
Navn Klinikadresse Postnr. By Email-adresse Kompetencer som børnebehandler f.eks. Kurser CPOP-behandler/deltaget i kursus
Hvor mange børn behandler du 

i gennemsnit pr. uge

Tilbyder du 

ridefysioterapi

Tilbyder du 

bassinterapi
Andet i forhold til dine kompetencer

Ane Krogh Overgaard Cannerslundvej 9 9490 Pandrup fysiopandrup@mail.tele.dk

Jeg har 5 års erfaring med behandling af børn og meget af min viden 

og færdigheder er tillært gennem en tidligere kollega, som nu er 

pensioneret fysioterapeut, men meget erfaring indenfor børn. Jeg har deltaget i CPOP kursus og har 

også udfyldt og regristreret på nettet.

ca. 18-20 stk. - 1 eller 2 gange 

ugentligt.
ja ja

Behandler flere og flere børn med 

nakke og skulderproblemer.

Anette Flyvholm Marott Halsvej 220 9310 Vodskov info@fysioform.dk

Har mere end 10 års erfaring med specialbørn - fx ved Bødkergården i 

Østervrå Ja, har kendskab til det og har foretaget 

måling af aktuel barn - afventer dog 

kursus, har mulighed for konsulent fra 

kommunen

2 nej nej

Anette Kirk Johansen Røjhøjvej 14  9280 Storvorde storvordefysioterapi@mail.dk

Sanseintegrations test Motorisk vurdering

Temadag 06-aug nej nej

Behandlet mange børn med motorisk 

usikkerhed, CP, hypermobilitet.

Anne Munk Overgaard Søndergade 32 9900 Frederikshavn annemunkovergaard@live.dk

Børn fra 0-18 år , med eller uden diagnoser. Temadage om børn og 

motorik, fodproblematikker/super sole, kinesiotape, neurologiske 

skader . Kort sagt alt med børn.
Ja Ca 25-30 nej nej

Anne Petersen Rødkælkevej 4B 9990 Skagen info@skagenfysioterapi.dk

Kursus - motorisk usikker børn 3-6 år.

nej nej nej

Annette Søndergaard Grønlands Torv 24 9210 Aalborg kontakt@aalborgfysioterapi.dk

Flere års klinikerfaring med børnebehandling på klinik samt på 

Vestermarksskolen i Aars.

Ja, har ikke deltaget i kursus om CPOP. 01-feb nej nej

Audur Astvaldsdottir Cannerslundvej 9 9490 Pandrup fysiopandrup@mail.tele.dk

9 ugers praktik ved Vester Mariendal skoles specialklasser fys/ergo 

afdelingen.

Nej 1 ja ja

 

Berit Myrup Jensen Messevej 2 9600 Aars kontakt@aarsfysioterapi.dk 1 introkursus om cpop 7 nej nej

Bettina Karlsen Tolstrup Byvej 26 9600 Aars karlsen@post.tele.dk

Uddannet ridefysioterapeut med alle relevante kurser.

Har ikke deltaget i kursus 20 ja nej

Har praktiseret som ridefysioterapeut 

i 22  år. Har erfaring med 

ridefysioterapi til børn med sjældne 

handicaps og cerebral parese mm

Bitten Aarhus Enghave Grønlands Torv 24 9210 Aalborg SØ , kontakt@aalborgfysioterapi.dk , 

flere års klinikerfaring med behandling af børn, også spædbørn,

4-5 børn om ugen nej nej

Bjørn K. Binderup
Dag 

Hammarskjoldsgade 4
9000 Aalborg fysio@sundhedenshus.dk

Mange års erfaring med sansemotorisk vurdering og træning af børn. 

Derudover mange års erfaring med behandling af torticollis samt 

skæve kranier.
3 nej nej
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Camilla Basland Kristiansen Østre Alle 10A 7752 Snedsted mail@fysiosnedsted.dk

Børn fra 0-18 år, med eller uden diagnoser. Arbejder med børne- og 

babymassage, babysvømning, kraniosacralterapi til børn og 

spædbørn, ABC movement, Halliwick bassinterapi, almen 

bassinterapi, motorisk træning af børn, formthoticssåler til børn, børn 

med CP og Duchenne Erbs. Har 5 års erfaring;  Mobilisering af 

columna hos børn; Stifter af “Baby i Thy” - bla. heri træning og 

behandling af børn og spædbørn.

