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Uddannelses- og efteruddannelsesbilag  
til brug for Nordlys Certificering 2017 og RAB-registrering i 2017 

 
Vi sender dig et Nordlyscertifikat, der dokumenterer din ret til at udbyde Nordlyskoncepterne og, hvis du er medlem af 
Nordlys RAB og SA, tillige et RAB- registreringsbevis, hvis du opfylder betingelserne. 

 
Medlems nr.: 

Navn: 
Gade: 
By/Land: 
e-mail: 
Telefonnumre 

 

Evt. ændringer til  
navn, adresse, e-mail, tlfnr.: 

 
 

Jeg er under uddannelse og ønsker 
Nordlys Trainee certifikat som: 

 Nordlys Massør Trainee 

 Nordlys Massageterapeut Trainee 

 Nordlys Coaching Trainee 

(Se note 1) 

Jeg er færdiguddannet og ønsker 
Nordlys Certifikat som: 

 Nordlys Massør 
Nordlys Massageterapeut   

Nordlys Coach                   

Nordlys Berøringsterapeut  

Nordlys Peter Hess Klangmassør          

(Se note 2) 

Jeg ønsker RAB-registreringsbevis 
som (gælder ikke aut. Sundhedspersoner):  

 Nordlys Massør 

Nordlys Massageterapeut 

Nordlys Berøringsterapeut 

Nordlys Akupunktør 

Nordlys Klangpraktiker 

 (Se note 3) 

Efteruddannelse 
Skriv de kurser du har 
deltaget i, som er 
godkendt som 
efteruddannelse 

2015 

Kurser Antal kursusdage 
 
 
 

2016 

Kurser Antal kursusdage 
 
 
 

2017 

Kurser Antal kursusdage 
 
 
 

Efteruddannelse 2018 

Kurser, jeg hermed TILMELDER mig i 
2018 

Antal kursusdage 
 
 
 

Jeg har et egnet lokale til behandlinger/sessioner 

Erhvervs Ansvarsforsikring i 2018 
    Jeg ønsker at tegne Erhvervs Ansvarsforsikring for 2018 gennem NORDLYS Forum 
    Jeg har tegnet en Erhvervs Ansvarsforsikring for 2018 andetsteds. 

Priser for medlemskaber og forsikring i 2018:  
 Priser i 2017 Mine indbetalinger Indbetaling 

på konto 
5541 – 
1519160486 
senest den 
1. februar 
2018. 

Nordlys Forum 2018 studentermedlemskab inkl. Coda afgift     450,- kr.  

Nordlys Forum 2018 studentermedlemskab i udlandet    250,- kr.  

Nordlys Forum 2018 inkl. Coda afgift     650,- kr.  

Nordlys Forum 2018 i udlandet    500,- kr.  

Nordlys Forum 2018 + Nordlys RAB 2018 inkl. Coda afgift 1.250,- kr.  

Nye RAB-medlemmer - 1. gangs indmeldelsesgebyr   1.000,- kr.  

Erhvervs Ansvarsforsikring 2018 (gælder kun i Danmark)    400,- kr.  

 I alt kr.  
                                 

På tro og love: 
 
---------------------- --------------------------------------------------------- 
Dato                                                    Underskrift 
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Note 1  
Retningslinier for Certificering som Nordlys Studerende/Trainee 
 
Du er under uddannelse og er medlem af Nordlys Forum 2018, og du har tegnet forsikring for 2018 samt har egnede 
lokaler.  
 
Massør Studerende: 

Når du har gennemført Nordlys Wellnessmassage, givet 10 journalførte behandlinger og haft det første møde med din 
uddannelsessupervisor, har du tilladelse til at udbyde Nordlys Wellness Massagerne på professionel basis og må kalde 
dig Nordlys massør Trainee. Du vil modtage et Nordlys massør Trainee Certifikat.  
 
Massage Terapeut Studerende: 

Når du har gennemført Nordlys Wellnessmassage, Massageterapeut uddannelsens hovedmodul 1. trin, givet 10 
journalførte behandlinger og haft det første møde med din uddannelsessupervisor, har du tilladelse til at udbyde Nordlys 
Wellness Massagerne på professionel basis og må kalde dig Nordlys Massageterapeut Trainee. Du vil modtage et 
Nordlys Massageterapeut Trainee Certifikat.  
 
