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Komplementær 
og støttende behandling 

deinerer vi som behandling, der 
supplerer traditionel behandling som 

f.eks. kemoterapi. Det er behandling med 
plantebaseret medicin og ikke-konventionelle 

behand lingsformer som f.eks. akupunktur. 
Samtidig favner begrebet det eksistentielle og 

åndelige felt, psykologi og tro. Musikterapi, 
hypnose, akupunktur, kunstterapi og 
brug af urter er også gængse kom-

plementære behandlinger.

Brugen af komplementær og støttende behand-
ling er steget de seneste 25 år: 
I 1987 angav 10%, at de havde benyttet alternativ/
komplementær behandling inden for det seneste 
år. I 2013 var tallet 27%.

Brugen af komplementær behandling er især 
udbredt hos borgere med alvorlige eller kroniske 
lidelser. F.eks. har 80% af alle gigtpatienter 
brugt naturlægemidler eller kosttilskud som et 
supplement til deres øvrige behandling. Og hver 
tredje kræftpatient i Europa benytter alternativ/
komplementær behandling som et supplement til 
deres behand ling i sundhedsvæsnet. 

Brugen af komplementær og støttende behand-
ling er størst blandt kvinder. 
65–70% af kvinderne i alderen 25-54 år angiver, 
at de har benyttet komplementær behandling på 
et eller andet tidspunkt. 
Blandt mænd i samme aldersgruppe er det 
45–50%. 
40% af kvinder i alderen 25 – 54 år har benyttet 
komplementær behandling inden for det sidste 
år.

Kilde: Sundhedsstyrelsen
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På Sygehus Lillebælt er vi åbne over for komplementær og 
støttende behandling. Vi tager vores patienters behov og 
ønsker alvorligt, og som patient skal du aldrig være nervøs 
for at fortælle os det, hvis du synes, at akupunktur får 
kvalmen efter kemobehandling til at lette, at  hypnoterapi 
hjælper dig med at holde humøret oppe, eller at en bestemt 
slags urtemedicin tager toppen af dine smerter. 

Vi vil gerne vide det. Fordi vi som fagfolk ser vores 
 patienter som hele mennesker - ikke kun som en diagnose. 
Og fordi den komplementære og støttende behandling kan 
have indlydelse på den behandling, vi giver dig.

Komplementær og støttende behandling er behandling, 
der supplerer traditionel behandling som f.eks. kemoterapi. 
Det er behandling med plantebaseret medicin og ikke-
konventionelle behand lingsformer som f.eks. akupunktur. 
Samtidig favner begrebet det eksistentielle og åndelige 
felt, psykologi og tro. Musikterapi, hypnose, akupunktur, 
kunstterapi og brug af urter er også gængse komple-
mentære behandlinger.

På sygehuset tilbyder vi vores patienter de behandlinger, 
som vi ved virker, men samtidig er vi bevidste om, at 
mange forskellige faktorer har indlydelse på, hvor hurtigt 
og godt man kommer sig som patient. 

Det er helt int med os ...
Som overlæge Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling siger 
på næste opslag i folderen her: 

“Der er ikke evidens for, at det virker at give hånd til folk, 
men jeg gør det jo alligevel, fordi det giver en god fornem-
melse.”

Allerede i dag har Sygehus Lillebælt særlige tilbud til især 
kræftpatienter: Krop & kræft, som er hård fysisk træning 
for kræftpatienter, ernæringsrådgivning, psykologbehand-
ling, familie samtaler, samtaler med sygehuspræsterne, for-
søg med store doser E-vitamin og Look good - feel better, et 
make up-kursus for brystkræftpatienter. 

De kommende år vil vi gerne forske endnu mere i behand-
linger, der kan supplere dem, som vi allerede i dag ved 
virker.

Vores Patient- og Pårørenderåd for Vejle Sygehus - 
patienternes kræftsygehus har været på studietur til 
Universitetshospitalet i Zürich, hvor komplementær og 
støttende behandling er en inte greret del af behandlingen 
på sygehuset, og rådet har inspireret os og øget vores 
bevidsthed om emnet.

