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LOKALT

Over halvdelen af voksne 
danskere har benyttet sig af 
alternativ behandling. Det er 
især akupunktur og mas-
sage, som danskerne tyer til, 
når det etablerede sundheds-
system ikke er nok. 

ALTERNATIV BEHANDLING: 
Når der opstår smerter i 

muskler og led, når det er 
svært at stoppe med at ry-
ge, eller når man har brug 
for mere overskud i hverda-
gen, så søger mange danske-
re hjælp hos alternative be-
handlere. 

53,2 procent af voksne 
danskere har på et eller an-
det tidspunkt været forbi en 
alternativ behandler, og det 
er især kvinderne, der bruger 
de alternative behandlings-
former. Tal fra Statens Insti-
tut for Folkesundhed viser, 

at det er kvinder i alderen 35 
til 54 år, der oftest er klienter 
hos alternative behandlere. 
Det er også kvinderne mel-
lem 35 og 54 år, der har prø-
vet fl est forskellige behand-
lingsformer. 

Hyppigt i hovedstaden
Der er en høj andel af folk 
i Region Hovedstaden, der 
benytter sig af alternativ be-
handling. Den seneste un-
dersøgelse af danskernes 
brug af alternativ behand-

ling viser, at 27,7 procent af 
borgerne i Region Hovedsta-
den gik til en alternativ be-
handler i 2013.  

Akupunktur og massage
Der fi ndes rigtig mange for-
skellige typer af alternativ 
behandlingsformer, men de 
mest benyttede er akupunk-
tur og forskellige former for 
massage.  

Brugen af alternativ be-
handling er steget støt, siden 
man først undersøgte den i 

1987. Dengang benyttede 17 
procent af danskerne sig af 
alternative behandlingsfor-

mer, mens det i 2013 var 27 
procent af danskerne, der gik 
til alternativ behandler. 

Mange går til alternative behandlere
Det alternative HelsingørDet alternative Helsingør

Mere end halvdelen af voksne danskere har benyttet sig af al-
ternativ behandling som akupunktur, zoneterapi, diæter og he-
aling. 
I Helsingør er der også mange, der benytter sig af alternative 
behandlingsformer, og hen over sommeren kan du møde nogle 
af de lokale behandlere, der bruger alternative metoder i deres 
arbejde i Helsingør Dagblad.  

Kristian Prüss er oprindeligt 
uddannet klejnsmed, men de 
sidste 10 år har han arbej-
det som behandler. Han laver 
Manuvision-behandlinger, 
der bruger samtale, tryk og 
stræk til at afhjælpe spæn-
dinger og smerter. 

MANUVISION: Behandling 
der virker holder til i et stort 
lokale i et baghus i Sct. Olai 
Gade.   

Her tager Kristian Prüss 
i mod sine klienter, der dø-
jer med forskellige typer af 
smerter eller spændinger i 
deres bevægeapparat. 

- Det er ikke traditionel 
massage med olie, siger Kri-
stian Prüss, der fortæller, at 
en Manuvision-behandler 
mærker efter, hvor klienten 
har spændinger og skævhe-
der, og bruger tryk, stræk og 
vejrtrækningsøvelser til at 
behandle skavankerne.

Krop og sind
I Manuvision-behandlinger 
bruger man forskellige tek-
nikker til at afspænde krop-
pen, og de kombineres dem 
med samtale, der fokuserer 
på sammenhængen mellem 
krop og psyke.

Kristian Prüss mener 
nemlig, at der er en sam-
menhæng mellem vores 
følelser og vores tilstand i 
kroppen, og at man gen-
nem samtale kan løsne op 
for årsagerne til spændinger 
i kroppen. Han fortæller, at 
mange spændinger i krop-
pen opstår i maveregionen.

- Det er der, vores følel-
ser sidder, siger han og viser, 
hvordan spændinger i ma-
veregionen kan forplante sig 
ud i resten af kroppen. 

Har man bekymringer, 
der får en til at spænde i ma-
ven, så trækker det i musku-
laturen, og det kan få lænden 
til også at spænde op, for-
di den prøver at trække den 
modsatte vej. 

Kristians job går blandt 
andet ud på at få folk til at 
trække vejret rigtigt. Ved at 
trække vejret rigtig, helt ned i 
maven, vil kroppen automa-
tisk slappe mere af og derved 
fjerne spændinger.

Flere er interesserede
- Det er blevet mere udbredt 

at gå til Manuvision-be-
handling, fortæller Kristian 
Prüss. 

Han har både unge og æl-
dre klienter, og der kommer 
alt fra håndværkere til læge-
studerende i hans klinik i by-
kernen. 

Kristian Prüss fortæller, 
at det ikke kun er i den bre-
de befolkning, der er større 
interesse for alternative be-
handlingsformer, han ople-
ver også, at sundhedsfaglige 
er mere interesserede.

- Jeg oplever mere åben-
hed overfor behandlingsfor-

men fra de yngre læger, for-
tæller Kristian. 

Bruges på touren
En af grundende til, at Ma-
nuvision er blevet mere al-
ment kendt er, at nogle 
cykelryttere bruger behand-
lingsformen. 

I fl ere år, har danske Ma-
nuvision-behandlere væ-
ret med på Tour de France 
og behandlet ryttere på for-
skellige hold, og det er godt 
for forretningen, mener Kri-
stian Prüss.

- Det hjælper, at kend-

te fortæller, at de har glæde 
af behandlingen. Jeg tror, at 
folk tænker, at hvis de kendte 
kan bruge det, så kan jeg og-
så, siger han. 

Kristian blev selv interes-
seret i behandlingsformen, 
fordi han var optaget af at 
have en sund livsstil.

- Jeg har altid været sports-
interesseret og gået op i at le-
ve sundt, og at kroppen havde 
det godt, fortæller han.

En Manuvision-behand-
ling tager en time, men man 
kan ofte have glæde af at gå 
til fl ere behandlinger for at 

slippe helt af med spændin-
ger og smerte.  

Krop og psyke hænger sammen

Kristian Prüss har klinik i Sct. 
Olai Gade, hvor han hjælper folk 
af med smerter og spændinger. 
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” Det hjælper, at 
kendte fortæl-
ler, at de har 
glæde af be-
handlingen. 
Jeg tror, at 
folk tænker, at 
hvis de kendte 
kan bruge det, 
så kan jeg og-
så

Kristian Prüss

INDBRUD PÅ KRØYERSVEJ: Institutionen Himmelhu-
set, Krøyersvej i Helsingør, har været udsat for ind-
brud. Alarmen gik tirsdag morgen ved seks-tiden, 
hvor en rude er blevet knust med sten. Ved indbrud-
det er der blevet stjålet lamper.


