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Som læge har jeg altid søgt andre 
veje. Jeg har læst kommunikation og 
journalistik samtidig med medicin. 
Naturmedicin og Homøopati var 
valgfrie fag med på universitetet i 
Hamburg.  
 
Efter min uddannelse i Tyskland har 
jeg arbejdet som læge på forskellige 
sygehuse og i lægepraksis i Danmark. 
Mit arbejde som journalist hos en 
lægeavis påbegyndte jeg allerede 
mens jeg læste. Siden har jeg rejst 
rundt til alle slags kongresser og 
foredrag. 
 
Personlige erfaringer har desuden 
bragt mig mere og mere i kontakt med 
alternative behandlingsmetoder. Jeg 
betegner dog hellere alternative 
behandlingsmetoder som 
’komplementære’, da jeg bruger dem 
ved siden af de etablerede metoder - 
ikke som erstatning.  
 
I dag arbejder jeg i min private klinik i 
ÅlsgårdeJeg bruger fortrinsvis 
homøopatiske præparater, dog ikke 
udelukkende på den klassiske måde. 
Det er ofte ved hjælp af min intuition 
eller kinesiologien at jeg finder frem til 
præparaterne. Efter behov bruger jeg 
også andre metoder, såsom 
blomsterremedier, kranio-sakral terapi 
og healing. 
På den måde er mit syn både som 
læge og som behandler meget bredt 
og uspecificeret.  
 
Mange klienter der opsøger mig, er 
kørt fast i systemet - enten det 
etablerede eller hos en behandler. Her 
betragter jeg det som min opgave at 
se på situationen fra mange forskellige 
vinkler. Ofte oplever jeg at der skal 

inddrages både lægelige og 
ukonventionelle aspekter for at 
komme videre. 
 
Også når man arbejder med klassisk 
homøopati kan der være faktorer fra 
den lægelige behandling der spiller 
ind. Et vigtigt spørgsmål kan være om 
bestemte symptomer skyldes 
medicinbivirkninger eller om de bør 
give anledning til lægelig udredning. 
 
Samtidig kan det være svært eller 
umuligt at få etableret et samarbejde 
med den behandlende læge. Der er 
fronterne mellem det konventionelle 
system og det alternative i Danmark 
ret skarpt optrukne. 
Det synes jeg ikke er acceptabelt og 
det er ikke til fordel for klienterne, der 
efter min mening har ret til at vælge 
de behandlinger de har lyst til- uden at 
komme i klemme i systemet. 
 
Derfor vil jeg gerne tilbyde 
interesserede homøopater at de 
gennemgår lægelige spørgsmål med 
mig. 
 

 


