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Meddela oss om du
har ändrat
mail/adress!
Meddela Christina
på mail !
naturhalsa@yahoo.se

Svenska Fotzonterapi-Reflexologiförbundet
SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå |

           Tel: 090-46949                          zonterapi.nu

Ansvarsförsäkringen!
Om försäkring ej tages via SFRF!
Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från
annat
förbund/försäkringsbolag till Christina!

Viktigt! Alla aktiva
medlemmar skall ha en
ansvarsförsäkring!

GDPR ?
Gå in på
www.verksamt.se/driva
För  information.

Länkar till intressanta
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Svenska Fotzonterapi-
Reflexologiförbundet SFRF

                       Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för SFRF lämnar följande verksamhetsberättelse för 2018.
SFRF har under året haft  42 medlemmar, varav 35 aktiva, 6 heders, 1
passiva/stödjande.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Förbundsordförande                                  Stefan Bokström
Förbundskassör                                         Christina Byheden Jakobsson
Förbundssekreterare                                  Janet Westling
Utbildningsledare                                      Doris Johansson
Fortbildningsledare                                   Malin Karlsson
Förbundsexpedition                                  Doris Johansson
Suppleant                                                  Pia Ericson
Revisorer                                                  Alice Lindholm / Karin
Simonsson
Revisorssuppleant                                     Adriana Konya
NRN-representant                                     ------------
RiEN-representant                                    Stefan Bokström
KAM representant                                    Rose-Marie Andersson
Redaktör ReflexZoner                              Stefan Bokström
Ansvarig utgivare                                     Stefan Bokström
Styrelsen har under året haft, 1 st årsmöte, 1 st. konstitueringsmöte, 6
st. telefonsammanträden och ett höstmöte I Grimsholmen 28-30/9,
Falkenberg. En  atmosfär, härlig gemenskap för framtiden med
förbundet.
ReflexZoner har utkommit med fyra nummer.    Fortbildningsdagar
Team Hellberg, Öland
NRN-möte Inget deltagande 27/1
Rien-AGM-möte  Inget deltagande , maj , Portugal
Kam-möten   telefonmöten
Facebook-gruppen 15 st

Frösakull mars 2019            Stefan Bokström , Ordf.



Välkomna till Katrinebergs  Folkhögskola
       Årsmöte/Fortbildning i April 2019
      Ett trevligt och prisvärt boende och bemötande!

Ett drag per dag eller passering…

Tyvärr fick jag spela mot mig själv…



Hej

Tack för en bra fortbildningshelg på
Katrinebergs folkhögskola 5-7 april.
Redan eftermiddag och kväll hade vi
årsmöte.Alla var överens om att vår
önskan är fortsatt verksamhet för
vårt förbund. Den tålmodiga och
kompetenta styrelsen ställer upp igen
- TACK.

Lördag och söndag hade vi en
intressant kurs om energier som kan
styras upp med vibrerande beröring.
Spännande och enkelt att utföra. Ett
tips till egenterapi är att sätta sig
med handflatorna uppvända i knäet.
Det är ett sätt att fylla på sin och
andras energier.

Lördag kväll var som vanligt fylld av
många goda ostar och ännu fler goda
skratt. Naturligtvis gick alla hem
med någon vinst från vårt
traditionella lotteri.

Efter avslutad kurs på söndagen
skildes vi med innerliga kramar och
önskan om att ses igen på nästa
fortbildning.

Nästa år hoppas vi att ni som missat
allt detta kommer till nästa
fortbildning. Då får vi alla träffas
och byta erfarenheter och få
inspiration.

Varma hälsningar

Carina Larsson



Bilder från
Årsmöte och
fortbildning



KAM vad är det för någon organisation, vad
hittar de på ??
KAM är paraplyorganisation för komplementärmedicinska organisationer
bildad 1984 och har haft uppgång/nedgång under dessa år. Nu sedan några
år har KAM försökt att samla kraft!

SFRF är medlem i KAM och har en representant vid namn Anette
Ivarsson. Hon har koll på vad som händer och sker, meddelar styrelsen
vad som bestäms/diskuteras.

Man kan som terapeut ansöka om att bli enskild medlem, kräver dock
vissa kvalifikationer.

KAM-vänner finns för de som vill stödja branschen.

Här kommer en liten information om vad de bland annat jobbar för och
vad som händer framöver. (6 sidor)

Vägvalen är många ! Men vad vill KAM ?
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ÅRSMÖTET 2019 
22-23 mars träffades vi på 
Zinkendams hotell på Södermalm i 
Stockholm. Vi hade KAMs årsmöte 
med nya spännande representanter 
till styrelsen och gamla trotjänare 
valdes om för en ny omgång.  
Vi fick också lära oss nya spännande 
saker som om Insektssvampar av 
Professor Dr Nigel. Dessa märkliga 
varelser där svampsporerna invaderar 
insekter och sedan växer fram ur dom. 
Han berättade om den forskning som 
nu bedrivs för att använda dessa 
svampar som medicin. 
Sedan kom våra egna medlemmar och 
lärde oss hur vi kan bli mer 
framgångsrika som företagare. Först 
ut var Johanna Bjurström SHR -Hitta 
struktur & lönsamhet i ditt 
företagande. Minska din stress. 
Sedan fortsatte Henrik Strand & 
Thomas Berggren SHR -Coacha dig 
själv till ett lyckat företagande. 
Inspirerande och lärorikt för oss alla. 
På kvällen hade vi en god och trevlig 
middag och kvällens toastmaster 
Camilla Lodin roade oss på bästa vis 
och hade hittat ett kraftdjur till var 
och en i den nya styrelsen, mycket 
intressant. 
Så konstitueringen av den nya 
styrelsen är som följer: 
Irén Svensson Nylén, ordförande SHR 
Sylvia Agorander, sekreterare SNS 
Monika Swärd-Albers, kassör SNS, 
SHR 
Anette Ivarsson, ledamot SFRF 
Camilla Lodin, ledamot SHR 
Ingegerd Berggren, ledamot NHF 
Greger Söderlund, ledamot SNS 
Jessica Kann Walin, ersättare SNS 
Emma Möller, ersättare SHR       

Expertgruppen, Regeringskansliet 

Irén Svensson-Nylén 
har deltagit i flera 
möten under 2017-
2019 i Expertgruppen 
som representant 
från KAM. 

