för Kroppsterapeuten. Eva 
André svarar i såväl telefon som på mejl 
när medlemmarna behöver hjälp och Su-
san Romlin är projektledare för mässor 
och event och är också sammankallande 
i kvalitetsrådet. Åsa Broström sköter 
skolinformationen ute på skolorna och 
tar hand om såväl affärsnätverk som an-
nonsörer i Kroppsterapeuten och Peter 
Feldt är generalsekreterare och har det 
övergripande ansvaret i förbundet. 

Respekt och ansvar är våra ledord som 
vi arbetar efter och vi har en positiv perso-
nalpolicy som vi är stolta över och målet 

är att alla ska trivas och bidra på vår ar-
betsplats. Alla i personalen använder sitt 
friskvårdsbidrag och semestern tas ut för 
återhämtning. 

Alla medarbetare är aktiva i verk-
samhets- och aktivitetsplaneringen i 
enlighet med uppsatta verksamhetsmål 
där medlemsnyttan alltid är i fokus. Vi 

arbetar för att alla på kansliet ska få ta 
eget ansvar, egna initiativ och arbeta mot 
våra gemensamma mål. Det är en stolt 
personal som under året lyckats skapa 
ett fantastiskt arbetsteam med hög del-
aktighet och kompetens. Utvecklings- 
och lönesamtal har hållits med samtliga 
anställda.

Kansli och personal
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Årsmötet hölls den 1-2 april på Bosön, 
Lidingö utanför Stockholm. 82 personer 
deltog, 69 av dessa var röstberättigade 
medlemmar. På plats fanns även 18 ut-
ställande företag. 

Stefan Einhorn, professor och ordfö-
rande i Etikrådet på Karolinska Institu-
tet samt överläkare vid Radiumhemmet 
var huvudföreläsare. Kerstin Uvnäs Mo-
berg föreläste om oxytocinets roll vid oli-
ka möten och kroppsbehandlingar. Och 
Eva-Marie Janelo, ordförande i Svenska 
Akupunkturförbundet gav oss en inblick 
i den traditionella kinesiska medicinen. 
Medlemmarna fick också välja mellan 
en del parallella aktiviteter i form av yo-
gapass, byta behandlingar och använda 
Bosöns träningsmöjligheter.

Årets medlem Kerstin Nordman kora-
des på årsmötet.

Lördagskvällen avslutades med mid-
dag och underhållning.

Under året har styrelsen haft sex pro-
tokollförda möten. Arbetsutskottet har 
sammanträtt lika många gånger. 

Ordförande: Mia Josjö (omval). Till 
styrelsen valdes Helena Carlsson och 
Michael Rocking (omval 2 år). Ulf 
Lindgren vice ordförande och Marie 
Sjökvist (1 år kvar). Till Etiska rådet val-
des generalsekreteraren (Peter Feldt), 
en representant från kansliet (Susan 
Romlin) och Marie Sjökvist som är 
Etiska rådets representant från styrel-
sen. Etiska rådet har fortsatt möjlighet att 
komplettera gruppen med extern exper-
tis vid behov där Johan Sverker, PwC 
och Styrelseakademien har ställt sin 
expertis till förbundets förfogande. 

Till valberedningen blev det omval 
(1år) Knut Thorstensson samman-
kallande, Maria Öhlén (omval 1 år) och 
Jill Berg (omval 1 år). 

Revisorer: Ulrika Granholm Dahl, 
PwC (extern revisor), Johanna Lan-
din (internrevisor, omval), Gabriella 
Neuman, (suppleant för internrevi-
sorn, omval 1 år).

Årsmötet

Styrelsen 2017

Marie Sjökvist, Ulf Lindgren, Johanna Landin, 
Helena Carlsson, Mia Josjö, Peter Feldt 
(generalsekreterare) och Michael Rocking.

Nästa 
årsmöte hålls på Scandic Continental i Stockholm, under en dag och kväll, den 14 april 2018. 
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Kroppsterapeuternas  
verksamhetsidé
”Kroppsterapeuterna är en branschor-
ganisation för utövare av olika manuella 
terapiformer, personliga tränare, frisk-
vårdskonsulter, med flera som möter 
Krys krav på medlemskap. Verksamhe-
ten syftar till att vara ett stöd för enskilda 

medlemmar, ge dem rätt verktyg för att 
medverka till att uppfylla deras vision 
om ett framgångsrikt eget företag samt 
utveckla branschens position på frisk- 
och hälsovårdsmarknaden.”