 

Nej 8 nej ja

Skaber af konceptet specielt for børn 

"Baby i Thy" - træningstilbud for 

børn, spædbørn og deres forældre.

Caroline Vonsild Åstrupvej 53 9800 Hjørring caroline.vonsild@fysiodanmark.dk

ABC Movement, Motorisk usikre børn, Oral dysfunktion og stramt 

tungebånd samt Primitive reflekser, arbejder til daglig m,ed børn fra 

0-18 år inden for specialområdet Har kendskab til, men ikke taget kursus 4-5 børn 1-2 x ugl. nej nej

Meget interesseret i stramt 

tungebånd - vurdering, vejledning til 

forældre, aftercare og træning

Christoffer Wodstrup 

Mortensen
Grønlands Torv 24 9210 Aalborg SØ , kontakt@aalborgfysioterapi.dk , 

Deltager i kurser omkring behandling af børn med psykiske, 

psykiatriske, sociale og sansemotoriske vanskeligheder. Har 1,5 års 

erfaring hvor bl.a. arbejdet ved Træningscentret for Børn & Unge 

samt Center for Døvblindhed og Høretab. CPOP behandler, men har ikke kursus. 6 - 8 ugl. nej ja

Claus Jensen Cannerslundvej 9 9490 fysiopandrupmail@mail.dk

Sanseintegration og klinisk observation som screening for dette. KISS 

kid problematik kursus med norsk fysioteapeut. Træning af børn som 

har motoriske vanskeligheder.Træning af børn med Cerebral parese 

og andre handicaps, Gennem mange år. 15 ja ja

Connie Svenningsen Østergade 11 9690 Fjerritslev jammerbugtfys2@hotmail.com

Erfaring fra arbejde på børneafdeling og mange år med behandling af 

børn i fysioterapi praksis

5 nej nej

Denis Nyboe Møllevej 2 9520 Skørping denisnyboe@gmail.com

Haft børn på Skibstedskolen, Vestermarkskolen, Børnehjemmet 

Søhuset, Specialgruppen på Degnevænget i Skørping samt en del på 

klinikken igennem tiden, ser små børn med torticollis.
nej Nej nej

Gitte Randorff Harrebek Sofiendalsvej 92A 9200 Aalborg gitte@sofiendal-sundehedsteam.dk

Motorisk usikre børn I +II; Børn med sanseintegration, teori og 

praktik; Test og undersøgelse til børn; Kiss Kid, børn med asymmetri I 

+ II; For tidlig fødte børn; AIMS småbørnstest; Bayley III - motorisk 

test børn 0-3.5 år; Movement ABC I + II;Sensorisk profil I +II; Fysisk 

form hos børn; Børn og Bevægelse; Børn, fedme og dårlig kondition; 

Holbækmetoden - overvægtige børn; Børn og unge med smerter; 

Børn, fysioterapi og mental sundhed, Søhestemad; De stille og de 

vilde børn; Kursus med Anette Prehn, hjernesmarte børn; 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Susan Hart; Diverse teamdage 

indenfor psykiatrien: ADHD, Autisme, spiseforstyrrelser; overgreb 

m.m.; Børneyoga; Babymassage; Mentalisering; Mindfulness; 

uddannet Babyterapeut 2021 v/ Kropsakademiet i Århus

Nej Fuld tid med børn Nej Nej

Underviser, foredragsholder, 

kursusholder, tovholder indenfor 

mange, mange aktiviteter i såvel 

børnehaver, folkeskoler og i 

foreningsregi.

Hanne Faulkner Hûttel Sørensens Vej 61 9310 Vodskov faulkner@turbofiber.dk

Bobath Mulligan

nej

1 CP barn fast x1/14. dag + 

kortvarige børn til 

muskel/skeletal- eller 

optræningsterapi

nej nej

Helle F. Thøgersen Vettelsgade 7 7900 Nykøbing Mors morsfys@morsfys.dk

Har 10 års erfaring med behandling af børn og unge med smerter i 

bevægeapparatet og børn og unge med motoriske/sensoriske 

problemer. Udfører test som bl.a. Movement ABC og AIMS. 

