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Indkaldelse til generalforsamling i Danske Psykomotoriske Terapeuter 2020 

 
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 24. oktober 2020 fra kl. 10.00  

Sted: Generalforsamlingen foregår online. Link og vejledning udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 

OBS! Fra 8.45 – 9.45 åbner den virtuelle lobby, så du kan blive lukket ind og registreret i god tid.  

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Valg af tre stemmetællere 
 
3. Beretningen for generalforsamlingsperioden 

Formand, Ditte-Marie Post, bilag 1  
Herefter spørgsmål og debat  
 

4. Årsregnskab for 2018 og 2019 fremlægges til godkendelse 
Sekretariatsleder, Gert Møller Thaysen og økonomimedarbejder, Jane Bach, bilag 2 

 
5. Godkendelse af budget for de kommende to regnskabsår 2021 og 2022 

Økonomimedarbejder, Jane Bach, bilag 2A, 2B og 2C 
 

6. Indkomne forslag: 
 
a) Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer, bilag 3 
b) Kreds Vest indstiller et forslag til vedtægtsændringer, bilag 4 
c) Hovedbestyrelsen indstiller at aktive medlemmer i 2021 opkræves kr. 200 til konfliktfonden og i 

2022 opkræves der kr. 200 til forskningspuljen. 
 

7. Godkendelse af arbejdsplan 2021-2022 
Bilag 5 
 
 

8. Valg af formand, næstformand, syv hovedbestyrelsesmedlemmer og to suppleanter   
Bilag 6, præsentation af kandidaterne. 

 
a) Valg af formand for fire år. 

Ditte-Marie Post genopstiller 
 

b) Valg af næstformand for to år.  
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Christinne Østergaard Larsen genopstiller ikke 
Christian Geister Olsen opstiller 
 

c) Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer for to år. 
Sheila Simonsen genopstiller 
Annemarie Tangaa Lange genopstiller 
Christian Geister Olsen genopstiller ikke 
Sigrid Lund genopstiller ikke 
Kamila Byrialsen genopstiller ikke 
Lone Brun Rasmussen genopstiller ikke 
Tuk Alexander Jacobsen opstiller 
Lars Lindhart Hansen opstiller 
Camilla Sillesen opstiller 
Diccte Zenkvist opstiller 
Mireia Serra opstiller 
 

d) Valg af to suppleanter. 
  
9. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant  

 
a) Valg af kritisk revisor: Kirsten Høngsmark ønsker genvalg 
b) Valg af suppleant: Birte Suneson ønsker genvalg  

 
10. Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter 
 

a) Valg af formand: Linda Jørgensen ønsker genvalg.  
b) Valg af to ordinære medlemmer: Else Alliverti og Susanne Darmer ønsker genvalg. 
c) Valg af to suppleanter: Elise Runge ønsker genvalg, og Birgitte Due ønsker ikke genvalg. 

 
11. Eventuelt 
 

 
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 10. oktober 2020  

via mail til dap@dap.dk 
 
 
 
Vedrørende fuldmagt 
 
Er du forhindret i selv at deltage i generalforsamlingen, kan du udfylde nedenstående fuldmagt og på den 
måde alligevel gøre din indflydelse gældende. Med en fuldmagt fra dig kan DAP nemlig lade dig stemme på 
forhånd.  

Fuldmagten er derfor udstedt til DAP, og når du har skrevet den under, bedes du sende den til 
dap@dap.dk. Herefter får du tilsendt et afstemningspapir, så du kan afgive dine ønskede stemmer.  
  

mailto:dap@dap.dk
mailto:dap@dap.dk
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Fuldmagt til generalforsamling 2020 
 
 
 
Undertegnede aktive medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter giver hermed fuldmagt til, at DAP må 
lade mig stemme forud for Danske Psykomotoriske Terapeuters generalforsamling 24. oktober 2020, og at 
DAP må håndtere mine afgivne stemmer. 
 
 
 
_________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
Fuldmagten gælder kun for forhåndsafstemning til Danske Psykomotoriske Terapeuters ordinære 
generalforsamling, som afholdes virtuelt den 24. oktober 2020 og kun til forhåndsafstemning om de af 
indkaldelsen varslede valghandlinger. Eventuelt yderligere valghandlinger, som opstår under afholdelsen af 
selve generalforsamlingen, er ikke omfattet af denne fuldmagt.  
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Bilag 1. Foreningens skriftlige beretning 
 
Indledning  

Foreningens arbejde har i de forgangne to år været præget af flere ret intense og lidt turbulente perioder, 
første gang kort efter generalforsamlingen 2018, hvor vi måtte se i øjnene at forhandlingsaftalen med 
Danske Fysioterapeuter måtte opsiges ved deres overgang til en anden hovedorganisation. Siden har blandt 
andet foråret 2020 budt på en coronakrise, der satte mange ting i perspektiv, herunder de psykomotoriske 
terapeuters arbejdsliv, lige fra løn og indtægt ned til den konkrete udførelse af behandlinger iført 
værnemidler og bevæbnet med håndsprit. Arbejdsplanen, som generalforsamlingen gav hovedbestyrelsen 
som opdrag at formulere som det første, har sat dagsordenen for det fagpolitiske arbejde, godt 
understøttet af sekretariatets ressourcer og knowhow. Med en næsten helt ny hovedbestyrelse og et 
nyvalgt formandskab var der nok at tage fat på. Vi sidder nu knap to års arbejde klogere og rigere, og jeg 
kan fra min stol se tilbage på en periode, hvor der har været udskiftninger, både på den politiske side – i 
hovedbestyrelse og på næstformandsposten – og på sekretariatet. Samtidig kan jeg også glæde mig over, at 
der både på sekretariat og i hovedbestyrelsen har været en grundstrøm af arbejdsglæde, entusiasme og 
inspiration til at løse problemerne, som gjorde, at vi, da coronakrisen ramte os, kunne samarbejde, holde 
møder virtuelt og i øvrigt justere vores indsats indadtil og udadtil, så de faste arbejdsopgaver kunne 
udføres alligevel. Skiftet i formandskabet og den nye hovedbestyrelse har nok bevirket forandringer i 
foreningen, og det har både sekretariat og måske også foreningens medlemmer kunnet mærke, og 
coronakrisen har især fået sat ting i perspektiv og proportion. Det blev her både meget tydeligt, hvor vigtig 
foreningens kommunikation til medlemmerne er, og hvor forskellige betingelser psykomotoriske 
terapeuter arbejder under, afhængig af, hvor de er ansat, eller om de har klienter. Det er læring og erfaring, 
der skal med ind, og som forhåbentlig vil gøre foreningens arbejde endnu bedre, relevant og målrettet 
fremover. 

Nedenfor finder I foreningens beretning om aktiviteterne de sidste to år. 

God læselyst. 
Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter 
 
Sekretariatet 

Sekretariatet tilpasser sig løbende den udvikling, vi som forening er i. Det har også i 2019 betydet en 
ændring i personalesammensætningen på sekretariatet. Vi var desværre nødt til at varsle Christa ned i tid i 
april 2019, da Christa ikke ønskede at efteruddanne sig. Varslet skete selvfølgelig i overensstemmelse med 
reglerne, og Christa stoppede på DAP den 30. oktober 2019. Vi ansatte umiddelbart derefter Ditte Kjær pr. 
1. december 2019 – et eller andet gik galt, efter 2 uger sygemeldte hun sig, og vi så hende kun én gang, 
inden vores sekretariatsleder var nødt til at stoppe samarbejdet. Til gengæld er vi rigtigt glade for, at Jane 
Bach er kommet til. Jane arbejder 26 timer pr. uge, og vi er heldige at hun søgte job hos os.  
 
Vores tidligere kommunikationsmedarbejder, Mette Vosgerau, meddelte sekretariatet i slutningen af 
oktober 2018, at hun havde fået fuldtidsarbejde hos Danske Tandplejere. Det var vi rigtigt kede af, men 
heldigvis søgte Astrid Hjorth Balle stillingen – Astrid kom til pr. 1. januar 2020, og også her har vi vundet i 
lotteriet. Astrid er ansat med 33 timer pr. uge. 
 
