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Fra akupunktur til aromaterapi, fra reikihealing til 

zoneterapi. Hvad der er det bedste for dig, er ikke 

altid så nemt at finde ud af. Derfor har vi lavet denne 

lille guide, hvor vi gennemgår 12 af de mest popu-

lære behandlingsformer inden for det alternative.                                                                                                                            

F
orskere ser igen og igen, at vores forventninger til 
helbredelse spiller en stor rolle i de psykologiske 
og fysiske fordele, vi oplever af en behandling. 
I en nylig undersøgelse, der blev offentliggjort i 
tidsskriftet Science Translational Medicine, så 

forskerne på mennesker med tilbagevendende migræneho-
vedpine i en periode med flere anfald og fandt ud af, at når 
læger fortalte patienter, at de havde høje forventninger om, at 
en behandling ville fungere godt, gjorde den det – selvom det 
var sukkerpiller. Andre undersøgelser har vist, at når patienter 
tror på effektiviteten af en terapi – uanset om de får tillid til 
deres behandler eller ej – kan det stimulere ægte fysiologiske 
reaktioner, herunder ændringer i hjertefrekvens, blodtryk og 
endda kemisk aktivitet i hjernen, der mindsker smerte, angst 
og træthed.

Denne forskning viser, at der er en række af psykologiske 
faktorer, der spiller en rolle med hensyn til, hvor godt en be-
handling virker, så pointen er, at hvis du søger behandling, 
som du tror, vil fungere, har den en bedre chance for at virke. 

Der er selvfølgelig andre vigtige faktorer, du skal overveje, 
inden du beslutter dig for, hvilken behandlingsform, du tror, 
der fungerer bedst for dig. Til at begynde med skal du være 
sikker på, at dit valg er en sikker mulighed for din tilstand: Du 
kan for eksempel tale med din læge, finde andre med samme 
lidelser som dig, for at finde ud af, hvad der hjalp dem mest. 

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på dine skiftende 
behov og være villig til at flytte dit behandlingsforløb efter behov. 
For eksempel kan dine rygsmerter være reduceret så meget, at 
du ikke længere har brug for regelmæssige Rolfing-sessioner 
og i stedet er i stand til at forblive smertefri med lejlighedsvis 
akupunktur. 

Med mange alternative behandlingsmuligheder til rådighed 
kan det være vanskeligt at finde den helt rigtige behandlings-
form. For at hjælpe dig med at sortere igennem dine mulighe-
der har vi sat forskellige overskrifter på de mange grupper af 
behandlingsformer, så du hurtigt kan se, hvilke der appellerer 
mest til dig lige nu, og overveje behandlingsmulighederne i det 
pågældende afsnit. Husk dog, at der er en god chance for, at du 
finder mange af de forskellige terapier gavnlige, så brug kun 
dette som udgangspunkt.

Find den rette 
behandling for dig

Din Alternative Guide
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FÅ MEST MULIGT UD AF 
DIN ALTERNATIVE BEHANDLING

Hvis du er nødt til at se forskningen, før du tror på effektivi-
teten af en terapi, skal du overveje behandlinger, der er godt 
undersøgt, for eksempel:

Uanset hvilken alternativ behandlingsform 
du vælger, er der et par ting, du skal være 
opmærksom på, for at få mest muligt ud af 
din behandling og opleve de bedste resultater.

• Undgå at anvende flere behandlingsfor-
mer på én gang. Hvis du får flere forskel-
lige behandlinger hver uge, hvordan kan 
du så vurdere, hvad der hjælper? Svar: 
Det kan du sandsynligvis ikke. Anvender 
man flere behandlinger på én gang, er der 
også risiko for, at kroppen ikke får nok tid 
til virkelig at absorbere det, der foregår.

• Understøt din behandling med livsstilsæn-
dringer. Selvom du føler, at du er landet 
på den bedst matchede terapi for dig, 
er det afgørende for varige forbedringer 
at supplere din behandling ved at se på 
din diæt, træningsrutine, og hvordan du 
håndterer stress.

