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Det betyder at man har ret til at spille musik i sin klinik. Det kan være en meget dyr udgift for en 

klinik, at betale Koda-Gramex selv. 

 

Nyhedsbreve 

Bestyrelsen udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve, for at holde medlemmerne opdateret 

med det, som rører sig i foreningen. 

 

Medlemskontingent 

Som noget nyt, har vi indført at det første halve år er kontingentet gratis. Ved ind-meldelse skal der 

så kun betales 300 kr. i indmeldelsesgebyr samt 100 kr. for BFM-  

og/eller RAB-certifikat. Disse er frivilligt at tilkøbe. Derefter vil der opkræves kontingent på sædvan-

lig vis, se gældende takster på www.bfm1992.dk 

 

Som medlem af Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage kræves det, at du ved  

betaling tilmelder dig til PBS. 

 

Skoler kan uden beregning optages i Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage. Det forudsætter dog 

at deres undervisningskompendium og etiske regler er godkendt af bestyrelsen. Ligeledes skal den 

ansøgende skole have et godt omdømme. Skolelederen skal være medlem af foreningen. 

Skoler kan blive tilknyttet Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage, forudsat at deres undervis-

ningskompendium er godkendt af bestyrelsen. De kan så benytte foreningens logo i deres annonce-

ring. 

 

Hjemmeside 

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage har en hjemmeside, hvor det er muligt for medlemmer og 

skoler, der er tilknyttet foreningen, at få deres klinikadresse samt link til egen hjemmeside opkoblet 

uden beregning. 

Når man som medlem er indmeldt, modtager man velkomstbrev med koder til hjemmesiden, således 

så man selv kan ajourføre kontaktoplysninger. 

Adressen på hjemmesiden er www.bfm1992.dk 

 

Logo 

På hjemmesiden har man som medlem mulighed for at downloade Brancheforeningen for Fysiurgisk 

Massage´s logo. 

Facebook 

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage er på Facebook. Vi ønsker en side med aktivitet. Du kan 

finde os på http://www.facebook.com/#!/pages/bfm-1992dk/189025117836496 

Medlemsfordele 

Som medlem af Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage, er der medlemsfordele som man kan 

benytte. Vi har en rabatordning på brændstof hos Q8. Hos Q8 kan man spare op til 120 øre pr. liter 

diesel, 90 øre på benzin og 30% på bilvask.  

Brancheforeningen arbejder målrettet på kollektive løsninger og tilbud til gavn for medlemmerne. 

 
 
 

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage blev dannet i 1992 

Det var den første forening af sin art, og med det formål af fremme den fysiurgiske massages nytte-

virkning, samt sikre klienten en faglig og professionel behandling. 

Foreningen stiller krav til den teoretiske og praktiske viden, som er en betingelse for at kunne blive 

optaget i foreningen. 

For at blive medlem, skal massøren have bestået en mundtlig og skriftlig eksamen i det  

teoretiske stof samt en praktisk eksamen i massageteknik. Disse eksamener skal være  

overvåget og kontrolleret af en dansk læge. 

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage, optager også og godkender Registreret Alternativ Be-

handlere – i daglig tale RAB-medlemmer. Disse har en uddannelse som er godkendt af Sundhedssty-

relsen. 

På Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage kan RAB-medlemmer downloade RAB-logo. 

 

Formål 

Formålet med Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage er, at bidrage til højnelse af  

folkesundheden i Danmark, gennem øget kendskab til den fysiurgiske massages nytte-virkninger og 

øget anvendelse af massage i befolkningen. Dette opnås via en stærk og  

økonomisk velfunderet brancheforening der: 

 Fremmer videnskaben for fysiurgisk massage 

 Sikrer patienter/klienter hos massører i højere grad, er sikret en faglig velfunderet  

behandling indenfor fysiurgisk massage 

 Fremmer massørens vilkår 

 Sikre massageskolens faglige, kvalitetsmæssige og etiske niveau 

 Informerer samt rådgiver om massage 

 

Møder 

I første kvartal hvert år afholder Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage generalforsamling, og 

denne er kombineret med faglige oplæg. 

Der afholdes også visionsmøder, hvor der også er faglige oplæg, og en diskussion af, i hvilke retning 

foreningen skal bevæge sig hen. 

Derudover er det hensigten, at der lokalt i landet afholdes netværksmøder, hvor man kan udveksle 

erfaringer og andet. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage betaler 500 kr. pr. møde, som kan 

bruges til lokaleleje, oplægsholder, kaffe el.lign. Er der udgifter derudover, må deltagerne deles om 

dem. 

 

Forsikring 

Alle medlemmer i Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage er optaget under en kollektiv ansvars-

forsikring, der sikrer massøren for eventuelle skader, som han/hun ved uheld skulle pådrage en kli-

ent. 

Der er en selvrisiko på 2.000 kr., men den dækker til gengæld personskader på indtil 5.000.000 kr. 

og en tingskade på 2.000.000 kr. 

Forsikringen gælder for massørvirksomhed med udførelse af fysioterapeutisk behandling/massage og 

muskelterapi. Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af fejlslagen behandling, såfremt der fore-

tages anden behandling end anført. 

Hvis man som klinik selv skal betale ansvarsforsikring, kan det blive meget dyrt. 

 

Koda-Gramex 

Som medlem af Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage er man dækket af Koda-Gramex afgifter. 

http://www.bfm1992.dk
http://www.facebook.com/%23!/pages/bfm-1992dk/189025117836496