Medlemssystem og økonomisystem 

Det har været en hård fødsel og en lige så hård barselsperiode med både medlemssystem og 
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økonomisystem. Vi har brugt rigtig mange ressourcer og penge for at sikre os, at systemerne virker og 
passer til det behov, vi har. Det har drillet rigtigt meget at få de 2 systemer til at ”tale” sammen, heldigvis 
har vi haft dygtige folk indover – det har taget tid, men vi er kommet rigtigt langt, og vi tror på, at 
fremadrettet bliver meget rigtigt meget nemmere – både når det gælder politiske indsatser, men også når 
det gælder kontingentopkrævninger, kursusbetalinger m.m. Det har betydet, at vi har måttet købe os til 
ekstra hjælp hos Groupcare for ca. kr. 200.000 – hvoraf de kr. 80.000 er for indeværende år. Dette kan også 
aflæses af årsregnskabet for 2019. 
 
Gotved Instituttet 

Også i de sidste 2 år har der været et godt samarbejde med Gotved. Vi prøver at samarbejde på så mange 
fronter som muligt. Når det kommer til fælles kurser og lokaleleje har vi brugt hinanden. Vi arbejder stadig 
på at gøre os synlige for Gotveduddannet bevægelsespædagoger – som uddannelsen i øvrigt ikke hedder 
længere. Uddannelsen har skiftet navn og hedder nu ”Gotveduddannet bevægelsesunderviser og massør”. 

 
Hovedbestyrelsen 

Vi har desværre igen måtte justere internt i hovedbestyrelsen. Pr. 31. december 2019 valgte daværende 
næstformand Anne Marie Horn at trække sig fra posten, da hovedbestyrelsen besluttede at hele den 
politiske arbejdsindsats skulle ligge i formandsposten, og at næstformandsposten skulle honoreres med et 
symbolsk beløb. Indtil da var næstformandsposten blevet honoreret med kr. 10.000 pr. måned. Ændringen 
fik den betydning at formandsposten honoreres i dag med kr. 35.010,00 pr. md. og næstformandsposten 
med kr. 40.000 pr. år.  
 
Hovedbestyrelsen konstituerede sig med Christinne Larsen som næstformand pr. 1. januar 2020.  
 
Også i denne periode har vi måttet gøre brug af vores suppleanter til hovedbestyrelsen. Dette skyldes, som 
nævnt før, at tidligere næstformand Anne Marie Horn trak sig i utide, Marlene Finmand flyttede til 
Bornholm, og Henriette Lindebjerg har trukket sig fra det politiske arbejde. 
 
Hovedbestyrelsen har generelt været præget af et godt arbejdsklima, gode og interessante møder, og 
hovedbestyrelsesmedlemmer har været med i arbejdsgrupper omkring autorisation og forberedelse af 
Folkemødet og Årsmødet. En del af hovedbestyrelsens medlemmer har af forskellige årsager valgt ikke at 
genopstille ved årets generalforsamling, og vi ser frem til at byde nye medlemmer velkommen i det 
fagpolitiske arbejde. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede i juni 2020 at forhøje DAP’s anbefalede takster for psykomotorisk arbejde. 
Disse var ikke blevet forhøjede siden 2016. De anbefalede takster er en del af arbejdet for at sikre 
faggruppens egen værdisætning af det arbejde, der udføres, samt at sikre medlemmerne et udkomme af 
deres arbejde. Taksterne vil fremover blive forhøjet i takt med pristalsudviklingen. 
 
Medlemssager 

Vi får stadig rigtigt mange henvendelser til vores sekretariat fra medlemmerne. Vi favner bredt, det er alt 
fra lønforhandlinger, sygefraværssamtaler, tilbagevendelsesplaner, ansættelser og afskedigelser, 
arbejdsmiljø og rigtig meget mere. Det er skønt at I ringer til os, bliv endelig ved med det. 
 
Kurser og Faglige fora 

2019 blev også året, hvor Faglige fora ændrede struktur. Der bliver nu afholdt Faglige fora 2 gange om året 
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– én gang om efteråret og én gang om foråret. Begge dage er indrettet, så man kan vælge sig på 2 ud af 4 
emner. Samtidig er der ikke Faglige fora i traditionel forstand i Jylland, da dette er erstattet af Open Class 
på VIA i Randers. Her kan DAP’s medlemmer deltage uden betaling. Erfaringen fra 2019 var, at den nye 
model er rigtigt god, langt over 100 psykomotoriske terapeuter mødte op til første arrangement i 
København. 
 
”Inspirationsugen” har vi ikke rørt ved – det fortsætter som tidligere. Vi oplever ikke helt så mange 
deltagere som tidligere, men vi gennemfører i snit 4 ud af 5 dage. I 2020 afviklede vi imidlertid kun et ud af 
de fem kurser, givetvis som følge af coronasituationen.  
 
Som I alle ved, er det ikke altid lige let at planlægge kurser. Vi har været heldige med at have mange 
psykomotoriske terapeuter på Jacob Kongshaugs kurser, ligesom vores Mindfulnessinstruktøruddannelse 
med Pernille Mørup også altid er en succes. Vi vil dog stadig arbejde på mindre kurser, foredrag m.m., 
ligesom vi også rigtigt gerne vil tilbyde kurser i Jylland. Men kurser i Jylland er rigtigt svært. Når vi tilbyder 
kurser i København, bliver vi ofte mødt med ”kommer kurset til Jylland?” – vi har prøvet flere gange, både 
med de længerevarende kurser og inspirationsugen, men meget få tilmelder sig. Der skal derfor, fra min 
stol, lyde en opfordring til, at hvis der er nogen derude, der kan samle ca. 8 til et kursus, så ring ind på 
sekretariatet, så vil vi hellere end gerne planlægge kurset for jer. 
 
Kommunikation 

Måden vi kommunikerer på… Det er og bliver en on-going debat, som er væsentlig. Det er så vigtigt, at vi 
får italesat, hvad psykomotorik er, og herunder hvad det er for kompetencer, man har som nyuddannet. Jeg 
sætter mig i spidsen for, at vi bliver langt bedre til at tale med hinanden og konkluderer, så budskabet 
bliver så enkelt og letforståeligt som muligt. 
 
Vi har også i 2019 haft et højt fagbladsniveau – og jeg glæder mig altid til, fagbladet bliver sendt ud. Jeg 
synes, vi har formået at holde et højt fagligt niveau og på samme tid gøre bladet læsevenligt, sådan at 
kommunikation af fagtitel kan ske ukompliceret.  
 
Vores nye hjemmeside…er ikke helt færdig, men vi nærmer os, vi er blevet forhindret af nyansættelser 
m.m. – men hjemmesiden har et flot grafisk udseende og er meget brugervenlig, synes jeg. Jeg vil gerne 
opfordre alle, der har gode forslag til stramninger, forbedringer m.m., om at tage fat i Astrid på mail 
ahb@dap.dk, så vil vi arbejde videre med jeres forslag. 
 
Foldere og informationsmateriale – herunder også merchandise og tøj med DAP-logo – er udarbejdet, 
opdateret og anskaffet – og er blevet, eller vil blive gjort, tilgængeligt for DAP’s medlemmer. 
 
Økonomi 

Foreningens økonomi er solid. Også i 2019 har vi et overskud – denne gang på kr. 161.000. Det betyder, at 
vores egenkapital er kr. 1,2 mio. Det er rigtigt mange penge. 
 
Hovedbestyrelsen vil gerne have en generalforsamlingsbeslutning om, at vi bruger nogle af pengene på at 
få professionel hjælp til markedsføring af faget. Det vil betyde, at vi skulle gøre et godt indhug i vores 
egenkapital – sammen med vores bonuskonto. Til gengæld kunne vi få en landsdækkende kampagne, der 
skal få alle danskere til at tale om psykomotorik. I skal stemme om det om lidt, da der ligger 2 budgetter for 
2021: ét uden markedsføring, og ét med markedsføring. 
  
Som man også vil kunne se af regnskabet, er der brugt rigtigt mange penge på IT. Det skyldes ganske enkelt 

mailto:ahb@dap.dk
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ændringer i personalsammensætningen og formandskab, der kræver ændringer/nedlukning af 
adgangskoder, nye mailadresser m.m. Samtidig har vi haft behov for opdateringer af eksisterende pc’er, og 
helt generelt har vi måtte skifte et par pc’er ud, og formanden har fået en tablet.  
 