Vår vision
”Kroppsterapeuterna ska verka för att 
medlemmarna blir en naturlig och efter-
frågad del av friskvården i Sverige och att 
Kry får en ledande position på frisk- och 
hälsovårdsmarknaden.”
Kroppsterapeuternas verksamhet vilar 
på fyra värdeord, seriös, drivande, om-
tänksam och attraktiv.

Med andra ord
”Kroppsterapeuterna skapar trygghet 
och affärsframgångar för sina medlem-
mar, är innovativa och branschdrivande 
samt verkar för en seriös och effektiv 
friskvård.”

EVENT
Under 2017 har vi medverkat på olika 
event för att visa våra medlemmars 
kompetens. Kry har också träffat med-

lemmarna i samband med utbildningar/
workshops med Ben Benjamin i Malmö 
och Stockholm. 

Massagens Dag 12 maj 
Massagens dag är en möjlighet för med-
lemmarna att uppmärksamma sin verk-
samhet på det vis som passar bäst. Vissa 
håller öppet hus och bjuder in sina kun-
der medan andra gör prova på-behand-
lingar i butiker, gallerior eller andra plat-
ser med mycket folk.  

Verksamhet och medlemsnytta
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terapeuten

Hjälp klienter som blir för hälsoambitiösa

EWELINA  GULLIKSSON

TIDNING FÖR MEDLEMMAR I KROPPSTERAPEUTERNAS YRKESFÖRBUND

”Vad sägs om medpassion då?              Ganska bra tycker jag själv”

GÄSTKRÖNIKÖR  BLOSSOM TAINTON

SKAPA EFFEKTIVA  FACEBOOKKAMPANJER

PÅSKBUFFÉ AV MIA HAGENMALM

NYHETER:Ekonomi och 
vetenskap

TEMA 
COMPASSION 
MER SJÄLVMEDKÄNSLA  FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET

MEDLEM I FOKUS:

GILLAR MUSKLER
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terapeuten

BEN BENJAMIN 
Förstå nacksmärta bättre

MATHIAS  
PETTERSSON  

HOLSTEN

"Det är en utmaning att sticka ut ur mängden"

TIDNING FÖR MEDLEMMAR I KROPPSTERAPEUTERNAS YRKESFÖRBUND

GÄSTKRÖNIKÖR:  
CAROLINE WALDHEIM

TEMA VETENSKAP

MEDLEM I FOKUS:
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terapeuten

BEN BENJAMIN Förstå subscapularis  

SYSTRARNA MÖRK  ÄVENTYR OCH MASSAGE I ÄLVDALEN

TIDNING FÖR MEDLEMMAR I KROPPSTERAPEUTERNAS YRKESFÖRBUND

GÄSTKRÖNIKÖR:  
HÄLSOREDAKTÖREN  CECILIA VIKLUND

TEMA FOTVÅRD
MEDLEMMAR I FOKUS:
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terapeuten

MIA HAGENMALM 
bjuder på svalkande 

sommardrinkar

KERSTIN NORDMAN 

TIDNING FÖR MEDLEMMAR I KROPPSTERAPEUTERNAS YRKESFÖRBUND

GÄSTKRÖNIKÖR:  
SANNA EHDIN OM FRAMTIDENS VÅRD 

OM KOMPLEMENTÄR-
MEDICINENS ROLL

TEMA
PETER 
WILHELMSSON

MEDLEM I FOKUS:

VÄRNAR AKUPRESSUREN

Mässor
Kry har marknadsfört sig och visat upp 
medlemmarnas utbud genom att erbju-
da behandlingar och rådgivning på Gö-
teborgsvarvet Expo på Svenska Mässan, 
Apoteksmässan Egenvård i Stockholm 
och på Allt för Hälsan på Stockholms-
mässan. 