• Mærk efter. Det er vigtigt at spørge dig 
selv, om du synes, dine behandlinger 
hjælper på din lidelse eller ej. Hvis svaret 
er ”Nej”, er det OK at skalere ned eller 
stoppe med behandlingen. 

AKUPUNKTUR
Akupunktur er en af de ældste og mest anvendte behandlings-
former i verden. Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk 
og taoistisk naturfilosofi og er her forklaret ud fra principperne 
om yin og yang. Ved at stimulere akupunkturpunkter forskellige 
steder på kroppen kan man ud fra denne teori finde frem til og 
genoprette energiubalancer i livsenergien Qi. Selve akupunk-
turen foregår ved, at tynde, sterile engangsnåle føres ind i de 
udvalgte akupunkturpunkter. 

WHO, Verdenssundhedsorganisationen under FN, har på 
grundlag af videnskabelig forskning udarbejdet en liste over 
lidelser, hvor akupunktur er særligt velegnet: Alle former for 
smerter, gigtsygdomme i led og muskler, hovedpine/migræne, 
frossen skulder, tennisalbue, rygsmerter, menstruationsproble-
mer, mavelidelser, hormonelle problemer, bihulebetændelse, 
højt blodtryk, hudproblemer (eksem/psoriasis), kredsløbspro-
blemer, lidelser i sanseorganer, lavt immunforsvar og mange 
andre problemer.

Endvidere er akupunktur meget effektivt ved sportsskader 
eller skader opstået efter fald og andre ulykker, for eksempel 
piskesmældslæsioner. Er man medlem af Sygeforsikringen 
”danmark”, kan man få tilskud til behandlingen.
 

ZONETERAPI
Zoneterapi, der i andre lande kaldes reflexologi, er kort fortalt 
en behandlingsmetode, hvor en terapeut med trykpåvirkninger 
ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. 
Teorien er, at hele kroppen kan findes afspejlet i delområder af 
kroppen, som kommunikerer og vekselvirker med helheden. 
Den mest udbredte form for zoneterapi er fodzoneterapi, men 
der findes også zoner i for eksempel ørerne, i ansigtet og på 
hænderne.

Zoneterapi er en af de mest benyttede alternative 
behandlingsformer i Danmark, og zoneterapeuter kon-
sulteres ofte af mennesker, som lider af smerter i led og 
muskler, stress, kredsløbsbesvær, fordøjelsesproblemer, 
allergi, luftvejslidelser, hormonale sygdomme, hovedpine 
og sportsskader.

Er man medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan 
man få tilskud til zoneterapi på fødderne. 

MASSAGETERAPI
Uanset om du er i et spa med dæmpet belysning og over-
dådige frottéhåndklæder eller hos en massageterapeut, 
er der noget ved de afslappende, helende fordele ved en 
terapeutisk massage, som næsten alle finder behagelig. 
Ved at trykke, gnide og bearbejde muskler og blødt væv 
letter massageterapeuter muskelspændinger og øger 
cirkulationen.

I massageterapi er tilgangen til kroppen primært fysisk, 
hvor behandleren ser på dig og din krop og hjælper dig af 
med smerter og problemer. Ud over behandlinger gives 
der også forslag til øvelser, der kan hjælpe til endnu 
større bedring. 

Massageterapeuten ser også på det, som din krop 
forsøger at fortælle om din emotionelle tilstand. For 
kroppen er sindets udtryk, og det er vigtigt, at man også 
får indsigt i, at ens sindstilstand påvirker ens fysiske 
helbred. 

HYDROTERAPI
Hydroterapi er den eksterne eller interne brug af vand i 
enhver form (det vil sige is, damp eller vand) med forskel-
lige temperaturer, tryk og varighed til behandling af flere 
regioner i kroppen. Selvom det virker nyt og trendy, er 
det faktisk et af de ældste helbredende tricks i bogen.