Jeg tror, generelt, at vi fremadrettet skal vænne os til at bruge økonomi for at vedligeholde og udvikle vores 
it-systemer – det koster penge, men jeg mener, de er godt givet ud. 
 
Regnskaberne for 2018 og 2019 gennemgås mere detaljeret af vores sekretariatschef Gert Møller Thaysen 
om lidt. 
 
Det politiske arbejde og Arbejdsplan 2018-2020  

Arbejdsplanens punkter blev vedtaget ved generalforsamlingen 2018, og den nyvalgte hovedbestyrelses 
første opgave var at formulere denne nærmere. Det var en anderledes fremgangsmåde end ved de 
hidtidige generalforsamlinger, nødvendiggjort af forløbet af generalforsamlingen. Foreningens arbejde med 
arbejdsplanen fire hovedpunkter gennemgås nedenfor: 

Dimittendledighed 

På DAP’s initiativ blev der i foråret 2019 dannet en netværksgruppe med repræsentanter fra foreningens 
politiske ledelse og sekretariatet, ledelsesrepræsentanter fra de to psykomotorikuddannelser samt FTFa. 
Formålet var gensidig information og sparring om parternes indsatser for at hjælpe nyuddannede 
psykomotoriske terapeuter hurtigst og bedst muligt i job. Det blev klart, at de tre parter, fagforeningen, a-
kassen og uddannelsernes indsatser var meget forskellige, og at de tal, man opererer og måler ud fra, også 
er forskellige, både i størrelse og hvad angår den måde, der tælles på. Der var, og er, naturligvis konsensus 
om, at det er en vigtig og fælles opgave, at antallet af ledige dimittender – og ledige psykomotoriske 
terapeuter generelt – bør gå ned. Der var også enighed om vigtigheden i at have indblik i hinandens 
indsatser og muligheder. Gruppen mødtes to gange, og det er aftalt at holde hinanden informeret om de 
fremtidige indsatser og udviklingen indenfor dimittendledigheden. 

DAP har haft fokus på beskæftigelsessituationen for de dimitterede gennem trainee-projektet (omtalt 
andetsteds i beretningen) samt gennem foreningens/formandens besøg på skolerne og møder med 
dimittender. Formålet er her at give information og sparring om arbejdsmarked og jobsøgning som 
psykomotorisk terapeut. Det er indtrykket at de dimitterede generelt modtager dette med glæde, og at de 
fleste allerede kort efter dimissionen er godt i gang med jobsøgning og arbejde. Som omtalt andetsteds, har 
trainee-projektet, specielt i 2020, haft mindre interesse, i.e. der er flere dimittender, der finder arbejde 
indenfor det første år. 

Coronakrisen har medført forandringer i nogle medlemmers arbejdssituation, og ledighedstallet er steget. 
Det er en situation i fortsat udvikling, som vi observerer og evaluerer. 

Autorisation 

Kort efter sidste generalforsamling blev der oprettet en autorisations-arbejdsgruppe, bestående af 
Annemarie T. Lange og Sheila Simonsen. HB besluttede i fællesskab, at der til arbejdsgruppen skulle 
tilknyttes en ekstern konsulent til at hjælpe os med projektet. Henrik Valentin Jensen blev i efteråret 2019 
tilknyttet sekretariatet og autorisationsgruppen. 
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Arbejdsgruppen har sammen med konsulenten lavet en tidsplan for det arbejde, der kræves for at indsamle 
det nødvendige materiale og udforme en ansøgning om autorisation. Arbejdsgruppen står nu med 
materiale til forslag til autorisation samt patientrisiko.  
 
DAP har bedt Sundheds- og Ældreministeriet om et informationsmøde om autorisation. Ministeriet har 
ønsket nærmere oplysninger for at kunne indgå i drøftelser om, hvorvidt der kan være grundlag for at 
autorisere psykomotoriske terapeuter.  
 
For at give det bedst mulige svar til ministeriet har arbejdsgruppen valgt at bruges en ekstern konsulent 
med stor erfaring indenfor patientsikkerhed og patientrettigheder.  
 
Covid-19 har selvfølgelig ligesom med så meget andet forsinket processen en smule, men vi er optimistiske 
omkring tidsplanen.  
 
Vi regner med at være klar med et svar til ministeriet ultimo september, og derfra skal der bruges tid og en 
masse kræfter på det lobbyarbejde, der kræves og skal til for forhåbentlig at få autorisationsansøgningen 
igennem Folketinget og accepteret.  

Forskning 

Der var ved tidspunktet for generalforsamlingen 2018 ikke et fungerende forskningsudvalg i DAP. Det var 
derfor ikke muligt at behandle ansøgninger til forskningspuljen. I løbet af december 2018 og januar 2019 
blev der fundet nye medlemmer med venlig hjælp fra psykomotorikuddannelserne, der har kontakt til 
fagfolk i forskningsmiljøerne på professionshøjskolerne. Det nysammensatte udvalg har behandlet en 
ansøgning, modtaget til ansøgningsfristen 15.03.19, og DAP’s hovedbestyrelse har bevilget penge til 
projektet ”Graviditetsrelaterede smerter i lænd og bækken”. Der er siden ikke modtaget ansøgninger til 
forskningspuljen. Der blev ved generalforsamlingen stillet flere forslag til definition og brug af midlerne i 
forskningspuljen. Det er et stykke arbejde, der fortsat forestår. 

Hovedbestyrelsen besluttede i foråret 2018, at DAP skulle medfinansiere et ph.d.-projekt på 
psykomotorikuddannelsen på UCC Hillerød (nu KP). Midlerne kom fra foreningens bonuskonto hos 
TopDanmark, da det ikke bliver skrevet af en psykomotorisk terapeut. DAP er del af følgegruppen til 
projektet, der fortsat er under udarbejdelse.  

Kernefaglighed 

Kernefaglighed var tema for foreningens fagblad nr. 3, 2019. Det var også overskriften for foreningens 
årsmøde i Odense d. 16.10.19 Psykomotorikuddannelsen i Randers ved Maria Lindhardt har udarbejdet 
beskrivelser af psykomotorisk praksis indenfor for 7 hovedbeskæftigelsesområder. Årsmødet blev baseret 
på et oplæg om disse beskrivelser og diskussion og refleksion i grupper herom. Både DAP og 
psykomotorikuddannelserne linker til og bruger disse beskrivelser. Ved årsmødet blev der faciliteret en 
dannelse af netværksgrupper indenfor disse hovedområder. 

Folkemøde 

DAP var til stede på Folkemødet 2019 og havde planlagt at tage af sted i 2020, hvor Folkemødet desværre 
blev aflyst på grund af coronakrisen. 

Hovedbestyrelsen valgte, at deltagelsen i 2019 skulle være med en gruppe fra 
hovedbestyrelse/Formandskab, hvor DAP ikke selv havde en plads i et telt eller ved arrangementer. 
Formålet med deltagelsen i 2019 var erfaringsopsamling, synlighed og deltagelse. Gruppens medlemmer 
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havde alle tøj med DAP’s logo på, og de var udstyret med brochurer og visitkort. Gruppens medlemmer 
deltog ved relevante debatarrangementer to og to eller som enkeltpersoner, hvor formålet var at lytte, 
lære, at komme til orde og byde ind samt at tale med foreningernes repræsentanter og andre for at 
formidle faget, foreningen og at etablere kontakter. Formand og næstformand deltog også ved 
arrangementer sammen med formandskab fra andre fagforbund. Ved hovedbestyrelsens evaluering af 
deltagelsen var der enighed om, at det havde været en god oplevelse og en succes i form af den gode 
respons, der var, fra de enkeltpersoner og foreninger, vi fik talt med. Det var planlagt at fortsætte og 
yderligere fokusere denne form for deltagelse i 2020. 

Til Folkemødet 2019 blev der udarbejdet to nye foldere: ”Ansæt en psykomotorisk terapeut”, og ”Hvorfor 
vælge psykomotorisk terapi”. 

Psykiatritopmøde 

DAP var til stede ved Psykiatritopmødet 2019 med en gruppe frivillige iført DAP-trøjer med logo. Denne 
gang var der ikke mulighed for at være der med en stand som de andre år. Der var derfor ikke mulighed for 
at skabe opmærksomhed omkring faget specifikt ud over at uddele brochurer og tale med enkelte 
interesserede. Formanden deltog fra salen med enkelte bemærkninger under den afsluttende debat.  

