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Navn Klinikadresse E-mail  Tlf. Hvilke kompetencer har du 
på inkontinens-området -  
kurser eller lignende 

Køn Antal 
ptt 
pr. 
uge 

Hvilke andre tilbud har du 
til den inkontinente 
patient 

Andre kompetencer 
omkring inkontinens- 
området 

Jeanette 
Holland 
Ørvad 

Grønlands 
Torv 24, 9210 
Aalborg Øst 

Jeanetteorvad
@hotmail.com 

98143333 Grundlæggende kursus i 
undersøgelse og 
behandling af voksne med 
inkontinens 

Begge 2 Træning, manuel terapi ved 
behov, samt 
kostvejledning.  

  

Olga 
Petersen 

Rødkælkevej  
4B, 9990 
Skagen 

info@skagenfy
sioterapi.dk 

98450144 Almen viden om 
behandlingstiltag 

Kvinder 1 Træningsinstruktion    

Anne Sofie 
Vain Hansen 

Messevej 2, 
Aars 

svh@aarsfysio
terapi.dk 

98621962 Grundlæggende kursus i 
undersøgelse og 
behandling af inkontinens 
hos voksne 

Begge 1 Vi forsøger at få et hold op 
at køre. Men det har ikke 
kunne lade sig gøre. Så det 
eneste tilbud vi har pt. er 
individuel behandling og 
træning.  

  

Birthe 
Schelde 
Nielsen 

Fysioterapien 
Aalborg Øst 

birthebn@stof
anet.dk 

30700333 Inkontinenskursus inklusiv 
palpation 

Kvinder 1 Holdtræning (pilates)   
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Mette 
Villadsen 

Aalborg 
Bækkenklinik, 
Skelagervej 
379 A, 9000 
Aalborg 

mettevilladsen
@live.dk 

20280355 Specialuddannet inden for 
det 
urologiske/gynækologiske/
obstetriske område siden 
2000. Siden 2002 primært 
beskæftiget indenfor 
specialet, fra 2006 i privat 
praksis. Fysioterapeut og 
indehaver af Aalborg 
Bækkenklinik pr 1/11 2016 
(ikke overenskomst med 
regionen) Medlem af 
bestyrelsen i Dansk selskab 
for Urologisk, 
Gynækologisk og 
Obstetrisk Fysioterapi. 
Medunderviser på kurser 
for fysioterapeuter 
indenfor området. 
Ansvarlig for 
behandlerlisten, som I 
linker til 

Begge 12 Palpation vaginalt/analt, 
emg biofeedback, 
elstimulation 

Som medlem af 
bestyrelsen i Dansk selskab 
for Urologisk, 
Gynækologisk og 
Obstetrisk Fysioterapi vil 
jeg kunne hjælpe med 
kontakt til fysioterapeuter 
uddannet på området 

Dorte 
Malene 
Marino 

SOMA - 
Skagensvej 
147, 9800 
Hjørring 

fys.dortemale
ne@live.dk 

21968990 1 dagskursus for 20 år 
siden. Har ingen 
kompetencer og sender 
disse patienter videre til 
dem der har. 

Begge 1 Finder kvalificeret 
behandler 

  

Pernille 
Koldsø 

Dag 
Hammerskjold
sgade gade 4 
9000 Aalborg 

fysio@sundhe
denshus.dk 

98133280 Kurser og 8 års erfaring Begge 7 Træning og 
hjemmeøvelser. Guide til at 
komme videre 

Individuel behandling. God 
information omkring 
anatomi og fysiologi, og 
vejledning i øvelser herfor.  
Dette suppleret med 
manuel guidning og brug af 
biofeedback app. 
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Mathilde 
Hansen  

Stationspladse
n 4, 9300 
Sæby  

mh@benefit-
saeby.dk 

98461650 Oplæring i vaginal 
palpation Sygehus 
Vendsyssel, 
Hjørring.Grundlæg-gende 
kursus i undersøgelse og 
behandling til voksne med 
inkontinens, Dansk Selskab 
for urologisk, gynækologisk 
og obstetrisk fysioterapi. 

Begge 3 Fysioterapi til inkontinente. 
Anvendelse af EMG 
Biofeedback og El-
stimulation. Efter nytår er 
der opstart af 
inkontinenshold, hvor man 
træner sammen med andre 
der lider af samme 
problematik. Herunder vil 
indgå undervisning af 
holddeltagerne inden for 
selvvalgte emner. 
Afholdelse af 
informationsmøder 
omkring inkontinens.  

Pr. 1. januar 2017 starter vi 
en Bækkenklinik op under 
BeneFit Nord, hvor der kun 
er fokus på bækkenbunds/ 
underlivs problematikker.  

Ina Dahl Arkaden 12B, 
9700 
Brønderslev 

ina@fysibrond
erslev.dk 

21255597 - Grundlæggende kursus i 
undersøgelse og 
behandling af inkontinens 
hos voksne.  
- Videregående kursus i 
undersøgelse og 
behandling af patienter 
med 
bækkenbundsproblemer 
herunder kendskab til tegn 
på objektiv prolaps, 
behandling af de 
smertefulde strukturer i 
underlivet, kendskab til 
sammenhæng mellem 
smerter i underlivet og 
sexologisk problemer hos 
mænd og kvinder. 

Begge 4 Har individuelle forløb  Jeg anvender af og til 
biofeedback.  
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Christina 
Lillelund 

Blekingevej 
17, 9670 
Løgstør 

christina@logs
torfysioterapi.
dk 

98674200 Modul 1:Grundlæggende 
kursus i undersøgelse og 
behandling af voksne med 
inkontinens ved Dansk 
Selskab for Urologisk, 
Gynækologisk & Obstetrisk 
Fysioterapi 

Begge 1 Bækkenbundstræning med 
biofeedback 

Er medlem af Dansk 
Selskab for Urologisk, 
Gynækologisk & Obstetrisk 
Fysioterapi 

Agnete 
Røgild 

Arkaden Fysio 
Danmark, 
Kennedy Plads 
1 R, 9000 
Aalborg 

agnete@roegil
d.nu 

99204060 Alle palpationskurser, 
desuden deltaget i og 
fuldført specielt 5 ugers 
forløb omkring inkontinens 
med afsluttende 
hovedopgave om kvinder 
og inkont. Holdt foredrag 
og undervist på UCN om 
dette 

Begge 3 Specifik undersøgelse af 
Bækkenbund og 
ultralydsscanning af løft-
dog ikke perineal 
ultralydsscanning. Træning 
individuelt eller på hold 
(Pilates) vejledning i brug 
af hjælpemidler. Ved 
overvægt italesættes kost 
og der gives mulighed for 
hold med kost og motion. 

Jeg behandler mange 
kvinder med forskellige 
smertetilstande i 
bækkenbund  - ex kvinder 
med interstitiel cystitis - 
vulvodyni  og 
fødselsskader. Desuden 
mænd med smerter i 
perineum. Ift. 
smertepatienter. Jeg har en 
krop-psykoterapeut 
uddannelse - som 
medfører, at jeg i særlig 
grad behandler patienter 
med smerteproblemer her 
på klinikken .   

 