Hydroterapiens historie kan spores tilbage til flere 
gamle civilisationer. Der er tegn på adskillige fremgangs-
måder, der ligner hydroterapi-teknikkerne i dag, som 
findes blandt egyptiske, romerske og græske fortællin-
ger, der går tusinder af år tilbage. Hydroterapi er i dag 
anerkendt som en officiel medicinsk behandlingsform, 
der hjælper med at forebygge og behandle visse kroniske 
sygdomme. Hydroterapi giver langvarige fordele ved 
lidelser lige fra gigt til åndedrætslidelser.

Mens enhver kan deltage i simpel hydroterapi ved at 
nyde et varmt brusebad eller et karbad eller slappe af i 
et boblebad, udføres mere avancerede former for terapi 
bedst under ledelse af en uddannet terapeut. Dette vil 
gøre det lettere at bestemme, hvilke behandlinger der 
vil være mest fordelagtige, samt at indstille en passende 
varighed for hver session.
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Hvis du mener, at det dybeste arbejde sker, når du dykker ned 
i den subtile krop, skal du overveje behandlinger med fokus 
på energiarbejde.

KRANIO-SAKRAL TERAPI
Kranio-Sakral Terapi er en meget blid, men dybtgående manuel 
behandlingsform, som arbejder med kroppens egne ressourcer 
med det sigte at påvirke kroppen til selvhelbredelse. 

Kranio-Sakral Terapien arbejder med knogler, membraner 
(hjernehinder), cerebrospinal væske (hjernevæske), muskler, 
bindevæv og organer og har indflydelse på nerve-, hormon- og 
immunsystemet og har dermed en effekt på hele kroppen. 

Behandlingsformen bygger på, at kroppen bliver “hørt og imøde-
kommet” ved, at terapeuten med sine hænder “lytter” til mærkbare 
rytmer og bevægelser i kroppen. Disse rytmer eksisterer livet 
igennem. Terapeutens respektfulde måde at møde kroppen på gør, 
at kroppen aktivt slipper sine bevidste og ubevidste spændinger. 
Alt i kroppen består af celler, og hver celle er en del af vores 
energisystem. Derfor kan al manuel terapi, herunder Kranio-Sakral 
Terapi, betegnes som arbejde med det enkelte menneskes energi 
og kroppens egne ressourcer. 

CHAKRA AFBALANCERING
Energiarbejde handler ofte om balance, og chakra-afbalancering 
fokuserer målrettet på de syv store energicentre – eller chakraer 
– i kroppen for at fremskynde heling på både et fysisk og ikke-
fysisk niveau. 

Chakraenergi blev først beskrevet i Vedaerne (som er de ældste 
religiøse skrifter i Indien) og fortæller os, at vi har en vital energi 
kaldet Prana, der bevæger sig gennem energikanalerne i kroppens 
midterlinje med hvert chakra eller energicenter, der identificerer 
menneskelige kernebehov. 

Når et energicenter er åbent, kan energien strømme igennem 
uden modstand og besvær; når det er blokeret, bliver energien 
stagnerende, og intentioner er sværere at realisere. Så hvis du for 
eksempel har en blokering i dit Anahata (hjerte) chakra, kan du 
have følelser af generthed eller ensomhed. At fjerne blokeringen 
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i den energikanal kan være en nyttig start på din vej 
til at se på undertrykte følelser og finde måder at 
bryde gamle mønstre og overvinde forhindringer. 

REIKI HEALING
Reiki er en japansk behandlingsmetode, udviklet af 
Japaneren Mikao Usui Sensei i 1922, som betyder 
universel livsenergi. Reiki-healing er baseret på 
princippet om, at en behandler kan kanalisere energi 
til en klient ved hjælp af blid berøring eller næsten 
berøring for at aktivere de medfødte, naturlige he-
lingsprocesser i patientens krop. 