Affärsnätverket
Kroppsterapeuterna har haft 54 med-
lemmar i affärsnätverket bestående av 
utbildare, leverantörer och anläggning-
ar. Ett möte har arrangerades under året 
med Göran Adlén som föreläsare vilket 
var mycket uppskattat och välbesökt.

Vi använder oss av flera kanaler för att 
nå ut till våra medlemmar. Medlemstid-
ningen Kroppsterapeuten, vår hemsida, 
Facebook, postala utskick och nyhets-
breven som skickas med e-post. 
 
Tidningen Kroppsterapeuten
Tidningen har distribuerats till samtliga 
medlemmar fyra gånger under året och 
upplagan har följt medlemsantalet. Syn-
skadade medlemmar får en CD-version 
av tidningen. Större delen av tidningen 

har finansierats av annonser och flera 
företag har även sponsrat olika tävlingar 
i tidningen.

Hemsida/Medlemsnätet
På de lösenordsskyddade medlems-
sidorna kan medlemmarna ta del av 
en mängd information, redigera sina 
uppgifter till ”Boka tid”, publicera 
egna annonser, delta i olika tävlingar, 
anmäla sig till olika event samt beställa 
trycksaker. 

Nyhetsbrev
Under 2017 skickade vi ut drygt 30 ny-
hetsbrev via e-post till alla medlemmar. 
Varje utskick nådde cirka 3 300 med-
lemmar. Nyhetsbreven är en snabb och 
kostnadseffektiv kanal och vi har sett att 
det gett snabb respons genom en kraftig 
ökning av besöksantalet på hemsidan/
medlemsnätet.

Dessutom publicerades två nyhets-
brev på Mynewsdesk under året. 

Sociala medier
På Kroppsterapeuternas sida på Face-
book publicerades 2-3 inlägg per vecka 
under 2017. På Facebook finns också 
gruppen Kroppsterapeuterna som är ett 

Information och kommunikation

Ovan: Ben Benjamin ledde 
workshops i Malmö och Stock-

holm för Krys medlemmar.
Till höger: Förväntansfulla 

åhörare inför Göran Adléns 
föreläsning för Affärsnätverket.
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öppet forum där Kry-medlemmar och 
andra som intresserar sig för friskvård, 
interagerar, ställer frågor och tipsar var-
andra. Krypodden har en egen gilla-sida 
och även BOT-avdraget har en sida på 
Facebook. 

Krypodden
Under 2017 publicerades fyra podd-avsnitt 
om hälsa. Teman för avsnitten var sömn, 
beröring, behandlingar och coachning. 

Kampanjer
Under året har en kampanj riktad till 
arbetsgivare angående upphandling av 

friskvård gått på Facebook och via Ad-
words. På hemsidan har fem artiklar om 
upphandling av friskvård publicerats. 
Det har också gjorts annonskampanjer 
på Facebook och via Adwords för att 
värva nya medlemmar. 

Skolinformationen
Under det gångna året har vi gjort 25 
skolbesök för att informera elever som 
utbildar sig till kroppsterapeuter. Vi har 
också fortsatt att samla in deras mai-
ladresser för att kunna skicka riktade 
nyhetsbrev till dem och berätta om för-
delarna med ett medlemskap i förbun-

det. Vi har även skickat nyexaminerade 
elever inbjudan att bli medlem. 

Kvalitetssäkring
Kry-sigillet finns i tre olika nivåer. Sigill nr 
två ”kompetensutvecklad” har ändrats till 
andra krav då valideringen upphört.
Spa-utbildningar i gymnasienivå har bort-
tagits. Inga utbildningar finns längre på 
gymnasienivå för godkännande. Förutom 
basmedicin som följer gymnasieskolans 
utbildning på omsorgsprogrammet.

Kry samlade ihop alla yogalärare utbil-
dare i Sverige för att prata kvalitetssäkring.

Axelsons gick ur BSM, kvalitetssäk-
ringen stärks på massageutbildningar 
utanför BSM. 