Helle Adolfsen
Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
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Jeg accepterer i 
vid udstræk ning de 
 komplementære 
behand linger, som 
patienterne selv 
vælger, og jeg tager 
under alle  omstæn-
digheder altid patien-
tens input alvorligt og 
 vurderer sammen med 
 patienten fordele og 
ulemper ved en mulig 
behandling...
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Overlæge Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus møder ofte alvorligt syge 
 patienter, som benytter en eller anden form for komplementær eller støttende behandling. 
For ham er det af lere grunde vigtigt at vide, om en patient f.eks. tager urtemedicin - og hvorfor.

ræftsygdomme kan ikke klares alene med 
kemo-behand ling. Der er altid et andet aspekt, 
som også skal afdækkes. Jeg ser det som en 
slags udfyldende elementer - man kan også 
kalde det komplementær behandling. Det kan 

Det er forskelligt, hvad der 
hjælper den enkelte patient 

Fokus er altid, at en komplementær behandling ikke må 
skade den ordinære behandling og dermed patienten. 

“Med min medicinske viden kan jeg ikke se, at f.eks. 
krystaller kan skade patienten, men jeg har set noget 
naturmedicin have alvorlige bivirkninger, og hvis noget 
naturmedicin kan have indlydelse på f.eks. en kemo- 
behandling, vil jeg fraråde det. Men selv om en patient 
vælger at få en behandling, jeg ikke kan stå inde for, 
står vi jo altid til rådighed for opfølgning og kontrol på 
sygehuset”, siger han og understreger:

“Vi er også Patienternes Kræftsygehus for de patienter, 
der har behov for andre behandlinger end dem, vi tilby-
der. Derfor vil vi gerne vide, hvad de tager, og hvad de vil 
opnå med det, for så kan vi få det på listen over ting, vi 
skal undersøge, fordi det måske kan gøre vores behand-
ling endnu bedre. Fælles beslutningstagning er også at 
fokusere på de ting, der betyder noget for patienten.”

* Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, 
når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et 
samarbejde, hvor patienten og den sundhedsfaglige sammen 
træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, 
videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige 
præferencer.

være åndeligt eller psykisk, fysisk velvære, træ ning eller 
ernæring. Det er forskelligt, hvad der hjælper den enkelte 
patient”, siger overlæge Henrik Jensen.

Han mener, at det hører med til ethvert patientforløb at 
snakke med patienten om, hvad han selv kan gøre: 

“Det gælder både vores forslag og patienternes egne. 
Jeg fore slår typisk motion, kost, psykologhjælp eller 
måske en snak med en præst - alt sammen støttende 
behandlinger, som jeg mener er velunderbyggede, eller 
som jeg har erfaring for virker. Men jeg accepterer også 
i vid udstræk ning de komplementære behandlinger, som 
patienterne selv vælger, og jeg tager under alle omstæn-
digheder altid patientens input alvorligt og vurderer 
sammen med patienten fordele og ulemper ved en mulig 
behandling - det er fælles beslutningstagning*, også når 
det gælder komplementære og støttende behandlinger. 
Jeg spørger ind til det for at kunne hjælpe patienten 
bedre”, siger han og tilføjer: “Der er ikke evidens for, 
at det virker at give hånd til folk, men jeg gør det jo al-
ligevel, fordi det giver en god fornemmelse.”
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a Helle Tirsgaard til en samtale med en læge 
i ambulatoriet ik at vide, at der på trods af 
nyligt indgreb stadig var ‘noget i leveren’, ik 
hun pludselig rigtig svært ved at holde fast i 
sin ellers positive tilgang til behand lingen af 

Hypnoterapi hjalp mig med at holde 
humøret oppe i de svære perioder

Helle Tirsgaard, medlem af Patient- og Pårørenderådet for Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus.
Har haft endetarmskræft, men ik sidste behandling for 2,5 år siden og går nu - efter et behandlingsforløb på ire år - til 
kontrol hvert halve år. Fik undervejs hjælp af den komplementære behandling hypnoterapi.

Hypnoterapi: En hypnoterapeut arbejder terapeutisk med hypnose. Hypnoterapeuterne mener f.eks., at behandlingen er 
effektiv til bearbejdning af uønskede tanker og adfærdsmønstre.

ord om tilbagefald. Ved hjælp af hypnote rapien ik jeg sat 
mig selv tilbage som kaptajn i mit liv - og lægen sendte 
jeg ned i kabyssen for at skure gulv.”