Behandler babyer med skævheder og symmetriske hoveder. Ikke kendskab til CPOP 5 - 10 børn/unge ugl. Nej Nej

Henriette Kvejborg Cannerlundvej 9 9490 Pandrup fysiopandrup@gmail.com

cp behandling og test motorisk usikre børn neurodynamik børn

ja 20 nej nej

Har behandlet børn siden 1998
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Jacob Thure Hedegaard 

Sørensen
Hobrovej 36B 9240 Nibe mail@nibefysioterapi.dk

Jeg har arbejdet med børn på frivillig basis de sidste 20 år med 

gymnastik. Jeg er certificeret Mulligan Practitioner, som er et godt 

redskab til børn, da teknikkerne skal være smertefrie.
Nej 5 nej nej

Jens Harring Hobrovej 36B 9240 Nibe mail@nibefysioterapi.dk 4 nej nej

Karin Revsbech Johan Skjoldborgsvej 3 9200 Aalborg SV karinfys@gmail.com

Sanseintegration og klinisk observation som screening for dette. KISS 

kid problematik kursus med norsk fysioteapeut. Træning af børn som 

har motoriske vanskeligheder.Træning af børn med Cerebral parese 

og andre handicaps, Gennem mange år. 5 nej nej

Kristina Jensen Nordens Alle 61 9700 Brønderslev kristina@broenderslevfysioterapi.dk

CPOP, Movement ABC 2, kurser indenfor motorisk udvikling, flere års 

erfaring med træning af børn og unge herunder genoptræning.

Deltaget december 2014, Aalborg. 03-jun nej nej

Behandler børn med idrætsskader - 

uddannet sportsfysioterapeut.

Kristina Pedersen Rørholtvej 3A 9330 Dronninglund  kp@benefit-dronninglund.dk 

Kompetencer som børnebehandler fx kurser: Movement ABC-2, 

sanseintegration og kliniske observationer, GMFM kursus og 

kinesiotape. Erfaringer med CP børn, børn med motoriske 

vanskeligheder eller sansemæssige problematikker. 
ca. 10-12 børn om ugen. Nogle af dem 

flere gange om ugen.   
nej nej

Behandler også børn med 

idrætsskader, eller børn med andre 

smerter eller gener i 

bevægeapparatet. 

 

Lene Nysæther Bak Hobrovej 13 B 9530 Støvring lnb@stfysiocenter.dk

Kiss/kidd Spædbørn og børn Assymetriske børn, Movement ABC 2, 

AIMS, Bayley, Babyterapeutuddannet (kraniosacralterapi og 

zoneterapi), Sansemotoriske- og babymassagehold
Har ikke deltaget i CPOP kursus 10-15 børn ugl. nej nej

Behandler flere og flere børn med 

nakke og skulderproblemer.

Lene Reeberg Nielsen Nordens Alle 61 9700 Brønderslev lene@broenderslevfysioterapi.dk

Sanseintegration, Motorisk udvikling, Movement ABC.Børn med CP 

Tidligere Århus kommunehospital (nu Århus 

universitetshospital)afdelingsterapeut Pæd. afd og Neonatal afd. 

Erfaring med træning og vejledning af børn med juvenil artrisitis ja 5 nej nej

Undervisning i motorisk udvikling. 

Børn og fødder. Fremstilling af 

korrektions såler til børn

Mette Louise Bjørnbak
Fysio Danmark - 

Arkadens Fysioterapi
9000 Aalborg mlb@fdaalborg.dk

7 års erfaring med børnebehandling både indenfor normal- og 

specialområdet. Har kurser i Movement ABC, Sensory Profile, 

Sanseintegration og Primitive Reflekser. Træner og behandler børn i 

alderen 0-18 år med bl.a. CP, Hypermobilitet, Autisme, Motorisk 

urolige børn og børn med forskellige syndromer

Har CPOP kursus og er registreret i 

databasen.
nej nej

Kører BabyTummelhold og behandler 

spædbørn med bl.a. fovoritside og 

generel asymetri

Louise Mellergaard Jakobsen Hjørringvej 432 C 9750 Østervrå oestervraafys@hotmail.com