Kry stipendiet
Alla som är medlemmar i förbundet 
får söka Kry stipendiet. Syftet med sti-
pendiet är att stimulera och underlätta 
utbildning för medlemmen och/eller 
stimulera och underlätta verksamhet 
som gagnar förbundet, allt inom ramen 
för friskvårdsfrämjande ändamål, inom 
förbundets verksamhetsområde. Av de 
24 ansökningar som kom in blev 14 be-
viljade och fick dela på 20 000 kr. Sti-
pendiet sponsras av Kry och Svedea (vårt 
försäkringsbolag). 
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Affärsnätverket
Syftet med Kroppsterapeuternas af-
färsnätverk är att bygga broar mellan 
verksamma företag i branschen, till våra 
medlemmar och likaså mot branschens 
utbildare. Samtliga tre parter har mycket 
att vinna på ökat samarbete och fler be-
röringspunkter. 

Webbshop
I vår webbshop som delvis levereras av 
Json AB och Exakta, kan medlemmarna 
beställa marknadsföringsmaterial och 
profilprodukter, som till exempel: ar-
betskläder, skyltmaterial, affischer, pre-
sentkort och trycksaker till kraftigt redu-
cerade priser. I vissa fall tillkommer dock 
portokostnader.

Sponsorer
Nordic, Svedea och Bokadirekt är Krys 
huvudsponsorer.

Tarsus, Infibra, Medema, Nordic och 
Salli sadelstolar sponsrade med produk-
ter till utställningen på Allt för Hälsan på 

Stockholmsmässan.
Infibra, Medema och Salli sadelstolar 

sponsrade med produkter på Svenska 
mässan i Göteborg i samband med Gö-
teborgsvarvet Expo.

Advokatfirman NOVA
Samarbetet med Advokatfirman NOVA 
och förbundsjurist Johan Engborg 
fortlöper som tidigare. Det innebär 
att alla medlemmar har möjlighet till 

gratis juridisk rådgivning motsvarande 
cirka 15 minuter.

Bokadirekt 
Samarbetet med Bokadirekt har fortsatt 
även under 2017.

Dessutom har Kry samarbeten med Kai-
ros Future, Visma, Onslip, ExorLive, Bra 
Balans Företagshälsovård, Marknadsför 
Dig, SATS, SVEA Ekonomi och Snowfire.

Samarbeten/samverkan

Göran Adlén föreläste för Krys 
affärsnätverk i Axelsons lokaler 
och passade på att bekanta sig 
med några gamla elever.
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Arbetet med BOT-avdraget och moms-
frågan går riktigt bra och i samarbete 
med Småföretagarnas Riksförbund har 
vi under året gjort ett 15-tal möten med 
politiker från samtliga partier och med 
representanter från närings- och skatte-
utskottet. BOT-folder 2.0 blev klar under 
hösten och skickades ut till samtliga riks-
dagsledamöter, gruppledare och distrikt 
i Sverige. 

En ny hemsida för BOT-avdraget, bot-
avdraget.se, publicerades under hösten. 

Kompetensutveckling genom 
validering
Valideringen och samarbetet med 
Nordiskt Validerings Forum avslutades 
under året.

Myndighetssamarbeten
Kontakter och diskussioner med följan-
de myndigheter har skett: 

• Arbetsförmedlingen
Kry har träffat Af för att se över 
gamla och nya SSYK-koder, yrkes-

benämningar och kategoriseringar. 
Kry har även haft kontakt med Af 
angående arbetsmarknadens yrkes-
prognoser för massörer.

• SCB 
Samarbetet med Statistiska central-
byrån fortsätter.

• Yrkeshögskolemyndigheten
Kry har följt myndighetens arbete 
och varit uppdaterade under året 
gällande validering i medlemsnivå 
kopplat till ett ramverk. 

Internationella kontakter
Kroppsterapeuterna har deltagit med re-
presentanter på följande internationella 
möten:
ESF (European Shiatsu Federation)
Medlemmen Chris McAlister, även ord-
förande i ESF, representerade Kry på 

mötet i Prag i februari samt i Aten i ok-
tober. Skype-styrelsemöten hölls under 
året. Information delgavs kansliet och 
kunde spridas till alla medlemmar.  

European Shiatsu Congress 
Medlemmen Naja Rehn representerade 
Kry på kongressen i Österrike i septem-
ber-oktober.

