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Velkommen til din behandlerforening
Der findes to behandlerforeninger:
Nordlys Forum og Nordlys RAB og SA.
Behandlerforeningen Nordlys Forum danner rammen om et fællesskab - både fagligt og personligt,
og er med til at skabe liv og inspiration i din hverdag.
Som medlem får du adgang til en række fordele som
fx. forsikring, fællesskab, facebook-gruppe, lokale
træningsgrupper og markedsføringsmaterialer.

Formand
Nordlys Forum
Gitte Theil Pedersen
Tlf. 24 84 72 44
gt@gittetheil.dk
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Behandlerforeningen Nordlys RAB og SA (Registreret Alternativ Behandler og SundhedsAutoriseret
Behandler) kan man kun være med lem af, hvis
man opfylder kravene til RAB- eller SA-registrering. Titlerne giver adgang til momsfritagelse og til
at benytte Nordlys RAB logo eller Nordlys SA logo.
Støt fællesskabet og vær med til at gøre en stor
forskel for både dig selv og andre.

Formand
Nordlys RAB og SA
Edith Staun Ottosen
Tlf. 40 21 69 28
edith@mail1.stofanet.dk

NORDLYS FORUM - DET FÅR DU...
Alle kan være med i Nordlys Forum, hvor vi løbende udvikler fordele og tilbud til medlemmerne.
1. SPARRING I FORENINGEN
Adgang til fællesskabet i foreningens Facebookgruppe ”Nordlys Forum”. Der bliver delt med hinanden,
skrevet om kurser, stillet spørgsmål til behandlinger,
slået aktiviteter op, delt nye hjemmesider og andre
glæder. Søg medlemsskab af gruppen når du har
meldt dig ind.
2. TEAM-NORDLYS
Bliv en del af et omfangsrigt netværk – med en fælles
platform på Team-Nordlys.dk
Er du uddannet Nordlys Behandler eller er du i gang
med et uddannelsesforløb på Nordlys, har du mulighed for at være en del af vores behandlerliste.
3. LOK ALT FÆLLESSK AB OG NORDLYSLIV
De lokale træningsgrupper findes i hele landet. Der
trænes, deles, hygges og skabes et nærværende
lokalt liv, som kan være guld værd som selvstændig
og som også kan være med til at skabe kontakter og
nye jobs. I ægte Nordlys ånd er det også stedet, hvor
vi selv får behandlinger, mediterer sammen og nærer
vores indre liv. Alle der har været på grundkursus og
som er medlem af Nordlys Forum, kan deltage i de
lokale træningsgrupper. Find din gruppe på nordlysforum.dk.

4. FØLG MED!
Du modtager løbende opdateringer om nye initiativer, idéer, kurser, mv. i både Nordlys Forum og på
Nordlys Centret.
5. MARKEDSFØRING
Som medlem kan du markedsføre dig under Nordlys’s logo, og dermed signalere overfor klienter, at du
er medlem af et fællesskab, der er et kvalitetsstempel, og at du arbejder efter foreningens etiske regler.
Du har adgang til download af foreningens logo,
visitkort, streamere og andre markedsføringsmaterialer. Foreningen arbejder løbende på nye tiltag.
6. FORSIKRING
Tegn en erhvervsansvarsforsikring hos Nordlys. Forsikringen dækker bl.a. personskade. Læs mere i i
håndbogen på Nordlys-forum.dk.
7. MUSIK
Du betaler gennem foreningen for KODA-afgift, som
gør at du lovligt kan afspille musik i din klinik.
www.nordlys.dk/vedtaegter-nordlysforum
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NORDLYS RAB OG SA - DET FÅR DU...
Nordlys RAB og SA er en behandlerforening af uddannede og eksaminerede Nordlys Massører, Massageterapeuter, Akupunk tører og
Berøringsterapeuter. Alle opfylder Sundhedsstyrelsens krav til uddannelse
og efteruddannelse.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt arbejde
for at skabe sundhedsfremmende tiltag og bygge bro til det etablerede
sundhedssystem.
1. MARKEDSFØRING
RAB’ere og SA’ere har deres eget logo til brug i
markedsføringen. Det er også klienternes garanti for
kvalitet.
2. MOMSFRITAGELSE
Som RAB’er kan du blive momsfritaget. Som SA’er er
du i forvejen momsfritaget, hvis du arbejder indenfor
dit fagområde. Som medlem af foreningen, momsfritages du også, ved arbejde uden for dit fagområde
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3. KUNDER FRA FORSIKRINGSORDNINGER
Flere forsikringer henviser til RAB’ere eller SA’ere,
hvis lægen anbefaler massage.
4. ADGANG TIL ARBEJDSPL ADSER
Du kan få adgang til arbejdspladser, der kræver at
man er RAB’er eller SA’er
www.nordlys.dk/vedtaegter-nordlys-rab-og-sa

