
Dorthe Steen Wiedenbein 46 år har efter 16 år som lægesekre-
tær på sygehuse forskellige steder i Danmark fundet sit drøm-
mejob - Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Uddannelsen 
tog hun hos Innowell, som udbyder uddannelser og kurser på 
fjernundervisning kombineret med traditionel undervisning 
på skole.

I dag har Dorthe Steen Wiedenbein sin egen succesfulde kli-
nik, hvor kunderne kommer fra nær og fjern. Klinikken er be-
liggende i Helsingør og hedder AkuFod, og tilbyder akupunk-
tur, fodpleje og manicure. Man kan læse mere om klinikken 
på hjemmesiden AkuFod.dk. Endvidere sidder Dorthe i flere 
bestyrelser og fungerer som censor ved den afsluttende fod-
plejeeksamen i København. For Dorthe går der meget tid med 
bestyrelsesarbejdet. I dag sidder hun i bestyrelsen for Dansk 
Behandlerforbund, samt Fodsundhed i Danmark, som er en 
rådgivende patientforening, hvor der sidder ortopædkirur-
ger, fodterapeuter, fysioterapeuter og professorer med mere. 
Netop sidstnævnte bestyrelse skal rådgive hele Danmark om 
fodsundhed. Dorthe har fundet en plads i toppen af Danmark 
og er med til at påvirke beslutningerne på fodplejeområdet.
Interessen for fodpleje kom, mens Dorthe var lægesekretær på 
Frederiksberg Hospital i 2008. I et samarbejde med ortopæd-
kirurgisk speciallæge Kenth Esbensen blev hun opmærksom 
på, hvilken betydning fodens funktion har for hele kroppens 
velvære. Hun begyndte at interessere sig for fodens komplice-
rede opbygning af knogler og led, og hvor vigtig fodens sund-
hed er for hele kroppen. Endvidere blev hun opmærksom på, 
at forskellige smerter i kroppen kan stamme fra fødderne. 
Dorthes lillebror blev gift med en fodterapeut, og samtalen 
til familiefester blev ofte faglig omkring vigtigheden af sunde 

fødder. Dorthes søster er fysioterapeut, så der var meget at 
snakke om. 
”Da jeg besluttede at tage en uddannelse som fodplejer, støt-
tede min svigerinde og min søster mig meget. 1. semester af  
fodplejeuddannelsen er en sundhedsfaglig grunduddannelse 
hvor der tages fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære, psy-
kologi, klinikvejledning m.m. I 2. semester studerede jeg mit 
hovedfag klinisk fodpleje, som indeholdt viden om fodens 
sygdomme, fodtøj, indlæg, praktisk fodpleje, medicin, kemi 
m.m. Det var også i dette semester, at jeg  skulle indøve lette 
fodplejebehandlinger, og her blev det min stakkels familie 
som måtte holde for, ler Dorthe.
Igennem hele forløbet har min familie bakket mig op, og det 
resulterede i, at jeg fik uddannelsen og endda en overbygning 
på uddannelsen. Også økonomisk har de hjulpet mig. En ud-
dannelse koster jo altid mange penge, forklarer Dorthe. 
Innowell har igennem hele forløbet været fantastisk. Studie-
vejlederne og underviserne har altid været parate til at hjælpe, 
når det kneb med praktisk indlæring eller teoretisk forståelse. 
I 3. semester er der ti dages intensiv undervisning i Køben-
havn på Innowell CPH, som er et internationalt trænings-
center. I 4. semester er der praktik i en fodplejeklinik inden 
den afsluttende eksamen. Som resultat får man en lægeeksa-
mineret klinisk fodplejeruddannelse på et højt fagligt niveau, 
der giver mulighed for at blive selvstændig med egen klinik. 
Jeg valgte Innowell fordi jeg kunne tage uddannelse, mens jeg 
passede mit arbejde som lægesekretær, og fordi uddannelsen 
opfylder Sundhedsstyrelsens og Skats uddannelseskrav til at 
kunne blive en momsfritaget behandler. 
I dag kan jeg se tilbage på et forløb, som var hårdt arbejds-
mæssigt, men det har været det hele værd. Jeg kan kun anbe-
fale andre at gå i gang, hvis lysten er der. Jeg har fået et helt 
andet liv både arbejdsmæssigt og familiemæssigt,” konklude-
rer en glad Dorthe Steen Wiedenbein.

Af Journalist Ella Simonsen

Fra Fodplejeuddannelse 
- til toppen af Danmark
Dorthe Steen Wiedenbein arbejdede i cirka 16 år som lægesekretær. Hun tog for godt tre år siden en 
Fodplejeuddannelse hos Innowell. I dag har hun egen klinik og sidder i bestyrelsen for Dansk Behand-
lerforbund og Foreningen for Fodsundhed. 
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