På grund af coronakrisen bliver Psykiatritopmødet 2020 afviklet som online event. 

Andre arrangementer og netværk 

Formanden har deltaget i en række arrangementer, herunder møder i Partnerskab for Mental Sundhed på 
Arbejdspladsen, WHO-forum, og Velfærdens Innovationsdag. Formålet har her været netværk, 
synliggørelse af faget og foreningen samt at orientere sig i det politiske landskab indenfor sundhed, 
socialpolitik, foreningsverdenen og velfærd. DAP er blevet partner i Partnerskab for Mental Sundhed på 
Arbejdspladsen. 

De studerende og uddannelserne 

DAP har to faste pladser i uddannelsesudvalgene på de to psykomotorikuddannelser. DAP har været 
repræsenteret ved formanden på alle møder, fraset to – der afholdes 3 møder hvert sted om året. Det har 
været en udfordring at få besat den anden plads af forskellige praktiske årsager. Der er nu fundet en 
repræsentant til udvalget i Randers, hvor DAP bliver repræsenteret af Camilla Sillesen ud over formand 
Ditte-Marie Post. 

Udvalgene har beskæftiget sig med en række løbende sager, der har at gøre med udviklingen af 
uddannelsen, herunder teknologiprofilen, aftagerundersøgelsen 2019, praksisbeskrivelser af 
psykomotoriske terapeuters arbejde samt udarbejdelsen af den nye studieordning for uddannelserne, der 
trådte i kraft i efteråret 2019. Formanden har været del af følgegruppen for implementering af den nye 
studieordning. 

Formanden har besøgt uddannelserne ved studiestart – september i Hillerød, samt september og februar i 
Randers – og har sammen med en repræsentant for FTFa informeret om fagforeningen, fagpolitisk arbejde 
og medlemskab af hhv. fagforeningen og a-kassen. En repræsentant for DAP har sammen med FTFa besøgt 
de studerende på 5./6. semester for at informere om fagforening og trainee-ordningen. De dimitterende 
studerende har fået tilsendt informationsbrev om DAP og er blevet inviteret til dimittendmøder i hhv. 
Aarhus og København cirka en måned efter dimissionen. Der har været afholdt møder på begge sider af 
Storebælt for de studerende, der dimitterede i januar, hvor fremmødet har været 7-8 hvert sted. Møderne 
efter sommerdimissionen i Randers har desværre begge år måttet aflyses grundet manglende tilmeldinger. 
Møderne var fokuseret på jobmuligheder og jobsøgning ud over information om DAP’s tilbud, og de 
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fremmødte har udtrykt stor tilfredshed ved denne mødeform og indholdet. 

Kreds Vest 

Skrevet af Kredsformand Christinne Larsen: 

Kreds Vest havde i 2019 generalforsamling, hvor vi tilbød deltagelse online. Dette fungerede rigtig fint, der 
var et oplæg fra en fysioterapeut med en psykomotorikuddannelse fra Norge oveni, og der blev valgt en ny 
bestyrelse. Derudover blev det besluttet at have 2-3 ekstra pladser til studerende, disse er dog ikke blevet 
besat. Den nye bestyrelse har haft lidt modvind i form af sygemeldinger efter generalforsamlingen, men der 
er nu god gejst i gruppen og gåpåmod.  

Kreds Vest har forholdt sig til hovedbestyrelsens arbejdsprogram og har særligt gjort en indsats i forhold til 
dimittendledighed, hvor kredsen har undervist i Netværk på forløbet ”Fra studie til job” i Randers siden 
2018. Derudover har vi på uddannelsen i Randers været til karrieredag, og i 2019 var vi også med til 
afholdelse af arrangementet ”Tid til kropsbevidsthed” med en studerende som tovholder og med i første 
planlægningsmøde til Open Classes, som VIA UC og en frivilliggruppe har taget mere og mere over siden 
den fælles opstart i 2017. I 2019 deltog vi igen på Folkemødet på Bornholm, hvor vi styrkede kontakten 
med Hjernerystelsesforeningen, som vi havde etableret året før, og skabte nye kontakter. Vi synes, vi har 
en god kontakt til de studerende og nyuddannede og ønsker fremadrettet en bedre kontakt til de 
psykomotoriske terapeuter, der har været i gang længe, for at finde endnu mere ud af, hvad de har brug for 
fra os. 
 
FH 

DAP blev i foråret 2018 en del af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er resultatet af 
sammenlægningen af FTF, DAP’s hidtidige hovedorganisation, og LO. Beslutningen om sammenlægningen 
blev taget efter en afstemning i de respektive hovedorganisationer, der foregik i foråret 2018. I FH er DAP 
blevet en del af en organisation sammen i alt 79 fagforeninger af varierende størrelse med i alt omkring 1,4 
millioner medlemmer. DAP’s formand har deltaget i flere fælles arrangementer i FH, herunder de halvårlige 
formandsmøder i foråret og i efteråret 2019. FH har en række næstformænd/kontaktpersoner, der hver 
varetager et antal medlemsorganisationers interesser. DAP’s næstformand er Majbrit Berlau (MB), med 
hvem der har været møde i juni 2019, og løbende kontakt ved behov. Specielt under coronakrisen var 
kontakten tæt, idet MB var DAP’s bindeled både til forhandlingerne og hjælpepakkerne, men også for 
diverse spørgsmål og problematikker. Kontakten til FH via næstformanden er god, og de har været 
beredvillige med svar og rådgivning ved behov. DAP modtager løbende relevante informationer og 
opdateringer vedrørende arbejdsmarkedsforhold og fagpolitik fra FH. 

Sundhedskartellet 

DAP er medlem af Sundhedskartellet, der består af 8 (indtil årsskiftet 2019/2020 var det 11) 
sundhedsfaglige fagforeninger. Kort efter DAP’s nye politiske ledelses tiltræden i 2018 annoncerede Danske 
Fysioterapeuter, siden Ergoterapeutforeningen og primo 2019 også Jordemoderforeningen deres udtræden 
af Sundhedskartellet og FH, og deres overgang til AC – Akademikernes Centralorganisation, med virkning 
fra årsskiftet 2019/2020. For DAP betød dette, at forhandlingsaftalen med Danske Fysioterapeuter måtte 
opsiges, også med virkning fra dette årsskifte, samt at der måtte findes en ny partner for indgåelse af en 
forhandlingsaftale blandt de tilbageværende organisationer i Sundhedskartellet. Efter en række møder i 
foråret 2019 og debat i DAP’s hovedbestyrelse, blev der i juni 2019 indgået en aftale med DSR – Dansk 
Sygeplejeråd. Denne aftale er i store træk identisk med aftalen, der eksisterede med Danske 
Fysioterapeuter, dog er den billigere, delvist fordi betalingen for DAP-medlemmers deltagelse i 
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tillidsmandskurser afregnes fra gang til gang og ikke fast årligt. Da kravsindsamling og de egentlige 
forhandlinger organisationerne imellem og med de offentlige arbejdsgivere i skrivende stund blot så småt 
er i gang, og det meste forestår, er det svært at udtale sig om samarbejdet med foreningens nye 
forhandlingspartner. Forholdet er positivt og gensidigt respektfuldt dog, i sagens natur, med øje på at 
forholdene for sygeplejersker og psykomotoriske terapeuter kan være meget forskellige, og at der også i 
sagens natur størrelses- og kapacitetsmæssigt er stor forskel mellem de to forbund. 

DAP deltager i Sundhedskartellets møder på formands- og sekretariatsplan. Disse møder prioriteres, da vi 
her, især hvad angår den fagpolitiske del, Forhandlingsudvalget, der foregår mellem formændene, har en 
plads ved alle møder og dermed kan gøre psykomotoriske terapeuters stemme tydelig blandt de andres, 
trods den relativt lille størrelse af faggruppen. DAP’s formand har deltaget i møderne på månedlig basis 
samt i flere seminarer som optakt til OK21. Under coronakrisen blev de planlagte aktiviteter desværre aflyst 
eller udskudt. Til gengæld var der i marts/april og maj møder på ugentlig basis, hvor formand og 
sekretariatsleder har kunnet holde sig opdaterede på de faglige og fagpolitiske og sundhedspolitiske 
udviklinger samt også her gjort opmærksom på de psykomotoriske terapeuters situation. 

