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Klaus Mortensen  
Manuel Terapeut -  Sportsmassør 
 
Personlige oplysninger 
Født I 1972 
Emailadresse: kmo@mobilis.dk 
Telefonnummer: 20618585 
Firmahjemmeside: www.mobilis.dk 
LinkedIn: linkedin.com/in/klaus-mortensen-94b4b262 
 
 
 
 

Uddannelse 
jan. 2004 - sep. 2007 Manuel terapeut 
Lasota Terapi Akademi 
Manuelterapeutisk uddannelse bestående af 4 moduler: 

• Idrætsmassør 2004-2005 
o Grundig teoretisk og praktisk uddannelse med fokus på muskulær og skeletal 

anatomi samt oplæring og træning i massageteknikker. 
 

• Idrætsskadeterapeut 2005-2006 
o Dyberegående uddannelse i leddenes opbygning, funktion og bevægemønstre. 
o Stort fokus på skademekanismer samt undersøgelses og behandlingsmetoder 

ved skader på bevægeapparatet. 
 

• Columnaterapeut 2006-2007 
o Specialiseret uddannelse i rygsøjlens og bækkenets anatomi og bevægelse. 
o Uddannet i undersøgelse og behandling af dysfunktioner i samme. 

 
• Akupressør/Akupunktør 2007 

o 1-årig grundlæggende uddannelse i traditionel kinesisk medicin (TCM). 
o 5-elementsteorien og meridianlære.  
o Undervisning og eksamen i patolog (sosu-assistent niveau). 

 
Kurser 

• 2007 Udvidet brug af MET og manipulationsteknikker. 
o Overbygning på columnaterapeut-uddannelsen. 

• 2007 Klinikpsykologi 
o Grundlæggende menneskekundskab samt fokus på terapeut/klientrelationer 

• 2008 Udvidet kursus i TNS, laser og ultralydsbehandling 
• 2008 Efteruddannelse i Manuel terapi 

o Tillægsuddannelse med fokus på lumbalcolumna, pelvis og underekstemiteter. 
• 2009 Åndedrættet er motoren (Den intelligente krop) 

o Kursus i åndedrættets betydning i forbindelse med træning og rehabilitering. 
• 2014 Skulderled og ribben 

o Kursus i behandling af dysfunktioner i skulderled og brystkasse. 
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Erhvervserfaring 
2004 - 2005 Massør 
Kiropraktor og fysioterapeut 
Supplerende behandlinger på klinik og virksomhedsaftaler for: 
Kiropraktisk klinik, Søborg 
Copenhagen Care Center, Østerbro 
Nørrebro kiropraktisk klinik 
 
2005 - 2008 Massør og Manuel terapeut 
Fysioterapi og Idrætsklinikken, Valby 
Behandler på Klinikken 
 
2005 - 2015 Faglærer 
Lasota Terapi Akademi, Søborg/Rødovre 
Teoretisk og praktisk undervisning i bevægeapparatets anatomi og fysiologi, skadestyper, undersøgelses- og 
behandlingsteknikker. 
Eksaminator og censor på uddannelserne ved akademiet. 
 
2008 - 2009 Manuel terapeut 
Team Danmark, Farum 
Manuel behandler for Team Danmark på klinikken i Farum. 
 
2008 - 2021 Manuel terapeut 
Dansk Svømmeunion 
Behandler for det danske svømmelandshold og tilknyttet Det Nationale Træningscenter ved dansk svømmeunion. 
Freelanceansat som medrejsende behandler til internationale svømmestævner (eks.VM, EM og  OL), samt 
træningslejre og ad hoc-opgaver i Danmark. 
 
2006 - 2018 Manuel terapeut 
Egen klinik, Græsted 
Privat klinik for manuel terapi. 
 
2018 - nu Manuel terapeut 
Egen klinik, Gilleleje 
Privat klinik for manuel terapi 

 

 

 

 