Coach Studerende: 

Når du har gennemført det tredje Modul i Nordlys Mastercoach uddannelsen, givet 10 journalførte sessioner og modtaget 
3 sessioner fra en Team NORDLYS coach og haft det første møde med din uddannelsessupervisor, har du tilladelse til 
at udbyde Nordlys Coaching på professionel basis og må kalde dig Nordlys Coach Trainee. Du vil modtage et Nordlys 
Coach Trainee Certifikat. 
 

 
Note 2 
Retningslinier for Nordlys Certifikat 
Du er færdiguddannet og er medlem af Nordlys Forum 2018, og du har tegnet forsikring for 2018 samt har egnede 
lokaler. 
 
Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter: 

For 2018 gælder: Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af 
løbende supervision.   
 
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys 
lokalgruppe. 
 
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse:  
 

 Masterclass i massage  Karmamassage  Specialpædagogisk massage  

 Triggerpunktsmassage  Chakrabalancering  Gravidmassage 1 

 Berøringspædagogik – barn til barn  Geriatriskmassage 1+2  Lymfedrænage 

 Specialpædagogisk børnemassage 

 Krop, sind og trivsel i skolen 

 Massage til kræftramte 

 Tensegrity 

 Babymassage 

 Dorn metoden 
   

 
Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse for nyuddannede. 
Påbegyndelse af en af Nordlyscentrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. 
Dog må der max gå 3 år inden næste massage- og berøringsterapeutiske kursus. 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage- berøringsterapeutiske kurser. 
 

 

Nordlys Coaches:  
For 2018 gælder: Deltagelse på mindst 4 kursusdage hvert andet år.    
 
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse: 

 Enneagram  

 Coaching Masterclass  

 Medlemskab og deltagelse i en udviklingsgruppe 
 

Nordlys Klangmassører: 
             For 2018 gælder: Deltagelse på minimum 2 kursusdage hvert andet år. 

 Livstonen 1+2  

 Klang og massage 

 Helse med klangmassage 

 Masterclass i Klangmassage 

 Supervisionskurset i klangmassage 
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 Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i 
Tyskland. 
Påbegyndelse af en af Nordlyscentrets andre uddannelser kan indgå det første år som 
efteruddannelse. 
Dog må der max gå 3 år inden næste klangmassage kursus. 

 

 
Medhjælpsdeltagelse: 
Deltagelse som Medhjælp/Assistent kan efter specifikke aftaler med Nordlys indgå som efteruddannelse 
med 50 %. 
Ved deltagelse som Medhjælp/Assistent på klangkurser indgår dette med 100% 

 
Note 3 – Retningslinjer for Certificering som Nordlys RAB i Danmark  
Nordlys Registrerede Alternative Behandlere og Nordlys Sundhedsautoriserede behandlere i Danmark. 

Du er færdiguddannet og har taget Anatomi og Fysiologi (200 timer) samt Sygdomslære (100 timer),  
er medlem af Nordlys Forum 2018, og du har tegnet forsikring for 2018. 

 
Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter: 

For 2018 gælder: Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af 
løbende supervision.   
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys 
lokalgruppe. Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse:  
 

 Masterclass i massage  Karmamassage  Specialpædagogisk massage  

 Triggerpunktsmassage  Chakrabalancering  Gravidmassage 1 

 Berøringspædagogik – barn til barn  Geriatriskmassage 1+2  Lymfedrænage 

 Specialpædagogisk børnemassage 

 Krop, sind og trivsel i skolen 

 Massage til kræftramte 

 Tensegrity 

 Babymassage 

 Dorn metoden 

 Masterclass i massage  Karmamassage  Specialpædagogisk massage  
 
Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse for nyuddannede. 
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage- berøringsterapeutiske kurser. 
Påbegyndelse af en af Nordlyscentrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. 
Dog må der max gå 3 år inden næste massage- og berøringsterapeutiske kursus. 

 
Nordlys Akupunktører: 

For 2018 gælder: Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 
2 dage være med Nordlys Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision.  
Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder  (Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen): 

 Akupunkturskolen v/ Elsebeth Lægård. 

 Akupunkturakademiet Århus. 

 Akupunkturskolen i Roskilde. 

 Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler. 

 Universiteterne i Nanjing og Shanghai. 
 

Medhjælpsdeltagelse:  
Deltagelse som Medhjælp/Assistent kan efter specifikke aftaler med Nordlys indgå som efteruddannelse med 50 %.

       