Internationalt arbejde 

DAP er fortsat medlem af EFP – Europæisk Forum for Psykomotorik – og OIPR – Organisation Internationale 
de Psicomotricité et de Rélaxation. I førstnævnte har Ditte-Marie Post som delegeret fra Danmark været en 
del af organisationens præsidium i hele perioden. EFP har afholdt generalforsamling og møde i 
arbejdsgrupperne i september 2019 med dansk deltagelse. Ditte-Marie Post har deltaget i præsidiets 
møder 3 gange pr. år ved fysisk fremmøde og i mellemliggende perioder samt under coronakrisen i møder 
online via Skype. Arbejdet i EFP har undergået en forandring siden 2017, hvor de faste kommissioner 
indenfor profession, uddannelse og forskning er blevet erstattet af en række projektgrupper, Danmark 
deltager med repræsentanter i to af disse. Der blev afholdt Studenterakademi i Zürich, Schweiz i marts 
2019. Studenterakademiet 2020 blev udskudt til marts 2021. Grundet coronakrisen afholdes 
generalforsamlingen 2020 online i september 2020. EFP afholder kongres i Marburg i efteråret 2021. 

Ditte-Marie Post deltog som inviteret delegeret i OIPR i 2.verdenskongres for psykomotorik i Montevideo, 
Uruguay, i november 2018. OIPR’s sommeruniversitet i Paris 2020 samt verdenskongressen i Verona, 
planlagt for november 2020 er begge blevet udskudt til 2021. Ditte-Marie Post har deltaget i online 
debatarrangementer i OIPR-regi og bidraget til en argentinsk udgivelse om psykomotorikkens faglighed og 
historie. 

Afsluttende kommentar 

Jeg vil på foreningens vegne gerne sige tak til alle medlemmer for godt samarbejde, gode indspark og 
kommentarer i de sidste to år. Det er vores samarbejde og medlemmernes tilslutning til vores fælles sag og 
fælles interesser, der styrer, præger og former arbejdet i Danske Psykomotoriske Terapeuter. Jeg vil som 
formand aflægge en mundtlig beretning til generalforsamlingen d. 24.10. og ser frem til jeres 
bemærkninger og kommentarer til både den skriftlige og mundtlige version. Vi ses og tales ved. 

 
Ditte-Marie Post. 
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Bilag 2. Årsregnskab 2018 og 2019 
 

  2018 2019 
Indtægter    
Kontingenter  4.010.613 4.234.578 
Trainee-projekt 162.000 101.000 
Anvendt bonus, Topdanmark 397.462 272.762 
Efter og videreuddannelseskurser 55.818 249.235 
Diverse indtægter 0 0 
Indtægter, i alt 4.625.893 4.857.575 
    
Omkostninger   
Personaleudgifter 2.156.933 2.383.505 
Administrationsudgifter 720.959 1.099.225 
Forhandlingsaftaler 324.676 398.996 
Mødeaktiviteter m.v. 195.381 152.803 
Internationale aktiviteter 45.112 31.772 
PR-udgifter, netto 158.128 56.700 
Bladudgivelser 272.460 237.860 
Lokaleomkostninger 150.210 128.467 
Omkostninger, i alt 4.023.859 4.489.328 
      
Finansielle poster     
Renteindtægter 546 301 
Renteudgifter 8.693 10.809 
Finansielle poster, i alt -8.147 -10.508 
Resultat før forlagsvirksomhed 593.887 356.848 
Resultat, forlagsvirksomhed -206.396 -891 
Årets resultat før afskrivninger 387.491 356 
Afskrivninger, inventar 109.792 197.057 
Årets resultat 277.699 159.791 
      
Balance pr. 31. december 2018 2019 
Aktiver     
Inventar 116.908 17.499 
Hjemmeside 0 195.297 
Depositum, husleje 21.875 21.875 
Værdipapirer 10.440 0 
Indestående forlagsvirksomhed 76.116 4.990 
Tilgodehavende, medlemmer 110.262 88.257 
Andre tilgodehavender 217.010 253.634 
Periodeafgrænsning 7.891 2.141 
Likvide midler 2.323.463 2.406.685 
Aktiver, i alt 2.883.965 2.990.378 
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Passiver   
Egenkapital 1.053.000 1.212.791 
Hensættelser 1.354.122 1.391.122 
Anden gæld 0 51.570 
Feriepengehensættelse 264.033 127.422 
Periodeafgrænsning 9.385 0 
Debitorer med kreditsaldo 53.645 0 
Skyldige omkostninger 149.780  
Passiver, i alt 2.883.965 2.990.378 
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Bilag 2A. Budget 2021A 
 

  Budget 2021 
Kontingenter 4.000.000 
Bonus, Top dk 0 
Kurser 30.900 
Traineeprojekt 75.000 
Lønomkostninger, sekretariatet 2.434.494 
Øvrige personaleomkostninger 62.500 
Administrationsomkostninger 455.600 
Mødeomkostninger 105.000 
Folkemødet Bornholm 60.000 
Internationale aktiviteter 32.300 
Forhandlingsaftaler 279.400 
Bladudgifter 245.500 
Lokaleomkostninger 142.000 
HB-udvikling 20.000 
Afskrivning 50.000 
Finansiering 10.000 

Ekstraordinære poster 0 
Resultat, i alt før forlag 210.106 
Resultat, forlag 0 

Resultat efter forlag 210.106 
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Bilag 2B. Budget 2021B 
 

  Budget 2021 
Kontingenter 4.000.000 
Bonus, Top dk 0 
Kurser 30.900 
Traineeprojekt 75.000 
Lønomkostninger, sekretariatet 2.434.494 
Øvrige personaleomkostninger 62.500 
Administrationsomkostninger 455.600 
Mødeomkostninger 105.000 
Folkemødet Bornholm 60.000 
Internationale aktiviteter 32.300 
Forhandlingsaftaler 279.400 
Markedsføring 600.000 
Bladudgifter 244.500 
Lokaleomkostninger 142.000 
HB-udvikling 20.000 
Afskrivning 50.000 
Finansiering 10.000 

Ekstraordinære poster 0 
Resultat, i alt før forlag -389.894 
Resultat, forlag 0 

Resultat efter forlag -389.894 
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Bilag 2C. Budget 2022 
 
  Budget 2022 
Kontingenter 4.000.000 
Bonus, Top dk 0 
Kurser 30.900 
Traineeprojekt 75.000 
Lønomkostninger, sekretariatet 2.434.494 
Øvrige personaleomkostninger 62.500 
Administrationsomkostninger 455.600 
Mødeomkostninger 105.000 
Folkemødet Bornholm 60.000 
Internationale aktiviteter 32.300 
Forhandlingsaftaler 279.400 
Bladudgifter 244.500 
Lokaleomkostninger 142.000 
HB-udvikling 20.000 
Afskrivning 50.000 
Finansiering 10.000 
Ekstraordinære poster 0 
Resultat, i alt før forlag 210.106 
Resultat, forlag 0 
Resultat efter forlag 210.106 
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Bilag 3. Forslag til vedtægtsændringer 
 
Læseguide til hovedbestyrelsens forslag om vedtægtsændringer: 

Ændringer i form af:  

1. rettede stave-/slåfejl 
2. tilrettede numre 
3. enkelte tilføjede ord 

er fremhævet med rødt. 

Ved større ændringer og tilføjelser: 
Tekst fra vedtægterne er fremhævet ved understregning, hovedbestyrelsens forslag til ændring, sletning 
eller tilføjelse er herefter anført med rødt 

VEDTÆGTER FOR DANSKE PSYKOMOTORISKE TERAPEUTER 2020  

Navn og Formål 

§1 

Stk.1, pkt. 3, DAP arbejder for at selvstændige og freelancere får øget opmærksomhed på muligheden for 
at skabe ordentlige indtjeningsforhold/betingelser samt at medlemmer ansat i folkeoplysningen får bedre 
vilkår i deres arbejde, tilføjes. 

