
REFERAT GENERALFORSAMLING FRFM 22.2.2020 

 

11 deltagende. 

 

1. Valg af dirigent 

Frank Ahrensbøll valgt til ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

Hilde Ramnefjell Dolva valgt til referent 

 

 

3. Formandens beretning 

Positiv beretning om forening i fuld vigør, 10 bestyrelsesmøder i 2019, mange ad 

hoc opgaver, 87 medlemmer så en tilgang på ca. 20 i år. Flere opgaver, større pres 

på sekretariatet. Har fået egen FRFM telefon, der er mange opkald fra forskellige 

instanser; skoler, medlemmer, evt. nye medlemmer, og andre.  

Sekretærfunktionen er delt på 2 mennesker; Jesper Koefoed og Hilde Ramnefjell 

Dolva. Ny kasserer fra 2019 ; Frank Ahrensbøll. 

Kontingentet går til; 

Erhvervsansvarsforsikring, kontingent til Styrelsen for Patientsikkerhed og 

kontingent til Sundhedsrådet, udgifter til Nordisk Brancheråd for Massage, 

KODA/Gramex kontingent (her er udgiften fra 2020 steget til det dobbelte, men 

stadig langt billigere end hvis det enkelte medlem selv skal ud og lave en aftale), 

medlemskurser (herunder afholdelse af foreningens første førstehjælpskursus). 

Lone Nilsson er blevet jysk koordinator, vil bl.a. gerne skulle munde ud i et 

førstehjælpskursus i Jylland (i FRFM regi). 

RAB-ordningen har fyldt meget – særligt det sidste halve år i 2019, idet STPS har 

opgraderet deres fokus på overholdelse af reglerne – baggrunden er en 

problematisering af ordningen fra Lægeforeningen side. Dette har også en positiv 

side, idet foreningerne bliver ”vækket”. FRFM har ageret gennem vores 

paraplyforening, Sundhedsrådet, ligesom vi har deltaget i RAB dialogmøder med de 

andre RAB foreninger – Frank Ahrensbøll er foreningens repræsentant. 

Vi har fået en kontaktperson i Styrelsen for Patientsikkerhed, og det er godt. Der 

bliver nu holdt øje med foreningerne, med fokus på klagevejledning og 

medlemmernes efteruddannelseskrav. 

 

STPS har ikke overholdt aftalen om at opdatere RAB behandlerlisten, og i stedet 

linker Sundhedsrådet nu til FRFM behandlerliste. 

Foreningen har også i 2019 undersøgt muligheden for mere forsikring gennem 

TRYG – bl.a. tingsskadesforsikring og driftstabsforsikring. Dette er imidlertid ikke 

mundet ud i nogen aftale, idet forsikringen enten ikke har kunne tilbydes 

(driftstabsforsikringen) eller været for dyr (tingsskadeforsikringen).  

 

Vi fortsætter i Nordisk Brancheråd for massage med Ragnhild Lamp som tovholder. 

 



4. Rådenes beretning 

RAB dialogmøde ved Frank Ahrensbøll; Problematisk at RAB foreningerne har besvaret 

Lægeforeningens kritik enkeltvis. Baggrunden for kritikken har været enkelte behandlere 

(ikke massageterapeuter) der har været ude og sige, at de kan helbrede kræft. På den 

baggrund har STPS ønsket at øge kontrollen. BFM indkalder på vegne af RAB- 

foreningerne til et RAB dialogmøde. 19 af de 24 RAB-foreninger er repræsenteret ved det 

første møde. Medlemmer RAB-forum er kraftigt repræsenteret, mens medlemmer af 

Sundhedsraadet ikke er. På mødet diskuterer foreningerne muligheden for at arbejde for 

et fælles talerør, som bl.a. skal håndtere politikere og presse. Foreningerne mener ikke at 

de to paraplyorganisationer Sundhedsraadet og RAB-forum har været nok synlige, bl.a. 

kender de færreste klienter fortsat til RAB-ordningen. Bestyrelsen i RAB-forum vil gerne 

nedlægge sig, mens Sundhedsrådet ikke ønsker en sammenlægning. Alle RAB foreninger 

vil gerne arbejde videre med processen, og vil vende hjem til deres respektive bestyrelser 

for at drøfte den videre proces. I januar 2020 ændrer man beslutningen om at nedlægge 