Erfaring med behandling af børn fra 0-18 år med eller uden diagnoser 

igennem 10 år. Efterfødselshold med mor og baby, sanseintegration 

og motorik i privat dagpleje, sportsskader og 

fodproblematikker/formthotics/kinesiotape. Nej

deltager i sparringsgruppe mellem 

private og kommunale terapeuter i 

Frederikshavn kommune vedr. 

børnebehandling og CPOP 

Marianne Frost Hjelm Rørholtvej 3A 9330 Dronninglund mfh@benefit-dronninglund.dk

Mange års erfaring med børnebehandling med kurser indenfor 

Sanseintegration, klinisk observation, børn med overvægt, børn med 

motoriske vanskeligheder, børn med psykiske lidelser, CP og andre 

handicaps, kiss-kidd problematikker hos småbørn. Test med 

movement ABC 2 og sensory profile, GMFM, AIMS. Arbejder desuden 

også med børn med smerter og gener fra bevægeapparatet. Har 

desuden mor/barn hold med træning af både babyer og mødre.

CPOP behandler - har deltaget i 1 dags 

kursus i regionen
ca. 12-15 stk nej nej

Tilbyder mor/barn efterfødselshold

Martin Østerbæk Hobrovej 36B 9240 Nibe mail@nibefysioterapi.dk

10 års erfaring med alsidige behandlinger af børn

2 nej nej
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Mette Klitgaard Ny Banegårdsgade 7-9 9700 Brønderslev mk@inmotus.dk

Spædbørn, KISS KIDD (har samarbejde med kiropraktor). Motorisk 

usikre børn Movement ABC-2 Sensorisk profil Idrætsfysioterapi børn 

Erfaring med tilpasning af Formthotics såler til børn Børn med 

diagnose og specielle behov, CP, muskelsvind, kromosomfejl, autisme 

mf.

Ja, CPOP og har deltaget på kursus 10 til 15 nej ja

Mia Toft Vestergade 21 9510 Arden ardenfys@mail.dk

12 års praktisk erfaring - Sanseintegrationskursus i terori og praksis - 

5 dage v/Kathrine Jürgesen og Ulla Sparholt - neurodynamik, børn 

med handicap v/Nora Kern 2x5 dage
nej 10 nej ja

Morten Thastum Kirkegade 10 9550 Mariager mariagerfysioterapi@mail.dk

Mangeårig erfaring i formidling og undervisning af børn indenfor det 

idrætslige område. Erfaring med undervisning i forebyggende 

ergonomi.
4 til 5 nej nej

Erfaring i posturale problematikker i 

tilknytning til moderne børns livsstil

Nana Krogh Østergade 52 C 9800 Hjørring info@hjoerring-fysioterapi.dk

DNS modul 1, Mobilisering af columna til spædbørn og konkrete 

fysioterapeutiske tiltag mod asymmetri hos de yngste børn. DNS 

modul 2 samt AIMS & Bayley foråret 2022.
Nej 2 - 4 børn om ugen nej nej

Har 2-3 hold tumlastik om ugen

Niklas Diget
Dag Hammarskjölds 

Gade 4 
9000 Aalborg Fysio@sundhedenshus.dk

 Primært klinikerfaring med børn over 5 år med alt fra sportsskader, 

hovedpine, nakke smerter osv. Jeg har også erfaring med behandling 

af spædbørn, herunder torticollis, samt behandling af børn med CP 

og andre neurologiske lidelser. Nej 1 Nej Nej

Olga Petersen Rødkælkevej 4B 9990 Skagen info@skagenfysioterapi.dk

Jeg besidder ingen specifikke kompetencer ift. børnebehandling. Jeg 

har lidt erfaring i aktivering/træning af børn med medfødt cerebral 

parese som jeg har fået i løbet af 2 mdr. praktik under min 

grunduddannelse, samt den erfaring som den daglige klinikarbejde 

giver.

Nej 1 nej ja

Pernille Skov Skagensvej 147 9800 Hjørring

fysioskagensvej@gmail.com

ingen

Har deltaget i ét CPOP kursus 4 nej ja

Bassintræning er med min kollega. 

