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Alternativ behandling S\u00f8s Wollesen Hent PDF For bare 20 år siden var det at anvende alternativ
behandling noget, der blev kigget skævt til. Mange afstod fra at fortælle deres læge, at de havde søgt

alternative veje for at få det bedre, for at opnå et svar eller blot for at få rigelig tid og opmærksomhed under
konsultationen! Alternativ behandling er en betegnelse, der beskriver medicinske behandlinger, der anvendes
i stedet for traditionelle (konventionelle) behandlinger. Det ene behøver dog ikke at stå alene eller over for
det andet, for ikke sjældent giver det god effekt at supplere konventionel medicin med komplementære
behandlinger. Men præcis hvilke typer af behandlinger betragtes i dag som alternative? Definitionen på

alternativ behandling ændres i takt med, at læger tester behandlingerne af og helt naturligt inddrager dem som
en del af de konventionelle behandlinger. Hvilke behandlinger er der lavet undersøgelser på, og hvad har de
vist? Hvilke alternative behandlingsformer anbefales til forskellige symptomer, tilstande og sygdomme? Og
hvad kan den enkelte forvente? Dette er spørgsmål, som hyppigt dukker op i medierne, i befolkningen, blandt
læger og andre behandlere. Spørgsmål, som ikke tidligere er søgt besvaret ét og samme sted. I denne bog er
samlet historien bag de forskellige behandlingsformer, deres anvendelse i forhold til symptomer, tilstande og
sygdomme, samt svar på, hvad forskningen viser om behandlingerne og deres anvendelsesmuligheder. Hvad

er fremtiden for alternativ behandling?

 

For bare 20 år siden var det at anvende alternativ behandling noget,
der blev kigget skævt til. Mange afstod fra at fortælle deres læge, at
de havde søgt alternative veje for at få det bedre, for at opnå et svar

eller blot for at få rigelig tid og opmærksomhed under
konsultationen! Alternativ behandling er en betegnelse, der beskriver

medicinske behandlinger, der anvendes i stedet for traditionelle
(konventionelle) behandlinger. Det ene behøver dog ikke at stå alene
eller over for det andet, for ikke sjældent giver det god effekt at

supplere konventionel medicin med komplementære behandlinger.
Men præcis hvilke typer af behandlinger betragtes i dag som

alternative? Definitionen på alternativ behandling ændres i takt med,
at læger tester behandlingerne af og helt naturligt inddrager dem som



en del af de konventionelle behandlinger. Hvilke behandlinger er der
lavet undersøgelser på, og hvad har de vist? Hvilke alternative

behandlingsformer anbefales til forskellige symptomer, tilstande og
sygdomme? Og hvad kan den enkelte forvente? Dette er spørgsmål,
som hyppigt dukker op i medierne, i befolkningen, blandt læger og
andre behandlere. Spørgsmål, som ikke tidligere er søgt besvaret ét
og samme sted. I denne bog er samlet historien bag de forskellige
behandlingsformer, deres anvendelse i forhold til symptomer,

tilstande og sygdomme, samt svar på, hvad forskningen viser om
behandlingerne og deres anvendelsesmuligheder. Hvad er fremtiden

for alternativ behandling?
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