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Hvad er alternativ behandling ?

Der opstår ofte forvirring om definitionen på alternativ behandling, og mange mener desuden at begrebet ”alternativ” er uheldigt valgt. Spørgsmålet har både kulturelle og videnskabelige aspekter, og her følger nogle overvejelser og et bud på en bedre betegnelse: Komplementær behandling.

Kært barn har mange navne. Når det gælder alternativ behandling, svirrer det gennem luften med forskellige betegnelser, og man kan ikke være sikker på, at andre mener det samme med ordene som én selv. 

Hvad er alternativ behandling ? Alle ved det - indtil de skal forklare det til andre! Er det det, der ikke anerkendes af lægevidenskaben? Er det metoder, der ikke er videnskabeligt dokumenteret? Er det de behandlinger, der ikke gives tilskud til? Eller det, der udføres af personer med en ikke-anerkendt uddannelse?

Disse definitioner bruges i flæng af medier, læger, politikere og behandlere, alt efter hvad der virker mest fordelagtigt i den enkelte situation. Og det bliver rigtig kompliceret, hvis man tager udlandet med: Her anerkender – og bruger – lægerne i de fleste lande fx homøopati, som blandt danske læger regnes for det rene hokus-pokus. Bruger man lægernes anerkendelse som kriterium, bidrager man således til international forvirring.

Spørgsmålet er hvad man skal bruge en definition til. Det er klart, at sygesikringen er nødt til at se på hvad der er officielt anerkendt, hvis de skal betale tilskud. Men vil man forsøge at finde frem til en anden og bedre måde at betragte mennesket på, bør man se på metodernes menneskesyn og filosofiske grundlag. Valget af definition er altså et sundhedspolitisk og videnskabeligt valg.

Ud fra det synspunkt opstår der en skilleline, som bygger på det teoretiske grundlag for behandlingerne. I den alternative verden opererer man med en holistisk opfattelse af mennesket og af verden i det hele taget. Hvis en behandlingsmetode bygger på teorier, der opererer med et helhedssyn og med nogle begreber, der ikke kan rummes inden for naturvidenskaben, må man vælge at kalde den ”alternativ”, uanset om den er godkendt og hvem der udøver den.

Hvad skal barnet hedde? 

Udover defintionen har selve ordvalget givet anledning til en del hovedbrud. Man hører ord som  ukonventionel, uortodoks, holistisk og komplementær behandling. Nogle behandlere vil hellere tale om naturterapi i stedet for alternativ behandling, og der er i sagens natur ikke nogen "officielle standarder" at holde sig til.

”Alternativ behandling” signalerer, at der er tale om et alternativ til de kendte behandlinger, dvs. lægevidenskaben. Og det er uheldigt, mener mange fagfolk, da ingen blandt seriøse læger og alternative behandlere forestiller sig, at man skal erstatte lægevidenskaben med det ”alternative”. 

Også i EU-sammenhæng har man brugt megen tid på at snakke om hvor grænserne går mellem det konventionelle og det alternative – uden at blive helt enige!

På engelsk bruger man især udtryk som alternative medicine, complementary medicine eller alternative therapy om alternativ behandling. En internationalt anerkendt forkortelse, man ofter møder er CAM - Complementary and Alternative Medicine. Den rummer så at sige det hele, uanset om metoderne udøves helt for sig selv eller i samspil med moderne vestlig medicin. Så har man ikke sagt for meget.

Brugen af begrebet ”alternativ medicin” kan imidlertid give anledning til misforståelser på dansk. I daglig tale forbinder vi det med noget, vi køber på apoteket og som måske kan hjælpe os. De lægestuderende på universitetet læser medicin, på sygehuset har man en medicinsk afdeling, og indianerne har en medicinmand. 

Medicin er altså både betegnelsen for et fagområde og for en række kemiske stoffer, vi indtager. Brugen af ordet har smittet så meget af på debatten om alternativ behandling, at mange – også politikere – tror, at alternativ behandling mest går ud på at spise urter og andre former for naturmedicin.

Ser man logisk på det, er komplementær behandling nok det mest præcise udtryk, da formålet jo ikke er at se bort fra alt det, den moderne vestlige medicin kan udrette, men at lade de to systemer supplere hinanden. Filosofisk set er holistisk den bedste betegnelse, da ordet bedst oversættes ved "helhedsorienteret" - altså det menneskesyn, der ligger til grund for de fleste typer alternativ behandling.

På norsk har man valgt at gøre det lettere ved at lægge sig op ad den engelske formulering: KAM – komplementær og Alternativ Medisin. Det kunne vi også gøre herhjemme, da det i sidste ende ville gøre det lettere at kommunikere med andre. Men ”medicin” har som sagt nogle uheldige sproglige bivirkninger, og derfor bør valget falde på komplementær behandling.

Det offentlige grænseland

Hvad så med de dele af komplementær behandling, der også bruges af lægerne? Der findes et grænseland, hvor en alternativ behandlingsform også optræder inden for det etablerede sundhedsvæsen, men her foregår behandlingen ud fra andre principper end hos de komplementære behandlere. Det gælder især akupunktur, der blandt læger som regel kun bruges ud fra en viden om hvilke punkter, der har en effekt over for specifikke symptomer.

De akupunktur-uddannede læger har sjældent indsigt i baggrunden for teknikken i akupunktur, som har rødder i den årtusindgamle kinesiske opfattelse af sundhed og sygdom. Modsat de behandlere, der har fået en traditionel og komplet uddannelse i kinesisk akupunktur, men til gengæld ikke har en naturvidenskabelig lægeuddannelse.

Dette skal nævnes, fordi man ofte hører, at fx akupunktur ikke er alternativt, fordi de offentligt ansatte læger bruger det i deres arbejde. Men som det fremgår af denne artikel, vil en sådan skillelinie skabe mere forvirring end klarhed. Uanset hvem der udøver akupunktur og hvordan kvaliteten er, er der tale om en behandlingsform, der i sin kerne bygger på de gamle kinesiske traditioner.

Historiske perspektiver 

Folkemedicin har eksisteret til alle tider i alle kulturer. Ifølge WHO bruger ca. 80 procent af Jordens befolkning hovedsagelig lokal "traditionel" medicin ved sygdom. Men set med vores øjne bruger de "alternativ" behandling! Og for dem optræder vestlig medicin som et "alternativ" til det, de selv er opdraget med. I mange lande lever de to sundhedssystemer side om side - og med gensidig respekt. I Tanzania får lægen betaling efter hvor mange, der er raske, og ikke efter antallet af patienter.

Man siger ofte, at alternativ behandling har sine rødder i orientalsk medicin. Det er da også rigtigt, at mange metoder som fx akupunktur bygger på østlige traditioner. Men i virkeligheden har den holistiske lægekunst været lige så udbredt i Vesten - den er blot blevet fortrængt af moderne vestlig medicin. Én af de mest udbredte alternative behandlingsformer herhjemme er zoneterapi. Den kommer ikke fra specielt østlige traditioner, men har sine rødder flere steder, bl.a. hos nogle særdeles vestlige folk, nemlig indianerne i Nordamerika.

I Europa finder vi i dag kun brudstykker af den gamle folkemedicin i form af diverse husråd og kloge koner. I lande som Kina og Indien har traditionerne derimod været så stærke og den moderne vestlige indflydelse så meget mindre, at den traditionelle lægekunst har formået at fastholde sin position.

I sammenligning med de oldgamle indiske og kinesiske traditioner for lægekunst befinder de vesteuropæiske sig nærmest i puberteten, og den moderne vestlige medicin har kun 100 år på bagen.
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