Stk. 4, dot 1 Fagbevægelsens hovedorganisation, ændres 

§2 

Stk. 2, dot 5 barselsorlov, slettes. barselsdagpenge, tilføjes 

 

Medlemspligter og Rettigheder 

§3 

Stk. 4, Endvidere yder DAP medlemmerne juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende 
arbejdsforhold, når uoverensstemmelserne er opstået efter tre måneders medlemskab. DAP kan yde 
medlemmerne juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, når 
uoverensstemmelserne er opstået efter 1 måneds medlemskab, tilføjes 

 Stk. 5, DAP yder juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold i tilfælde, hvor disse er 
opstået inden for de første tre måneders ansættelse, såfremt medlemmet har indmeldt sig i umiddelbar 
tilknytning til ansættelsesdatoen, og indmeldelse ikke har været mulig tidligere, slettes 

 

Kontingenter 

§6 

Stk.1: Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for den kommende 
generalforsamlingsperiode, slettes 

Hovedbestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for den kommende generalforsamlingsperiode, tilføjes  
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Bilag 4. Forslag til vedtægtsændringer fra Kreds Vest 
 

KREDSE  

§ 14 

Stk. 1: DAP opretter kredse efter ønske fra mindst 20 medlemmer inden for et geografisk område fx en 
region. Hovedbestyrelsen godkendeR (tastefejl, s skal byttes ud med r) 

Stk. 9: Der afholdes mindst 4 årlige kredsbestyrelsesmøder indenfor en valgperiode. Indkaldelse og referat 
af bestyrelsesmøderne sendes til DAP og offentliggøres på hjemmesiden.  (Understregede foreslår vi 
slettet)  
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Bilag 5. Arbejdsplan 2021-2022 
 

Nedenstående er hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan for Danske Psykomotoriske Terapeuter. 

• Foreningen, hovedbestyrelsen, formandskabet og sekretariatet forventes at inddrage og arbejde 
med disse punkter indtil næste generalforsamling i efteråret 2022. 

• Punkterne beskrives her overordnet. Indsatserne planlægges mere detaljeret af foreningens 
politiske og administrative ledelse. Foreningen kommunikerer løbende om arbejdet med planen, og 
medlemmer kan stille spørgsmål hertil ved behov. 

• Foruden punkterne på arbejdsplanen arbejder den politiske ledelse med en række faste, 
tilbagevendende og løbende opgaver, som her skal nævnes i overordnet form. 

• Arbejdsplanen er et udtryk for hovedbestyrelsens ønsker til prioriterede fokusområder for 
foreningens arbejde. Da perioden løber over to år, kan andre presserende sager blive aktuelle for 
foreningen og dens medlemmer, hvorfor prioriteringen af foreningens tidsmæssige ressourcer kan 
blive justeret. 

Et DAP for alle – grundstrømmen i foreningens arbejde 

Psykomotorik er et stort fag med en lille forening. Der har i foreningen i mange år været en 
opmærksomhed på, at psykomotoriske terapeuter arbejder mange forskellige steder, indenfor en række 
forskellige områder og under forskellige forhold, hvad angår ansættelse, honorering, prissætning og 
aflønning. Coronakrisen i foråret 2020 gjorde det meget tydeligt, hvorledes arbejdsforhold, løn og 
indtjeningsmuligheder er meget forskellige, og at behov og forventninger fra medlemmerne til DAP derfor 
også er meget forskelligartede. 

Vi ønsker at kunne samle flest mulige psykomotoriske terapeuter i DAP for at styrke det faglige og 
fagpolitiske fællesskab. Og for at styrke vores stemme og gøre den plads, vi kan have på arbejdsmarkedet 
og i de (fag)politiske sammenhænge så stor og stærk som muligt. Overskriften ”Et DAP for alle” bliver 
derfor titlen på et fokus, der skal være til stede og synligt i det politiske såvel som det administrative 
arbejde. 

Mål og formål er, at psykomotoriske terapeuter, det være sig offentligt ansatte, privatansatte, 
selvstændige, freelancere, folkeoplysere og dem, der kombinerer forskellige indtjeningsformer, kan se sig 
selv afspejlet i foreningens arbejde og i den medlemsservice, der ydes. Samtidig ønsker vi at øge 
foreningens eget kendskab til medlemmernes situation, sådan at denne viden kan bruges af foreningen i 
det fagpolitiske og beskæftigelsespolitiske arbejde. Danske Psykomotoriske Terapeuter skal være det 
selvfølgelige faglige valg for en psykomotorisk terapeut og en attraktiv forening at være medlem af. 

Øget politisk fokus 

Vi sætter øget fokus på den politiske kommunikation: Der er ansat en akademisk studentermedhjælper, der 
skal bistå formand og sekretariat i opgaven med at øge kendskabet til psykomotorikken i Danmark. Det er 
vigtigt, at vi som et lille fag og lille forening med potentielt store anvendelses- og arbejdsmuligheder 
kommunikerer klart, relevant og strategisk rigtigt ind i den samfundsmæssige og politiske udvikling for at 
placere faget på landkortet og på arbejdsmarkedet. Dette politiske fokus skal styrke indsatsen i forhold til 
medier, Christiansborg-politikere, meningsdannere m.m., og det skal styrke formandens udmeldinger bredt 
i forhold til at gøre faget synligt. 
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Autorisation 

Vi fortsætter arbejdet med en ansøgning om autorisation. Vi forventer at kunne afsende en ansøgning i 
foråret 2021. Arbejdet er en fortsættelse af indsatsen i den forgangne periode. Det forberedende arbejde 
udføres af en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen i samarbejde med formanden og med hjælp fra 
eksterne konsulenter. Der er lagt en plan for dette arbejde, hvori det planlægges, at det politiske arbejde, 
hvad angår politiske møder, lobbyarbejde osv., skal involvere formanden direkte. 

OK21 

De offentlige overenskomstforhandlinger forberedes i løbet af 2020 og skal endeligt forhandles i foråret 
2021. På grund af coronakrisen er forberedelsesperioden blevet anderledes, og vi kan imødese et mere 
tidsmæssigt kompakt forhandlingsforløb. Formand og sekretariatsleder vil deltage i møder og forhandlinger 
og løbende orientere og konferere med hovedbestyrelsen. Overenskomstforhandlingerne forventes at 
optage tidsmæssige ressourcer, både på politisk og administrativt plan. DAP har en ny samarbejdspartner i 
Dansk Sygeplejeråd, med hvem vi har indgået en forhandlingsaftale. Vi vil arbejde ihærdigt på at sikre de 
bedste og forbedrede vilkår for psykomotoriske terapeuter. 

”DAP for alle” – fokuspunkter i foreningens arbejde 

Fagforeningens vigtigste opgave er at arbejde med og for beskæftigelse af vores faggruppe. Det skal være 
tydeligt for vores fagfæller, nyuddannede såvel som ”ældre”, hvor og hvordan der kan findes beskæftigelse 
og jobs. Og det skal være et tydeligt fokus i den eksterne politiske kommunikation at vise, hvor og hvordan 
psykomotoriske terapeuter kan bruges/ansættes. 

Med bevidstheden om, at vi har et ”stort fag med en lille forening”, er arbejdet med at sikre de bedste 
arbejdsbetingelser og lønforhold samt at fremme kendskabet til faget en stor og mangefacetteret opgave. 
Den udføres gennem både det politiske og det administrative arbejde i foreningen. 

At DAP er for alle betyder en opmærksomhed ”hele vejen rundt”, dvs. på alle de typer af beskæftigelse vi 
har i DAP. 

For de offentligt- og privatansatte har vi fokus på de psykomotoriske arbejdsområder, fx psykiatri, børn, 
ældre og socialområdet. Arbejdet foregår gennem den politiske kommunikation, organisatoriske netværk, 
herunder indsatsen under overenskomstforhandlingerne, medlemsservice, råd, sparring og 
lønforhandlinger samt eksterne begivenheder som Folkemødet og Psykiatritopmødet. 

For de selvstændige psykomotoriske terapeuter vil vi fortsat arbejde for et sammenhængende og relevant 
fagforeningstilbud i form af information, målrettede kurser, vejledning osv. Desuden har vi fokus på at 
udbrede kendskabet til psykomotorisk behandling hos forsikringsselskaber, pensionskasser og offentlige og 
private arbejdsgivere. 

