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Direktørskifte i Dansk Rehab Gruppe 
Morten Rasmussen er 1. november tiltrådt som direktør i Dansk Rehab Gruppe, DRG, som efterfølger af den 
mangeårige direktør Leif G. Lytken. Morten kommer fra en stilling som teamleder for indkøb og sundhedsin-
novation i Danske Regioner og har tidligere arbejdet med offentligt-privat samarbejde og innovation på 
sundhedsområdet i Region Hovedstaden og i Medicoindustrien. 
 
”Vi har med Morten fundet den helt rigtige afløser til at løfte DRG videre efter Leif Lytkens mangeårige og 
store indsats for branchen og foreningen. I DRG skal vi samarbejde endnu tættere med vores kunder og net-
værk om værdien af branchens ydelser og produkter, og vi skal udbygge rammerne for den nødvendige inno-
vation, produktudvikling og værdiskabelse i samfundet – både nationalt og internationalt. DRG er medlem-
mernes talerør overfor både offentlige og private samarbejdspartnere i Danmark og udlandet og med erfa-
ringer fra både den offentlige og private sektor, har Morten det optimale udgangspunkt for at varetage med-
lemmernes interesser,” udtaler Per Buus, formand for Dansk Rehab Gruppe. 
 
Morten Rasmussen er 41 år, cand.scient.pol og MA i Political Communication og er uddannet Medicokonsu-
lent.  
 
Leif G. Lytken træder 31. december tilbage efter eget ønske efter 20 år som leder af Dansk Rehab Gruppe, 
men han vil også fremover bakke op om branchen og dens interessenter. 
 
Dansk Rehab Gruppe, DRG, er brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og ser-
viceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser. DRG har over 80 medlemsvirksomheder der opererer 
på både det danske og udenlandske markeder. Branchens eksport udgør omkring 2/3 af den samlede produk-
tion. DRG er ansvarlig for Health & Rehab Scandinavia, nordens største messe indenfor hjælpemiddelområ-
det.  
 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Per Buus, formand for DRG, tlf.: 2030 6539, pbu@vela.dk 
Annett Axelsen Toft-Olsen, næstformand for DRG, tlf.: 40 44 37 37, annett.axelsen@etac.com 
Morten Rasmussen, direktør for DRG, tlf.: 2738 7832, mr@rehabgroup.dk 
Leif G. Lytken, afgående direktør for DRG, tlf.: 2023 4374, ll@rehabgroup.dk 

 

 

”Goddag og farvel” reception 1. december 
Venner af huset inviteres til goddag og farvel reception torsdag den 1. december kl. 14.00-17.00. Her siger vi 
tusind tak til Leif G. Lytken for mange års tro tjeneste og velkommen til Morten Rasmussen. 
 
Receptionen foregår i Dansk Rehab Gruppe, Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taa-
strup. 
 
Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig til Mette Prip Lundegaard på mail: mpl@rehabgroup.dk senest 
mandag den 21. november.  
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