Jeg er generelt ikke interesseret i at 

få flere børn i behandling

Rikke Klitlund Jensen Østergade 52 C 9800 Hjørring info@hjoerring-fysioterapi.dk

C-POP, Movement ABC, DNS modul1, Mobilisering af columna til 

spædbørn og konkrete fysioterapeutiske tiltag mod asymmetri hos de 

yngste børn. DNS modul 2 i forår 2022. Ja - har kursus 2 - 5 børn om ugen nej nej

Har 1 hold tumlastik om ugen

Signe Kloster Norre
Ny Banegårdsgade 7-9 9700

Brønderslev sn@inmotus.dk

Kompetencer som børnebehandler fx kurser: Movement ABC-2, 

Sensory Profile, Bayley III-testen. Erfaring med indlagte børn, 

spædbørn med kranieasymmetri og tortiocolis, præmature, børn og 

unge med smerteproblematikker samt børn med motoriske 

vanskeligheder eller sansemæssige problematikker.  Her ud over 

almen genoptræning.

Har deltaget på intro-kursus, men ikke 

testet børn og udfyldt protokollen ca. 5 nej ja

Solvejg Moselund FysioDanmark 9000 Aalborg smg@fdaalborg

Flere års erfaring med børnebehandling indenfor Sanseintegration, 

børn med overvægt, børn med motoriske vanskeligheder, børn med 

stresssymptomer og psykiske lidelser, cerebral parese og andre 

handicaps, Kiss-Kidd problematikker hos småbørn, babyer med 

skæve/flade baghoveder, test med Movement ABC 2 og Sensory 

profile. Arbejder desuden med børn med smerter og gener fra 

bevægeapparatet, herunder også elitesportsbørn.

nej nej

Har efterfødselshold med træning af 

både babyer og mødre samt 

babytummelhold 3-12 mdr.

Susanne Munch Munkevej 7b 7700 Thisted susmunch@hotmail.com

Jeg har arbejdet i børnefysioterapien i kommunen igennem en 

længere periode og har derfor fået en del erfaring børn i alle aldre. 

Det drejer sig både om børn med nakkespændinger, skæve hoveder 

og med neurologiske symptomer. Jeg har desuden et godt 

samarbejde med fysioterapeuterne i kommunen, hvis barnet har 

behov for yderligere udredning.

1 nej nej
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Susanne Stræde Madsen Stationspladsen 4 9300 Sæby ssm@benefit-saeby.dk

Klinik ansat hvor børnebehandling indgår Arbejdet med dette siden 

1986 Tidligere konsulent for pædagogerne i specialbørnehaven 

Frederikshavn ( regionsansat) Kursus: Klinisk resonering ABC 

Medforfatter til Sanser og motorik hvorfor og hvordan samt Den 

store babybog 0-3 år. Mobiliseringsteknikker af columna til børn.   

Har CPOP-kursus 2 til 3 nej nej

Thomas Svendsen
Dag Hammarskjölds 

gade 4 
9000 Aalborg Fysio@sundhedenshus.dk

Primært kliniks erfaring med børn over 5 år, med alt fra sportsskader, 

hovedpine, nakke smerter osv. Jeg har ingen erfaring med spædbørn. 

Jeg har tilmed nogen Erfaring med børn med CP og andre handikap. 
Nej under 1 barn om ugen nej nej

Thomas Valentin Industrivej 18 7760 Hurup Thy kontakt@sydthyfys.dk Nej ? nej nej

Jeg har arbejdet som 

børnefysioterapeut i Syddjurs 

Kommune. Jeg har desuden været 

børnefysioterapeut i Grønland på en 

døgn institution for børn med 

vidtgående handicaps.

Tina Svane Brotorvet 5 9400 Nørresundby
tina.svane@protreatmant.dk

Beh. Børn siden 1991, lige fra meget dårlige kørestolsbruger til børn 

med uspecifikke motoriske problemer. Mange kurser bl.a.: KISS/KIDD, 

motorisk usikre børn 0-6 år, Sanseintegrations problematikker, 

Sensory profile m.m. Har 1 kursus. 3 til 4 nej nej

Trine Bødker Skrænten 8 9610 Nørager noragerfys@mail.tele.dk

Vi er flere terapeuter på klinikken der behandler børn. Vi har kurser i 

manuel terapi specifik til børn og ellers generel viden om behandling 

af diverse problematikker

Nej 3 nej ja

Som tidl skrevet så er vi flere 

terapeuter i huset der kan behandle 

børn
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