Hendes stemme smiler. Hun ved godt, at det måske lyder 
lidt underligt for udenforstående. 

“Men det virkede på den måde, at lægen og den negative 
besked ik mindre betydning i mit liv, og jeg blev selv 
‘genindsat’ som den, der bestemmer. På den måde kunne 
jeg få mit gode humør og troen på, at det hele nok skulle 
gå tilbage igen”, fortæller hun.

Helle Tirsgaard konsulterede hypnoterapeuten lere 
gange, mens hun var behandling for kræftsygdommen - 
et forløb, der strakte sig over ire år. Men det strejfede 
hende ikke, at hun kunne fortælle sin læge om behan-
dlingerne hos hypnoterapeuten - ikke fordi hun ikke ville, 
men fordi behandlingsformen ligger så langt uden for 
det etablerede system, at hun ikke troede, det ville have 
nogen interesse for lægen på sygehuset.

“Det var bare noget, jeg gjorde for mig selv - noget, jeg 
selv skulle klare”, siger hun i dag.

den kræftsygdom, der plagede hende, og hun måtte søge 
hjælp for at undgå depressive tanker.

Løsningen blev hypoterapi - en terapeutisk metode, der 
beskæftiger sig med det ubevidste sind.

“Hypnoterapi gør, at man bliver dybt afslappet og får let-
tere adgang til sin underbevidsthed. Man kan sige, at hyp-
noterapeuten går ind og snakker med ens underbevidst-
hed, hvor hypnoterapeuten indkoder nogle nye, bedre 
tanker, end dem, der forsøger at spænde ben for én”, 
siger Helle Tirsgaard og giver et billede på, hvordan hun 
selv ik sin positive tankegang og troen på livet tilbage:

“Hypnoterapeuten ik mig til at se på mit liv som et skib, 
hvor jeg selv skulle komme tilbage til roret som kaptajn 
for at rette kursen op. Mit problem var, at efter samtalen 
med lægen, som fortalte mig, at der stadig var ‘noget i 
leveren’, fyldte lægen og  beskeden hele mit liv. Jeg kunne 
ikke tænke på andet. Jeg hørte bare hele tiden lægens 
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Via hypnoterapi 
ik jeg sat mig 
selv tilbage som 
kaptajn i mit liv.
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Min læge siger, 
at han tror, jeg 
har et bedre liv 
end mange af 
dem, der ikke er 
syge - og bortset 
fra, at jeg er 
 uhelbredeligt 
syg, har jeg 
det da også 
 fantastisk godt.
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uhelbredeligt syg. Diagnosen siger kræft i bughulen i seks 
ud af syv zoner, og hun ik sin sidste kemobehandling på 
Vejle Sygehus for to år siden. 

Bortset fra den alvorlige diagnose har hun det dog så 
godt som nogensinde, og hun er selv overbevist om, at 
det ikke mindst skyldes de komplemetære og støttende 
behandlinger, hun har benyttet sig af - og så hendes nye 
livsilosoi, hvor intet bliver fejet ind under gulvtæppet og 
hun kun bruger tid på ting, hun godt kan lide.

“Jeg kunne aldrig drømme om at fravælge sygehusets 
behandling, men i min verden kan den ikke stå alene. For 
mig hænger alting sammen - kroppen, psyken og sjælen. 
Når jeg gør noget, der er godt for min sjæl, er det også 
godt for min krop. Jeg tror næsten på, at tro lytter 
bjerge”, siger Mona Petersen og fortæller:

“Da jeg ik kræftdiagnosen for tredje gang og ik at vide, 
at sygdommen nu var uhelbredelig, og at behandlingen 
kun ville være livsforlængende, havnede jeg i et sort hul. 
Men jeg ik hjælp af en præst og ik så meget ro i sjælen, 
at jeg kunne fortsætte. Siden min sidste kemobehandling 
har jeg haft et stort behov for selv at kunne gøre noget, 
og jeg har prøvet næsten alt. Jeg har spist hestemedicin, 

Jeg tror næsten, at tro lytter bjerge

Mona Petersen, medlem af Patient- og Pårørenderådet for Vejle Sygehus - patienternes kræftsygehus.
Har haft brystkræft af to omgange og har nu diagnosen ‘uhelbredelig kræft i bughulen’. Fik sin sidste kemobehandling for 
to år siden. Går til kontrol på Vejle Sygehus, men får ikke længere behandling, da kræften er i ro. Har undervejs benyt tet 
forskellige typer komplementær og støttende behandling, bl.a. kinesiologi, zoneterapi, mindfulness og irisanalyse.