For psykomotoriske terapeuter ansat i folkeoplysningen arbejder vi fortsat på at sikre relevant information 
og vejledning indenfor for eksempel pensionsforhold, opsigelsesvarsler, ferie/fridage og arbejdsforhold. 
Derudover er fagligt relevante kurser og efteruddannelser til undervisere fortsat en af vores vigtigste 
opgaver. 

Faste, tilbagevendende og løbende opgaver 

DAP deltager i relevante konferencer og møder, møder i de fagpolitiske netværk, uddannelsesudvalg, 
Sundhedskartellet, FH osv. Desuden deltager DAP i eller organiserer møder med psykomotorikstuderende: 
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Nye studerende, ”Karrieredage”, dimittendmøder og lignende. DAP afholder årsmødet 2021, samarbejder 
med Kreds Vest og andre relevante organisationer og deltager med delegerede ved møder i de 
internationale organisationer, EFP og OIPR. 

Den politiske og administrative del af foreningen har løbende kontakt til medlemmer om enkeltsager og 
mere overordnede emner. Foreningens sekretariat yder medlemsservice, arrangerer kurser, Faglige fora 
osv. 

Den politiske ledelse afholder møder i HB og FU og har fast kontakt med foreningens administrative ledelse, 
hvor politiske, administrative og økonomiske opgaver, mål og indsatser afstemmes i forhold til økonomiske 
og tidsmæssige ressourcer samt til foreningens drift og fagpolitiske opgave. 
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Bilag 6. Valg af formand, næstformand, 7 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 

Kandidat til posten som formand  

 

Ditte-Marie Post 

Jeg har haft æren af at varetage posten som formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter siden 
generalforsamlingen i 2018. Det har været en spændende, udfordrende og udviklende tid, og det er en 
arbejdsopgave, jeg meget gerne fortsætter med. Derfor vil jeg hermed fremsætte mit kandidatur til posten 
som formand for DAP i de næste fire år. 

Faget, faggruppen og foreningen har min store interesse, og med mig i formandsstolen vil foreningen få en 
formand med dedikation, entusiasme og, ikke mindst, klare og høje ambitioner for foreningen og for faget. 
Jeg vil arbejde for, at foreningen i dens tilbud til medlemmerne og i dens kommunikation til omverdenen 
fremstår som en dynamisk, lydhør og professionel medspiller, både i de fagpolitiske sammenhænge udadtil, 
og i forhold til de enkelte medlemmer, der har ønsker og behov i deres eget arbejdsliv og arbejdssituation. 

Jeg sætter samarbejde og dialog højt, og jeg har nydt godt af et levende samspil med den valgte 
hovedbestyrelse, fagforeningens sekretariat og med foreningens medlemmer og eksterne 
samarbejdspartnere. DAP er en forening, der lever af og i samspillet med medlemmerne og vores opgave er 
at arbejde for at løfte faget, ja, men hvorhen? Til en solid og blivende plads på arbejdsmarkedet og i de 
sammenhænge, hvor vi gerne vil høres og tages med. Som formand mener jeg, at det er vigtigt at være 
lydhør og i dialog med dem, der melder sig på banen, men det er også vigtigt at kunne samle op og at tage 
beslutninger, der viser vejen. Det er min ambition at leve op til dette.  

Jeg er 49 år, uddannet psykomotorisk terapeut i 2007, Master i Sundhedsfremme 2016, samt kurser i 
gruppe- og organisationspsykologi, kriseledelse og, snart, Mindfulness-instruktør. Jeg har arbejdet som 
folkeoplyser, som timelærer på psykomotorikuddannelsen og i 11 år som ansat i den regionale 
behandlingspsykiatri. Mit engagement i DAP startede i 2009 som artikelskriver til fagbladet, siden har jeg 
været hovedbestyrelsesmedlem 2010-2012, næstformand 2015-2017 og formand fra 2018. Fra 2016 og 
frem har jeg været DAP’s delegerede i de internationale organisationer EFP og OIPR. Jeg har skrevet en 



23 
 

række artikler i fagbladet og til udenlandske publikationer om psykomotorik. Jeg bor i Valby og er mor til to 
”børn” på 19 og 23 år. 

 

Kandidat til næstformandsposten 

 

Christian Geister Olsen 

Jeg har valgt at opstille mit kandidatur til næstformand for DAP, fordi vores nuværende, konstituerede, 
næstformand fratræder ved den kommende generalforsamling, og jeg mener, at vi profiterer af den 
kontinuerlige udvikling i fagforeningens opgaveløsning, jeg som medlem af hovedbestyrelsen har oplevet 
ved nuværende formandskab siden valget ved generalforsamlingen i 2018. 

Arbejdsmiljøet i hovedbestyrelsen og formandskabet, som jeg har oplever det, er præget af en 
samarbejdsvilje, faglig forskellighed og god debatkultur, der styrker kvalificeringen af beslutninger, og som 
jeg gerne vil være med til at bevare. 

DAP står i en tid med store og samtidigt interessante udfordringer: DAP’s medlemmer har formuleret en 
arbejdsplan, som der arbejdes systematisk og ihærdigt på at indfri, mens vores samfund befinder sig i en 
altoverskyggende coronakrise, der kræver fokus og handling, såvel som rettidig omhu fra vores fag, 
fagforening og dens medlemmer. I omtalte omstændigheder vil jeg derfor bruge mit eventuelle mandat 
som næstformand i DAP til at bevare stabilitet og fremdrift for nuværende formandskab og 
hovedbestyrelse, sådan at det vigtige arbejde for medlemmerne kan fortsætte i samme positive 
udviklingsretning, som det hidtil har været tilfældet. 

Uddannet Psykomotorisk terapeut i 2017 fra UCC Hillerød. 

Jeg er 46 år og far til 2 piger på 11 og 14 år. 

Min fritid nyder jeg at bruge med min familie, dyrke kampsport og være involveret i DAP’s 
hovedbestyrelses arbejde. Desuden hygger jeg mig 'selvterapeutisk' med at skrue på gamle biler og 
motorcykler. 

I min arbejdstid er jeg beskæftiget i Tårnby socialpsykiatri, hvor jeg til dagligt er ansat på aktivitetscenter 
for psykisk sårbare borgere. 
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Kandidater til hovedbestyrelsen 

 

Annemarie Lange (f. 1985) 

Uddannet PMT fra Hillerød i 2013. Cand. pæd. i pædagogisk psykologi.  

Arbejder fuld tid som selvstændig og medejer af Psykomotoriske Terapeuter København. 

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få vores fantastiske fag ud og virke mere bredt i samfundet, blandt 
andet som en mere integreret del af det danske sundhedsvæsen. Derfor er jeg i mit bestyrelsesarbejde for 
DAP primært fokuseret på, hvordan dette kan ske bl.a. gennem en autorisation og strategisk 
kommunikation af vores fag til de rette instanser. Jeg er optaget af, hvordan faget formidles og taler 
sammen med de allerede eksisterende og etablerede sundhedstilbud. 

 

 

Sheila Simonsen, 42 år, psykomotorisk terapeut 

Jeg blev uddannet psykomotorisk terapeut i 2013. Ud over at være med i DAP´s hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg er jeg medindehaver af Psykomotoriske Terapeuter København og Psykomotorisk Center 
for ADHD og autisme. Derudover har jeg sammen med min partner, psykomotorisk terapeut Annemarie T. 
Lange, oprettet Tværfagligt hus for mental og kropslig sundhed.  

Som hovedbestyrelsesmedlem har jeg fået indblik i, hvordan vores fagforening hænger sammen. Jeg har set 
en forening, der virkelig ønsker at arbejde for sine medlemmer, og en hovedbestyrelse der er 
ansvarsbevidst, effektiv og nytænkende. Jeg har lært, at det politiske arbejde, der kræves for at ændre 
noget, ikke altid er nemt og heller ikke har et tempo, som jeg personligt kunne ønske mig.   

Jeg kunne godt ønske mig, at faggruppen blev endnu mere synlig for danskerne. Med den uddannelse og 
viden vi som faggruppe har, mener jeg, at vi har en pligt til at hjælpe de steder i samfundet, hvor der er 
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brug for os. Og der er mange steder, der kunne bruge en psykomotorisk terapeut, både i det private og det 
offentlige. Min opfattelse er, at mange af de steder ikke aner, at vi findes, og derfor er det vigtigt, at vi gør 
opmærksom på os selv endnu mere, end vi allerede gør. Og det er et arbejde, som jeg synes er særdeles 
vigtigt, og som jeg mener kan skabe flere arbejdspladser for faggruppen.  