NORDLYS RAB OG SA MEDLEMSFORHOLD
Som medlem kan kun optages alternative
behandlere, som samtidig opnår registrering
efter nedenfor beskrevne regler:
Registrering kan opnås af alle eksaminerede
Nordlys Massage- og Berøringsterapeuter og
Nordlys Akupunktører, som opfylder nedenstående uddannelseskrav:
For Nordlys Massører gælder:
Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både
teori og praksis og en undervisningstime er på
45 minutter. Timetallet på 660 undervisnings
timer inkluderer som minimum: 250 timers faglig
undervisning i Massage, 50 timers psykologi, 10
timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning
og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50
timers orientering om andre alternative behandlingsformer.
200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og
100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig skal massøren have gennemført 3 sessioner egenterapi
og 3 sessioner supervision. Endelig skal massøren have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massøruddannelsen afsluttes med
en eksamen som skal beståes.

uddannelsen afsluttes med en eksamen som skal
beståes.
For Nordlys Akupunktører gælder:
Det samlede minimumstimetal udgør 770 undervisnings timer. Uddannelsen består af både teori
og praksis og en undervisningstime er på 45
minutter. Timetallet på 770 undervisnings timer
inkluderer som minimum: 360 timers faglig undervisning i akupunktur, 50 timers psykologi, 10
timers undervisning i klinikdrift, klientvejledning
og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50
timers orientering om andre alternative behandlingsformer. 200 timers undervisning i anatomi og
fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med bestået eksamen. Endelig
skal akupunktører have gennemført 3 sessioner
egenterapi og 3 sessioner supervision.
Endelig skal akupunktøren have gennemført
30 journalførte akupunkturbehandlinger og
haft 4 patientcases til supervision. Akupunktøruddanenlsen afsluttes med en eksamen som skal
beståes.
Medlemsrettigheder og -pligter
Som registreret behandler har man ret til at benytte licenser og logoer, som foreningen råder over
eller administrerer.

For Nordlys Massage- og
Berøringsterapeuter gælder:
Det samlede minimumstimetal udgør 800 undervisnings timer. Uddannelsen består af både
teori og praksis og en undervisningstime er på
45 minutter. Timetallet på 800 undervisnings
timer inkluderer som minimum: 390 timers faglig
undervisning i Terapeutisk Massage, 50 timers
psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift,
klient vejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre
alternative behandlingsformer.

Bestyrelsen fastsætter vilkår og omfang for
den løbende efteruddannelse, regler for optagelse på behandlerliste og dette frem lægges til godkendelse på generalforsamlingen.

200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og
100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes
med bestået eksamen. Endelig skal massageterapeuten have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 sessioner supervision. Endelig skal
massageterapeuten have gennemført 20 journalførte massagebehandlinger. Massageterpeut-

Foreningens medlemmer forpligter sig til at arbejde efter regelsættet for god klinisk praksis, som
er vedtaget på generalforsamlingen. Regelsættet
kan læses på forening Nordlys RAB hjemmeside
under Team Nordlys.

Medlemmerne har pligt til at modtage regelmæssig supervision og efteruddannelse i et omfang
fastlagt af bestyrelsen.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens
retningslinjer for og omfanget af supervision og
efteruddannelse.
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WWW.TEAM-NORDLYS.DK

FIND DIN BEHANDLER
Som medlem af Nordlys Forum har du mulighed for at blive en del af
behandlerlisten. Find den på hjemmesiden www.team-nordlys.dk. Her vil
du være en del af et omfangsrigt netværk - med en fælles platform.

Behandlerlisten
På behandlerlisten kan man søge ef ter den
behandling man ønsker. Man kan også søge geografisk og finde en behandler tæt på. På listen er
der billeder af alle behandlere, kontaktoplysninger

og henvisning til behandlerens egen hjemmeside.
En god platform og et godt netværk og endnu en
mulighed for at nye klienter finder vej til dig.

®
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TRÆNINGSGRUPPER
Der skabes masser af lokalt liv i trænings
grup perne. Du kan finde en gruppe nær dig på:
www.nordlys.dk/lokale-nordlys-grupper
Her finder du også en guide til, hvis du
gerne vil starte din egen gruppe.
Det er for skelligt, hvordan grupperne fungerer,
men i de fleste indgår udveksling af behand linger,
meditation, sparring, supervision og hygge.