Mindfulness: En gammel buddhistisk meditationsform. En træning i at være bevidst nærværende, uden forventninger 
til, hvad der skal ske. Man forholder sig åbent, venligt og ikke-dømmende over for det, der sker. Betegnes også som en 
højere mental evne, der kan trænes og udvikles.

gået til kinesiolog og i kognitiv terapi, fået akupunktur og 
massage og dyrket mindfulness. Undervejs har jeg mær-
ket rigtig godt efter, hvad der virkede for mig, og sorteret 
det meste fra igen.”

Mindfulness har blandt andet hjulpet hende med at tackle 
den angst, der fulgte med diagnosen ‘uhelbredeligt syg’, 
fortæller Mona Petersen:

“Mindfulness ik virkelig min psyke til at falde til ro. Det 
virkede på den måde, at jeg forestillede mig en bestemt 
situation: Jeg skabte et billede, hvor jeg sidder i solen på 
en glasveranda. Lette, lyse gardiner blafrer i brisen, og 
det er så utrolig fredfyldt og rart. I en periode på tre uger 
sad jeg hver dag i 20 minutter dér på verandaen og nød 
livet, mens jeg lyttede til en cd, og det gav mig ro.”

Det seneste år har hun konsulteret en heilpraktiker.
“Min heilpraktiker laver en irisanalyse og sætter ind 
med homøopatisk behandling, hvor hun skønner det nød-
vendigt – det kan f.eks. være nyrerne eller leveren, der 
trænger til at blive styrket. Jeg kan ikke forklare, hvordan 
hun gør, men jeg kan konstatere, at min energi er steget 
ganske gevaldigt, og mit immunforsvar trives så godt, at 
jeg stort set aldrig er syg. Jeg har mere overskud end 
nogensinde”, siger hun og tilføjer med et kæmpe smil: 

“Det er da fantastisk, når jeg nu går rundt og er uhelbre-
deligt syg af kræft.”

endes håndtryk er blødt og varmt, og til-
stedeværelsen er ikke til at tage fejl af. Mona 
Petersen er sådan én, man ville kalde et rigtigt 
livstykke. Smilende og favnende. Men hun er også 
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- lille guide til begreber inden for 

Guiden er udarbejdet af Patient- og 
Pårørenderådet for Vejle Sygehus 

- patienternes kræftsygehus

komplementær og støttende behandling

ALLOPATI

Allopati kommer af græsk ‘allo’, som betyder modsat 
(forskellig), og ‘pathos’ som betyder lidelse. Allopati er 
betegnelsen for den moderne lægevidenskabs metoder. 
Klinisk Ordbog deinerer allopathia som sygdomsterapi 
ved fremkaldelse af en sygelig proces af en anden art 
eller i en anden legemsdel. Man støder ikke så tit på 
begrebet ‘allopati’ i Danmark, selv om det betegner den 
behandlingsform og medicin, man typisk møder i den kon-
ventionelle behandling i dag. Rejser man sydpå i Europa, 
f.eks. til Tyskland, Schweiz eller Frankrig, ser man det 
littigt brugt på f.eks. apoteksfacader og skilte i butikker. 

AKUPUNKTUR

Akupunktur er ifølge Kræftens Bekæmpelse ‘... en gren af 
traditionel kinesisk medicin, hvor man får stukket tynde, 
sterile nåle overladisk i huden i særlige akupunkturpunk-
ter på kroppen. Akupunktur bruges til at forebygge eller 
behandle sygdomme eller til bedøvelse og smertelindring. 
I Vesten bliver akupunktur primært brugt til behandling af 
smerter, kvalme og andre slags ubehag.’

ALTERNATIV BEHANDLING 
Et begreb som bruges bredt. Afvigende, alternative 
løsninger, der afviger fra det forventede eller ‘normale’. 
Alternativ behandling betegner et andet valg end den 
almene lægelige behandling – altså når man vælger et 
alternativ eller noget i stedet for (og ikke supplerende til) 
sygehusbehandling. Et eksempel kan være, når patienter 
vælger at indtage urtemedicin i stedet for at modtage 
kemoterapi eller operation. 