Som bestyrelsesmedlem har jeg mestendels brugt min tid på det meget omfattende og spændende 
arbejde, der ligger i autorisationsgruppen. Jeg mener, det er vigtigt, at vi som faggruppe bliver autoriseret, 
så vi generelt kan sidestilles med de andre autoriserede sundhedsfaglige uddannelser, så vi også kan 
fratages vores autorisation, hvis vi træder ved siden af, så de selvstændige psykomotoriske terapeuter kan 
ligestilles, når vi taler om samarbejde med sundhedsforsikringer, og så at vi som faggruppe er lettere at 
ansætte. Vi er kommet langt med ansøgningen, og med mit kandidatur håber jeg at få lov til at arbejde 
videre med autorisationen og følge processen helt til dørs.  

 

 

Lars Lindhart Hansen 

Mit navn er Lars, og jeg er 29 år. Jeg dimitterede fra PMU-Randers i sommeren 2016. Efterfølgende har jeg 
taget adskillige uddannelser indenfor psykoterapi, coaching, supervision og meget andet.  

Jeg vil kalde mig selv ultra multipassionel, og jeg har derfor en bred vifte af kompetencer og erfaringer med 
mig.  

Jeg vil gerne i betragtning til at være medlem af hovedbestyrelsen, da jeg vil sætte PMT på landkortet og i 
folks bevidsthed og bidrage til, at vi som faggruppe står endnu skarpere i landsbilledet (og med tiden måske 
verdensbilledet). Vi har et helt unikt syn på mennesket og kroppen, som jeg har set gang på gang i 
tværfaglige sammenhænge. Og når jeg får øje på det, bliver jeg varm om hjertet, for det står i fuld kontrast 
til det symptomrettede syn, som størstedelen af sundhedssektoren arbejder ud fra. Vi kan noget andet – og 
der er brug for os! 
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Andreas Pietras Bøgh 

Mit navn er Andreas Pietras Bøgh, jeg er uddannet psykomotorisk terapeut i 2019, og jeg bor med min kone 
og to små børn i Alsønderup tæt på Hillerød.  

Til hverdag arbejder jeg på Bavne Ager, et nystartet plejehjem i ok-fonden. Her arbejder jeg 
tværprofessionelt om at skabe gode rammer og livskvalitet for vores beboere. Jeg har en meget alsidig 
hverdag, der både kan indeholde pleje, træning, aktiviteter, behandling og møder som TR, og i 
samarbejdsudvalg mm. Jeg er for nyligt også blevet efteruddannet i podningsteknik i forbindelse med 
coronaepidemien. 

På hjemmefronten elsker jeg at bruge tid sammen med min familie og lege med mine børn, og så løber jeg 
på daglig basis, dog oftest i forbindelse med transport til arbejde.  

Jeg har en stor kærlighed til den psykomotoriske profession, og jeg vil kæmpe for, at de kompetencer, vi 
har som gruppe, bliver brugt og anerkendt i vores samfund. Jeg vil derfor stille mit kandidatur til 
hovedbestyrelsen. 

 

 

Tuk Alexander Jacobsen 

Jeg er uddannet fra UCC Hillerød i 2018. Derudover psykoterapeut fra Bodynamic International 2020 og 
under uddannelse til cand.mag. i psykologi & sundhedsfremme ved Roskilde universitet. Ved siden af 
studiet har jeg virke som selvstændig samt tilknyttet organisationen UngTilUng med funktion som 
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supervisor. Tidligere har jeg beskæftiget mig med rådgivning samt behandling indenfor psykisk sundhed ved 
SIND og Headspace, og jeg har erfaring med det specialpædagogiske område fra kommunal 
fuldtidsansættelse som psykomotorisk terapeut.  

Jeg er passioneret omkring den psykomotoriske tilgang og ønsker at se vores faggruppe stå endnu 
stærkere, samhørigheden i fagfælleskabet vokse og faglighedens karakter fremstå med yderligere klarhed. 
Særligt brænder jeg for kernefagligheden og ser potentiale i at rette fokus på at tydeliggøre den, dog på en 
måde der favner og bevarer fagets mangfoldighed. I kraft af denne motivation stiller jeg op for at bidrage til 
det fagpolitiske arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Sillesen  

Jeg hedder Camilla Sillesen, jeg er 26 år og bosat i Aarhus. I januar 2020 blev jeg færdiguddannet 
Psykomotorisk terapeut fra VIA i Randers. Lige nu er jeg ansat som PMT på et socialpsykiatrisk bosted i 
Aarhus for unge mellem 14-23 år med forskellige diagnoser.  

Jeg har med spænding i maven besluttet mig for at stille op som kandidat til DAP’s hovedbestyrelse, og for 
at I kan få en fornemmelse af, hvem jeg er, har jeg valgt at fokusere på tre ting, som I skal vide om mig, og 
så krydser jeg ellers fingre for at blive valgt: 

Hvad? Hvorfor? Hvordan? Er spørgsmål jeg tit stiller – for jeg er nemlig ret så nysgerrig. I løbet af 
min studietid har jeg ofte været dén, der stillede kritiske, nysgerrige og undrende spørgsmål, når 

tingene ikke helt gav mening for mig, eller hvis tingene var for ukonkrete. Jeg elsker derfor gode faglige 
diskussioner, hvor der bliver nørdet ned i begreber, sprogbrug, forforståelser, selvforståelser, og hvad der 
ellers kan diskuteres. 

Jeg elsker at få ny viden, og samtidig elsker jeg at fordybe mig i gammel viden. Fx elsker jeg at læse 
i de helt gamle fagblade for at blive mindet om, hvor grundbegreberne og grundværdierne i vores 

fag kommer fra. Jeg synes, det er vigtigt, at et fag som vores udvikler sig – dog med respekt og et øje for 
fagets lange historie.  
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Jeg er fan af sparring! I løbet af min studietid har jeg bl.a. siddet i studierådet, de studerendes råd 
samt uddannelsesudvalg, og noget af det bedste, jeg har taget med mig derfra, er sparring. Særligt i 

de studerendes råd havde jeg fokus på at skabe mulighed for sparring studerende i mellem, så brugbare 
guldkorn kom endnu flere til gode. Derfor kunne jeg godt tænke mig at være med til at tydeliggøre og styrke 
det netværk af psykomotoriske terapeuter, der er på den anden side af uddannelsen. Dette både for erfarne 
og garvede psykomotoriske terapeuter, men i høj grad også for dimittender, der pludselig skal finde sit 
faglige ståsted og måske kunne få brug for en faglig mentor.  

 

 

Mireia Serra 

Jeg er født i Barcelona og flyttede til Danmark i 2006. Jeg færdiggjorde psykomotorikuddannelsen i 2014 
(UCC Professionshøjskole), og et år efter blev jeg ansat på lukket sengeafsnit 809H, Psykiatrisk Center 
Glostrup, hvor jeg arbejder nu.  

Udover min uddannelse som psykomotorisk terapeut har jeg en kandidatgrad i litteraturvidenskab og 
komparativ litteratur fra universitetet UAB i Barcelona og en baggrund i dans og teater (i primært Body 
Weather teknik, Authentic Movement samt Alexander teknik). Jeg arbejder stadig som skuespiller i perioder. 
Desuden leder jeg fysisk træning for voksne (http://opentraining.weebly.com) og underviser tre grupper 
tosprogede børn og deres forældre i et projekt, som jeg selv stiftede i 2008, hvor der arbejdes med sproget 
ud fra den psykomotoriske tilgang med et overordnet fokus på at kvalificere dialogen med kroppen og 
gruppen (https://www.lageganta.cat).  

Jeg har altid haft et drive, der handler om at bygge broer mellem forskellige kontekster/felter og ikke mindst 
mellem forskellige verdner/lande. Af den grund – og også fordi jeg taler flydende dansk, engelsk, spansk og 
catalansk – tænker jeg, at jeg kan bidrage med at bygge broer mellem det danske psykomotorikfællesskab og 
andre fællesskaber rundt i verden. 
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