Information delgavs kansliet och kun-
de sedan spridas till alla medlemmar.       

IASK (International Association of  
Specialized Kinesiologists)
Medlemmen Sabine Rosén, även styrelse- 
ledamot i IASK, representerade Kry på 
mötet i Italien i april. Skypemöten hölls 
under året. Information delgavs kans-
liet och kunde sedan spridas till alla 
medlemmar.       

Våra påverkansfrågor

BOT-folder 2.0 
skickades ut till 

samtliga riksdags-
ledamöter och 

BOT-avdraget fick 
en ny hemsida. 
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NRN (Nordic Reflexology Network)
NRN mötet hölls i Sverige i januari. Nät-
verksgruppen Gunilla Tholfson, Helene 
Rühling och Gullan Bergdahl arrangera-
de mötet i Rimbo. Information delgavs 
kansliet och kunde sedan spridas till alla 
medlemmar.   

NBM (Nordiska Branschrådet för Massage) 
Under hösten träffades aktörer från de 
nordiska länderna i Finland för att upp-
datera varandra om vad som händer i 
respektive land. Kry hade ingen möjlig-
het att delta men tog del av informatio-
nen från mötet. 

RiEN (Reflexology in Europe Network)
Medlemmen Helene Rühling represen-
terade Kry på mötet i Amsterdam i maj. 
Information delgavs kansliet och kunde 
sedan spridas till alla medlemmar.   

INTERNT
Etiska rådet
Kroppsterapeuternas Etiska råd har en-
dast haft ett fall under året. Många har 
hört av sig för att få råd i olika ärenden. 
Inget fall eller ärende har lett till uteslut-
ning av medlem. Extern expertis har be-
sökt kansliet vid ett tillfälle. 

Kvalitetsrådet
Rådet har under 2017 fortsatt att ut-
värdera och haft kontakt med skolor 
vad gäller utbildningskriterier och 
innehåll. Rådet har föreslagit styrel-
sen femton utbildare i olika yrkeskate-
gorier samt flera yogalärare-utbildare 
via Yogobe. Sju nya vidareutbildningar 
har godkänts samt vissa utländska ut-
bildningar har varit uppe för godkän-
nande. Även utbildningar i basmedicin 
har granskats.

Flera utbildare och vidareutbildningar 
har också fått avslag. 

En ny yrkeskategori för medlemskap 
har fått avslag, samtalsterapi/psykosyn-
testerapeut.

Rådet har även haft en mängd andra 
frågor gällande kvalitetssäkring. 

Nätverksgrupper  
och medlemsträffar  
Alla nätverksgrupper har ordnat olika 
arrangemang/träffar/evenemang för 

medlemmarna. 
Medlemsträffar har även ordnats av 

kansliet med bland annat workshops/
föreläsningar.

Dessutom har medlemmar i olika 
delar av landet skapat egna träffar och 
events.

En ny nätverksgrupp har skapats för 
yogalärare.

Försäkring
Enligt Nordic, Kroppsterapeuternas 
försäkringsmäklare, har det varit få 
försäkringsärenden under det gångna 
året. Det är framför allt egendomsför-
säkringen som används även om det är 
få ärenden även här. Den mest använda 
försäkringen är den valbara försäk-
ringen Företagsförsäkringen plus med 
Sjukavbrottsförsäkring.

Stort tack för ett lyckat verksam-
hetsår!

/Styrelsen

Representanter från Sverige, 
Norge och Danmark deltog  
på NRN:s möte.

Chris McAlister (till höger) 
på ESF:s möte i Prag.

Glada deltagare på RiENs 
årsmöte i Amsterdam i maj.



Kroppsterapeuternas Yrkesförbund skapar trygghet för allt fler företagare inom friskvården och är idag 
Sveriges ledande branschorganisation inom friskvård. Verksamheten syftar till att vara ett stöd för enskilda 
medlemmar, ge dem rätt verktyg för att medverka till att uppfylla deras vision om ett framgångsrikt eget 
företag samt utveckla friskvårdsbranschens position på marknaden. Som den ledande branschorganisa-
tionen arbetar vi hela tiden med att ta nya steg mot ett friskare Sverige. www.kroppsterapeuterna.se