ANTROPOSOFISK MEDICIN

En videreudvikling af bl.a. den homøopatiske medicin på 
baggrund af Rudolph Steiners lære. I Tyskland og Schweiz 
er det uddannede læger, der anvender denne medicin 
sideløbende med moderne medicin, og der er lere hospi-
taler, der er specialiseret i denne form.
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HOMØOPATI

Homøopati er sammensat af de græske ord ‘homoios’ 
som betyder ‘lignende’, og ‘pathos’, som betyder ‘lidelse’. 
Bygger på et princip om, at et stof i små doser (såkaldt 
‘potenseret form’) kan kurere symptomer, som dette 
stof selv fremkalder i store doser. F.eks. vil et stof, der 
fremkalder feber i normal dosis, kunne være med til at 
fjerne feber i potenseret form. Man ‘potenserer stoffet’ 
ved at opløse det mange gange, ofte så det aktive stof 
ikke længere kan spores i blandingen. Af samme grund 
mødes homøopatien med stor kritik i videnskabelige 
kredse og accepteres ikke af lægevidenskaben. I Danmark 
er homøopati ‘alternativ medicin’, i andre europæiske 
lande betragtes det mere som ‘komplementær medicin’ – 
se også under dette. 

INTEGRATIV BEHANDLING

Behandling der ønsker at integrere forskellige medicin-
ske skoler og behandlingsparadigmer. Et eksempel er 
akupunktur til kemoterapiudløst kvalme (som i øvrigt be-
nyttes på Sygehus Lillebælt). Ordbogen: integrere af latin 
‘integrare’ genoplive, forny, af ‘integer’ hel, intakt, urørt, 
af in- u- + tangere berøre), udfylde; fuldstændiggøre.

KOMPLEMENTÆR BEHANDLING

Betegnelsen bruges lidt i læng, men i engelsktalende 
lande ofte om de tiltag, der ligger uden for allopatien (se 
også under dette). 
Ordbogen siger: Komplementær, adj. (fra fr. complémen-
tair; jf. Komplement S; fagl.) udfyldende; fuldstændig-
gørende. Komplementær behandling kan opfattes som en 
supplerende behandling, der gerne skulle have en form 
for synergistisk effekt med den almindelige behandling, 
man møder i sundhedssystemet. Konventionel behandling. 
Betegner den behandling, man møder på danske sygehuse 
i dag. Bruges synonymt med, hvad lægevidenskaben også 
kalder ‘moderne behand ling’. Se også ‘allopati’.

PHYTOTERAPI

‘Phyto’ kommer af græsk og betyder ‘plante’ og 
‘phytoterapi’ betyder at ‘pleje eller lindre ved hjælp af 
planter’. Phytoterapi er behandling med lægeplanter 
form af blandt andet ekstrakter, urtete, kapsler, tabletter, 
cremer og omslag. Et kendt eksempel er kamillete mod 
forkølelse.

PLACEBO

Placebo er ifølge Den store danske ordbog 1. led af 
latinsk placebo ‘jeg vil behage’. Placeboeffekt henviser 
til ‘behandlingseffekten af forholdet mellem patient 
og behandler, herunder patientens forventning til en 
behandling’. Hvis f.eks. et hovedpineanfald går over pga. 
behandling med en kalktablet, er der tale om en placebo-
effekt. Virkningen er uafhængig af kalk, og skyldes andre 
faktorer ved behandlingssituationen, f.eks. en tillidsvæk-
kende læge og en troværdig behandling. Et placebomiddel 
er således betegnelsen for et middel, som ud over en evt. 
placeboeffekt er virkningsløst. En uønsket placeboeffekt 
kaldes noceboeffekt (lat. nocebo ‘jeg vil skade’). Nyere 
forskning peger på, at effekten i placebo kan udnyttes 
positivt, så man i stedet for at opfatte et givet stof som 
placebo eller ‘snyd’ forsøger at drage aktiv fordel af den 
effekt, patienten oplever.
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Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus

Kabbeltoft 25, 7100 Vejle  

Tlf: 7940 5000 

e-mail: sygehus.lillebaelt@rsyd.dk

www.sygehuslillebaelt.dk
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