Regeringen tillsatte 
en ny utredning som 
syftar till att stärka 

patientsäkerhetsfrågorna i den icke-
etablerade vården. Uppdraget fick den 
erfarna utredaren Kjell Asplund. 
Inom den etablerade hälso- och 
sjukvården finns tydliga regler och 
rutiner för hur frågor om 
patientsäkerhet ska hanteras. Men allt 
fler svenskar väljer att söka vård och 
behandling utanför den etablerade 
vården – varför regeringen nu vill se 
över och stärka 
patientsäkerhetsfrågorna i denna 
sektor. 
Utredningen syftar också till att 
undersöka om de bestämmelser som 
reglerar var gränsen går mellan den 
etablerade hälso- och sjukvården och 
andra former av vård och behandling 
är tillräckligt tydliga, skrev regeringen 
i ett pressmeddelande. 

Deltagare i Expertgruppen: 
Docent Maria Arman, Vård-förbundet 
och Svensk Sjuksköterskeförening, 
Handläggare Anders Berg, 
Socialstyrelsen, Docent Per Claesson, 
Läkemedelsverket, Docent Torkel 
Falkenberg, Karolinska institutet, 
Ämnesråd Hans Hagelin, 
Socialdepartementet, Medicine doktor 
Monica Hultcrantz, Statens beredning 













Försöker i blåsten med 16 grader i skuggan och Erroll Garner på piano hitta
utlåtandet från Expertgruppen, Regeringskansliet. Slutbetänkandet ska ha
kommit ut den 5 juni …? Just nu hittar jag inte…

Lite letar jag efter inspiration att göra tidningen (reflexZoner) intressant
men jag vet inte…!! Kom gärna med förslag och artiklar som kan vara av
intresse för våra medlemmar.

Vänligen meddela Christina om vad ni har
för försäkringsbolag om inte via SFRF !
Annars får sommaren med kanske ledighet, skapa ny energi och kraft .
Mina barnbarn växer och blir äldre, 5 år fyller Lorentz i dagarna. JA jag
undrar vad var det som hände!?

Härligt att se denna vilja till att göra massa saker!

Vi i styrelsen har ett sedvanligt höstmöte och fram till dess kanske det kan
komma några ideer om SFRF:s framtid.

Kom med förslag om vad som helst till någon av styrelsen och hoppas att
till våren se många av er medlemmar på Årsmöte/fortbildning!

Stefan

Glad sommar

hä
lsa

r



Statens offentliga utredningar från
Socialdepartementet

Komplementär och alternativ medicin
och vård

SOU 2019:28

Publicerad 05 juni 2019

Regeringen har uppdragit åt en
särskild utredare att kartlägga och
lämna förslag i frågor som rör ökat
patientinflytande och patientsäkerhet
inom annan vård och behandling än
den som bedrivs inom den etablerade
vården. Utredningen lämnar här
delbetänkandet Komplementär och
alternativ medicin och vård.

Ladda ner:

Komplementär och alternativ
medicin och vård SOU 2019:28
(pdf 1 MB)

Några av utredningens lagförslag i
korthet:

Bestämmelser om utövande av
komplementär och alternativ vård är i
dag infogade i patientsäkerhetslagen.
Vi föreslår att de samlas i en ny lag,
lagen om vissa begränsningar i rätten
att

yrkesmässigt utföra vård.

Det nuvarande förbudet för andra än
hälso- och sjukvårdspersonal att

behandla cancer, epilepsi och
diabetes ersätts med ett generellt
förbud att behandla allvarlig sjukdom
och omfattar då både somatiska och
psykiska sjukdomar. Medan det ska
vara förbjudet att behandla dessa
sjukdomar i sig, ska
symtomlindrande åtgärder vara
tillåtna.

Det ska vara förbjudet att utreda och
behandla sjukdomar hos barn under
15 år och sjukdomar i samband med
graviditet, detta oavsett sjukdomens
svårighetsgrad. Symtomlindrande
behandling för barn och gravida ska
dock vara tillåten.

Det ska vara förbjudet att behandla
vissa smittsamma sjukdomar, liksom
att utföra kirurgiska ingrepp och
provtagningar som medför fullständig
penetration av kroppens samtliga

hudlager, ge allmän bedövning och
injektioner utanför hälso och
sjukvården. Vissa förbud i dagens
lagstiftning ter sig föråldrade och kan
utmönstras.

De straffbestämmelser som finns i
patientsäkerhetslagen överförs
väsentligen oförändrade till den nya
lagen. Dock ska det i den nya lagen
ingå en bestämmelse om straffansvar



för den som inte bara uppsåtligen utan
även av oaktsamhet orsakar skada eller
fara för skada. Bristande kunskaper
eller erfarenhet ska inte befria från
ansvar.

Den som söker den finner…..  ;)

smaskens



SFRF:s Styrelse
2019-2020