Sundhedsraadet og RAB-forum, idet man risikerer at miste sin høringsret. I stedet ønsker 

man at reformere RAB-forum, hvilket kan være en langstrakt proces. Problemet for FRFM 

er at vi er med i Sundhedsrådet, der nu har trukket sig helt fra processen, mens Frank 

Ahrensbøll er blevet valgt til en arbejdsgruppe i RAB-forum. FRFM beslutter at fortsætte 

medlemskabet af Sundhedsraadet OG arbejde videre med processen i RAB-forum – 

måske kan vi være bindeled, så vi kan få samlet hele branhcen. 

 

Nordisk Brancherådsmøde ved Ragnhild Lamp; Nordisk Brancherådsmøde skal holdes i 

Danmark i år. Derfor vil FRFM gerne invitere vores medlemmer en af dagene, for at gøre 

NB med konkret. Det er en lang proces at arbejde på tværs af landegrænserne. Noget af 

det vi arbejder med i NB er en fælles uddannelse og en fælles hjemmeside – sidstnævnte 

er Sverige begyndt på. Spørgsmål til konstant er til drøftelse er krav til uddannelse, 

hvordan landene kan arbejde fælles videre og hvad de kan blive enige om. 

NB afholdes i København d 11-13 september 2020. 

 

Etisk Råd: 

Ingen sager i 2019. 

 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

Budget godkendt og opbakning for at bruge penge på medlemskurser, 

dialogarbejde samt at repræsentere DK i Nordisk Brancheråd. 

 

7. Valg til bestyrelse 

Jesper Koefoed, Frank Ahrensbøll, Ragnhild Lamp og Hilde Ramnefjell Dolva stiller 

op igen og bliver genvalgt for næste periode. 

Heeli Ingemann tilbyder sig at hjælpe til med ad hoc opgaver. 



 

8. Valg af revisor og suppleanter 

Lene Gundersen stiller op som suppleant igen og bliver genvalgt 

Kirsten Jensen enstemmigt valgt til revisor. 

 

9. Valg til råd/udvalg 

 

Etisk råd: Ivan Hangaard Nielsen, Ulla Vollmer Lund og Martin Skou bliver genvalgt 

for 2020. Ivan Hangaard Nielsen er kontaktperson, og man kan skrive direkte til 

ham via foreningens hjemmeside. 

 

 

10. Fremkomne forslag 

 

RAB-ordningen fra Gunna Højgaard. Gunna gennemgår tanker om hvad vi kan gøre for at 

ensrette RAB-ordningen, og hvad vi kan gøre for at sikre kvaliteten på uddannelserne så 

vi fortsat har en høj standard af RAB-behandlere. Ifølge Gunna Højgaard kan dette ske 

ved: 

 at vi har en fælles repræsentation af alle RAB-registrerede behandlere over for 

STPS 

 at vi arbejder på at få officielle fagbeskrivelser    

 at vi har et fast grundpensum med eksamen efter afslutning af hele uddannelsen  

 at en skole med erfaring i uddannelse af det pågældende behandlerfag tager 

ansvar for eksaminationen  

 at alle RAB-foreninger skal være økonomisk uafhængige af skoler, virksomheder 

mv. 

 at regler for obligatorisk efteruddannelse er ens for alle behandlerforeninger 

 at der er en censorordning for hvert behandlerfag 

 at vi har fælles etiske regelsæt for alle behandlerfag 

 at vi har fælles regler for eksamination og efteruddannelse, og 

 at vi har en fælles skabelon for indholdet i det endelige bevis for gennemført 

uddannelse 

 

Alt dette bør ske gennem RAB dialogmøder og ved at presse på i Sundhedsraadet. 

 

11. Eventuelt 

 

Body sds-reklamer som nedgør andre behandlingsformer/skoler/terapeutiske 

retninger skal kommenteres og stoppes. 

Peter Strini informerer om et kursus han faciliterer i TP i Silkeborg 26. april 2020. 

 

 

 