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING
Som professional behandler skal du tegne en
erhvervansvarsforsikring.
Det kan du gøre gennem Nordlys Centret.
Det er mulighed for at være med i en fælles
erhvervsansvars-forsikring tegnet af NORDLYS,
til brug for alle aktive medlemmer samt til studerende, der har klienter i behandling.
Denne forsikring gælder KUN i Danmark.
Forsikringsbetingelser finder du i Håndbogen på
www.nordlysforum.dk

www.nordlys.dk/xdoc/docs/Erhvervsansvarsforsikring_2007.pdf

NEM OG HURTIG ONLINEBOOKING
• Få 20% i rabat på et nemt og billigt onlinebookings stem
• Du kan tage imod kunder alle døgnets 24 timer.
Dine klienter bestemmer selv, hvornår på døgnet de vil booke tid hos dig, og de kan i fred og
ro finde den tid, der passer dem bedst.
• Du undgår udeblivelser med SMS-tjeneste, hvis
du vælger det. Du kan selv sætte systemet op til
at sende en påmindelsesbesked f.eks. 24 timer
og/eller 2 timer inden aftalen.

• Du får samlet alle dine klienter informationer ét
sted. Du har mulighed for at skrive journaler i
systemet.
• Dine kunder kan betale, når de booker tiden,
hvis du ønsker det.
• Du kan sende fakturaer.
Prøv systemet gratis i 14 dage og se mere på
http://www.onlinebooq.dk/
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KLIENTERNES GARANTI
FOR PROFESSIONEL BEHANDLING

Nordlys For um, (NF ) e r et møde ste d for
men ne sker, der har en aktiv interessere i helhedsorienteret ressource- og selvudvikling, massage,
krops terapi og helbredelse, sundhed og livsstil,
kunst og kultur, videnskab, spiritualitet og tro.
Vores intension er at styrke, inspirere og støtte
hinanden, og at udfolde dette som grundlag for en
positiv udadrettet livsstil - privat og professionelt.
NF arbejder for at udvikle retningslinier om sund
helhedsorienteret livsstil og helbredelse, og vi tilstræber at formidle dette på måder, som er alment
brugbare.
Som medlemmer af NF forpligtiger vi os til at være
i en initiativrig og aktiv udviklingsproces. Vi forpligter os til at være vågne, selvreflekterende,
selv kor rige rende og tro mod os selv, så vi kan
være tro værdige forbilleder og inspirationskilder
for andre.
At mødes, dele, respondere og handle er det
bæren de princip for vores samvær og formidling.
Vi tilstræber, at ethvert møde finder sted, ud fra
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de mest succesfulde erfaringer vi har, så vi skaber
berigelse, fornyelse og interaktion præget af kærlig hed, livsglæde og visioner. Herfra har vi tillid til,
at enhver kan udvikle sig uanset forudsætninger
og udgangspunkt.
Vi møder enhver med respekt og interesse og
med åbenhed for at lære af andre menneskers
livsstil og resultater.
Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har
lyst til at være og får næring til at gro.
Vi lægger vægt på at forene en dynamiske
livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed og
vi ved, at man både i holdning og handling skal
være målrettet og villig til at korrigere svagheder
og fejl, for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv.
Regelsæt for god klinisk praksis er bindende
i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter,
som praktiseres af NF’s medlemmer, og de er retningsgivende for alle NF medlemmer.

1. De etiske regler skal være tilgængelige for alle
klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden
www.team-nordlys.dk

9. Den praktiserende skal anbefale en bruger at
søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

2. Medlemmerne skal udvise omhu og samvittigheds fuldhed i deres faglige virke, herunder
gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

10. Hvis den praktiserende kommer i tvivl om,
hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er
foreneligt med den behandling hun eller han
tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare
dette med sin læge.

3. Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte bruger,
herunder om indikation, samt den behandling
og den information der er givet.
4. Notater opbevares utilgængeligt for andre og
skal destrueres eller anonymiseres senest fem
år efter et behandlingsforløbs afslutning eller
straks, hvis praksis ophører. Den praktiseren de har også tavshedspligt omkring det at
selve klientrelationen eksisterer.
5. Den praktiserende skal sikre sig, at klienten
har mulighed for at være fuldt ud informeret
om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v. som tilbydes. Klienten skal
gøres opmærksom på, at hun eller han selv er
ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge
eventuelle forslag m.v.
6. Den praktiserende skal udvise respekt for
klien tens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret
klient for hold med klare rammer omkring
behandlingen eller undervisningen.
7. Hvis en klient oplyser, at være i et fast
behand lings forløb hos et andet praktiserende medlem af NF, kan en session ikke aftales,
medmindre alle parter er indforstået dermed.
8. Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst
behandlingsforløb, som den praktiserende
oplever som uforeneligt med den behandling
hun eller han tilbyder, må det andet behandlings forløb afsluttes, inden sessioner aftales.