Reiki bruges ofte til stressreduktion og afslap-
ning og er baseret på ideen om, at den universelle 
livskraftenergi strømmer gennem os. I yoga kaldes 
det Prana; japanerne kalder det Ki. Hvis den energi 
er lav, er vi mere tilbøjelige til at blive syge og føle 
os stressede; hvis den er høj, er vi bedre i stand 
til at være lykkelige og sunde. Så Reiki-healeren 
kanaliserer energi til sin klient for at hjælpe med 
at øge eller afbalancere den livskraft. Og resultatet 
er afslapning, mere energi og forbedret helbred 
generelt. Faktisk er flere hospitaler omkring i verden 
begyndt at inkorporere Reiki og lignende terapier i 
deres tilbud for at hjælpe med at berolige patienter 
og forberede dem på angstfremkaldende procedurer 
som kirurgi og kemoterapi.

Faktisk er flere hospitaler omkring i verden 
begyndt at inkorporere reiki og lignende terapier i 
deres tilbud for at hjælpe med at berolige patienter 
og forberede dem på angstfremkaldende procedurer 
som kirurgi og kemoterap
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Hvis du vil have en praktisk tilgang, skal du overveje kropstera-
pier, der involverer behandling ved hjælp af fysisk manipulation. 

ROLFING STRUKTUREL 
INTEGRATION
Selv om en Rolfing-session kan føles som en dybvævsmas-
sage, sker der faktisk meget mere. Opkaldt efter grundlæg-
geren, biokemiker Ida P. Rolf, ph.d., forbedrer denne behand-
lingsform din krops struktur, holdning og bevægelse ved at 
frigøre spændinger og uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre. 
Metoden er meget dybtgående. Rolferen arbejder med klien-
tens krop for at hjælpe den med at finde tilbage til en normal 
holdning eller struktur. Den dybtgående teknik frigør og heler 
ikke bare kroppen, men også tanker og følelser. Det enkelte 
menneskes følelsesmæssige og psykologiske indstilling til 
verden og til andre afspejles i kroppens fysik.

Rolfing er en behandlingsform, som specialiserer sig i 
kropsholdning og kroniske smerter. Behandlingen er unik, 

idet den arbejder med hele kroppen, således at et problem altid 
bliver betragtet i relation til andre kropsdele. Rolfing bruger en 
unik kombination af bindevævsteknikker og bevægelse til at 
skabe de ændringer, som den individuelle person har brug for. 
Der lægges også stor vægt på, at klienten gør det nødvendige 
hjemmearbejde for at skabe vedvarende resultater.

Rolfing er med til at genoprette klientens balance og heri-
gennem frigøre vedkommende, så han eller hun kan lade 
sig understøtte af tyngdekraften i stedet for at blive tynget 
sammen af den. Klienten oplever større kraft med naturligt 
forøgede muligheder og kan slippe følelser som angst og 
vrede, samt negative forestillinger.
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AKUPRESSUR
Måske er du interesseret i akupunktur, men hader nåle; 
eller måske vil du have en endnu mere praktisk manipula-
tion, end akupunktur giver. I så fald er akupressur en god 
mulighed, da den retter sig mod de samme punkter som 
akupunktur – minus nåle. For at få en lignende effekt vil 
en akupunktør bruge sine fingre, hænder eller albue til at 
lægge pres på bestemte punkter i kroppen for at hjælpe med 
at lindre smerter og påvirke funktionen af indre organer og 
kropssystemer. Der er en række undersøgelser, der viser, 

at akupressur kan være til hjælp ved lindring af smerte, 
kvalme og angst.

Udover disse, findes der også flere fordele ved akupres-
sur som behandlingsform.Da behandlingen minder meget 
om traditionel massage, vil du også opnå massagens 
mange fordele, som blandt andet giver dig forbedret kon-
centrationsevne, mindskelse af muskelsmerter, lindring 
af spændingshovedpine, mindskelse af stress og bedre 
blodcirkulation. Så oplever du at have svært ved at holde 
varmen, kan massage således hjælpe dig.
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BIOFEEDBACK
Biofeedback er en teknik til påvirkning af de fysiologiske 
processer, der er autonomt regulerede og derfor ikke un-
derlagt viljen. Teknikken bruges til at reducere uønskede 
stressreaktioner som for eksempel blodtryksstigning, øget 
puls, temperaturstigning og muskelspænding og til kontrol 
af elektrisk hjerneaktivitet ved migræne og epilepsi. Ved 
biofeedbacktræning oplyses man løbende via elektronisk 
måleudstyr om værdier for den parameter, man skal lære 
at kontrollere.

Ved for eksempel en spændingshovedpine kan patienten 
lære at afspænde visse muskelgrupper, samtidig med at en 
elektromyograf, det vil sige en nåleelektrode, der indføres 
i musklen, og som er forbundet med et måleapparat, ved 
hjælp af en tone fortæller, hvor spændt musklen er. Den 
afspændte tilstand indlæres og automatiseres på denne 
måde. Fobier kan også i mange tilfælde behandles med 
biofeedback. Den angstudløsende stimulus præsenteres et 
antal gange, indtil for eksempel et galvanometer, der måler 
hudens svedafsondring, ikke længere giver udslag, og derved 
skabes således en betingning til en rolig tilstand.

KUNST & MUSIKTERAPI
Brug af kunst og musik til at imødekomme fysiske og følel-
sesmæssige behov lyder måske bare som en god måde at 
tilbringe eftermiddagen på, men der er en voksende mængde 
forskning, der viser, at disse kunstneriske indgreb kan give 
en bred vifte af fordele. 

Kunstterapi kaldes ofte også kreativ terapi. Det primære 
formål er ikke at skabe kunst, men at bruge kreativiteten, 
skaberkraften og skaberglæden som en vej ind til følelse, 
indre kommunikation, udtryk og fordybelse. Kunstterapi er 
en terapiform, hvor maleri, tegning, form, lyd og bevægelse 
indgår. Terapien tager udgangspunkt i C.G. Jungs dybdepsy-
kologi og i et kreativt skabende forløb. 

Formålet med kunstterapi er at skabe kontakt med fø-
lelser, fantasier, drømme og kroppens oplevelser, som bliver 
understøttet og udviklet gennem forskellige øvelser sam-
mensat af en kunstterapeut. Det menes, at man kan vække 
sider af personligheden gennem kontakt med sin kreativitet. 

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommuni-
kation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og 
oplevelser. I musikterapeutiske forløb anvendes musik med 
henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse 
og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, 
styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige 
traumer med mere alt efter den enkelte klients behov.

AROMATERAPI
Aromaterapi har været kendt og anvendt inden for alternativ 
behandling i mange år. Aromaterapi er brug af æteriske 
olier til at helbrede og lindre samt til at fremme skønhed 
og velvære. 

Benævnelsen æterisk olie kommer af æterisk, som betyder 
flygtig (let fordampelig), og tilføjelsen olie hentyder til, at de 
afsætter et olieagtigt mærke på papir i stil med almindelige 
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Hvis du ikke ønsker at føle dig som en patient, skal du overveje 
behandlinger, der kræver, at du selv lægger noget arbejde i 
det og bruger dine sanser.

olier. 
Behandlingen foregår ved, at aromaterapeuten 

smører olierne på huden i forbindelse med massage eller 
kompres, eller ved at dampe fra olierne indåndes. Der 
findes mange forskellige slags æteriske olier, og hver 
olie har sine dufte og hver sine lægende egenskaber. 

Mens eksperter ikke er helt klar over, hvordan aro-
materapi virker, tror mange, at vores lugtesans kom-
munikerer med dele af hjernen, der gemmer følelser og 
minder, der påvirker sundheden. For eksempel er der 
noget bevis for, at lavendel stimulerer hjernecellernes 
aktivitet, der ligner den måde, hvorpå noget beroligende 
medicin virker. 

En behandling indledes typisk med en grundig 
samtale, hvor klientens helbredstilstand, livsstil, for 
eksempel kost og stressniveau, brug af medicin samt 
formålet med behandlingen redegøres. På baggrund 
af samtalen udvælger aromaterapeuten én eller flere 
æteriske olier til behandling af klientens fysiske og 
psykiske symptomer. Ofte blandes to-fire olier for at 
opnå en synergieffekt eller en kraftigere effekt.
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