11. Den praktiserende skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en
lægeordineret behandling eller beny t te
behandlingsmetoder, som det er forbeholdt
bestemte autoriserede sundhedspersoner at
anvende.
12. Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse.
13. Den praktiserende må ikke have seksuel
omgang eller indlede intim kontakt med sine
brugere.
14. Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om
private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om brugeren i relation til
behandlingen. Supervision er ikke omfattet af
tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af
NF og dermed omfattet af tavshedspligten.
15. Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet
derved overtræder landets love. Her henvises
til straffelovens § 141, § 143 og § 185.
16. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og
opdatere deres faglige viden.
17. Medlemmer skal give brugerne saglig og
nøgtern information om behandling og de forventninger de kan have hertil.
Vedrørende klageprocedure henvises til
www.terapeuterne.dk
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LOGO GUIDE
I Nordlys Forum
står vi stærkt - sammen...
Som medlem af Nordlys Forum har vi en række
fordele, hvor vi fælles har adgang til en række officielle logoer. De er alle tilgængelige via Nordlys
Forums downloadcenter og er til fri afbenyttelse.
Der ligger logoer til alle formål. Skilte, visitkort,
brevlinier, internet og hvad man ellers måtte få af
ideer. Der er bare at slippe fantasien løs og komme i gang.
Der er aflange og firkantede streamers med alle
de forskelleige betegnelser - klangmassage behandler mv. Logoerne ligger både med blå
baggrund og som transparent.
God fornøjelse
®

®
®

BEHANDLER
®

RAB
®

SA
®

FORUM
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BEHANDLER

VÆLG DET MEDLEMSKAB, DER PASSER TIL DIG

NORDLYS FORUM
FÆRDIGUDDANNET NORDLYS MASSØR,
MASSAGE TERAPEUT, BERØRINGSTERAPEUT, KL ANGMASSØR, COACH
Nordlys Forum inkl. KODA afgift årligt kr. 600.Erhvervsansvarsforsikring (Valgfri*)
kr. 400.UNDER UDDANNELSE
Studerende incl. KODA afgift
Erhvervsansvarsforsikring (Valgfri*)

kr.
kr.

400.400.-

BASISMEDLEMSK AB
kr. 250,Til medlemmer, der ønsker at støtte foreningen.
Medlemskabet giver ikke ret til markedsføring
med Nordlys-logo og materialer, men det giver
adgang til de lokale træningsgrupper, facebookgruppen og opdatering på arbejdet i foreningen.
UDEN FOR DANMARK
kr. 250,Er man bosiddende uden for Danmark,
betaler man ikke KODA-afgift og man kan
ikke være medlem af Nordlys RAB og SA

NORDLYS RAB OG SA
Nordlys RAB og SA inkl.
Nordlys Forum og KODA afgift
Første års medlemsskab
Erhvervsansvarsforsikring (Valgfri*)

kr. 1.200.kr. 2.200.kr. 400.-

*For at stå på behandlerlisten skal du have en
erhvervsansvarsforsikring.
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AL KURSUSDELTAGELSE GIVER ADGANG TIL
MEDLEMSSKAB AF NORDLYS FORUM
Uddannelser der giver mulighed for Nordlys certificering eller Nordlys RAB og SA godkendelse

MASSØR OG MASSAGETERAPEUT UDDANNELSEN
Du får en helt unik uddannelse som massør eller
massageterapeut og bliver i stand til at udøve
massage på et højt niveau. Du lærer om velvære
og behandling af spændinger, smerter, skavanker
og sygdomme. Altid med det hele menneske i
fokus.
Læs meget mere på www.nordlysmassage.dk

MASTER COACH UDDANNELSEN
Lad glæde, sindsro og inspiration blive din nye
base. Du lærer at udvikle dit eget, dine kollegaers og klienters potentiale og hvordan du bruger
coachingens effektive principper som grundlag for
en dyb, inspirerende og befordrende samtale.
Læs meget mere på www.cochinguddannelsen.dk

KLANGMASSAGE UDDANNELSEN
På kun 10 dage bliver du uddannet klangmassør
og lærer at give behandlinger både til afspænding
og specifikke problemer. Du lærer også dig selv
bedre at kende, så du kan blive en endnu bedre
behandler.
Læs meget mere på www.klangmassage.dk

Få mere info om foreningerne:

Formand for Nordlys RAB og SA: Edith Staun Ottosen, Tlf. 40 21 69 28, edith@mail1.stofanet.dk
Formand for Nordlys Forum, Gitte Theil Pedersen, Tlf. 24 84 72 44, gt@gittetheil.dk

og uddannelserne: Nordlys, Telefon +45 86 81 10 81 • E-mail nc@nordlys.dk
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