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Varde Michael Leth behandler hele kroppen. Han er både fysioterapeut
og osteopat med klinik i Billum

 - Jeg syntes, at jeg slukkede
ildebrande.Skrabede toppen af isbjerget. Og
patienterne blev ved at komme tilbage med
de samme problemer. 

"Træt af symptombehandling?" Det spørgsmål stiller osteopat
Michael Leth sine kommende patienter. De har typisk oplevet,
at den behandling, de har fået i det etablerede
sundhedssystem, kun har været plaster på såret. Han begyndte
at stille sig selv spørgsmålet, da han havde arbejdet som
fysioterapeut i seks år.

- Jeg syntes, at jeg slukkede ildebrande.Skrabede toppen af
isbjerget. Og patienterne blev ved at komme tilbage med de
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Vestjysk Osteopati 

Michael Leth på 38 har den 26.
juni tre års jubilæum som
osteopat. Han er uddannet ved
International Academy of
Osteopathy i Schweiz. 

Læs mere på www.osteopathy.eu 

Behandlingen gør ikke ondt. Den
består i at trykke, strække og
mobilisere. Nogle patienter
oplever det som massage. 

Man kan få tilskud fra

Kropsmekanikeren i Billum
Af Nina Møller, Vik_varde@Jv.Dk | 10. jun. 2014 KL. 22:30 |
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Foto: Chresten BerghOsteopat Michael Leth er fascineret af kroppens funktion. Han kan lide
detektivarbejdet i at finde ud af, hvor i kroppen patientens symptomer kommer fra.
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samme problemer, fortæller han.

Det fik ham til at tage en uddannelse som osteopat, efter at et
kortere kursus havde åbnet hans øjne for en mere
helhedstænkende måde at behandle på end i den rene
fysioterapi. og den 26. juni kan han fejre tre års jubilæum som
osteopat med egen klinik i Billum.

De første par år har han arbejdet som fysioterapeut ved
Esbjerg Kommune, men nu har han fået så travlt, at han det
sidste år har været fuldtids selvstændig osteopat og
fysioterapeut i klinikken.

Osteopati er en behandlingsform, som ser på hele patienten,
ikke bare den ømme skulder eller det værkende ben.
Osteopati bygger på, at der er tre søjler i menneskets krop, og
de skal alle have opmærksomhed, de skal alle tages med i
behandlingen: muskler og skelet, nervesystemet samt
organsystemet.

Smerten udspringer et andet sted

Hvis man har ondt i en albue, vil man som osteopat tænke, at
det kan være nerven i nakken, der skal behandles, at det er der,
smerten kommer fra.

Som fysioterapeut behandlede han bare den ømme skulder.
Som osteopat bruger han første behandlingsgang lang tid på
at spørge ind til patientens sygehistorie:

- Jeg siger altid, at jeg skal høre, hvordan de ellers fungerer.
Eksempelvis havde jeg en patient med en diskusprolaps, men
det viste sig, at den var sekundær, og at en gammel
ankelskade havde givet en skævhed i hele kroppen, fortæller
han.

Ikke alternativt halløj

Michael Leth har valgt at blive behandler, fordi han er
nysgerrig på kroppens funktion, og jeg ser den som en
maskine, hvor alle delene skal fungere, pointerer han:

- Jeg kan godt lide detektivarbejdet i at finde ud af, hvad
patienten fejler.

Michael Leth glæder sig til, at osteopati bliver anerkendt
herhjemme som i andre lande.

- Schweiz er længst fremme, men også i Belgien, Holland og
Italien er det udbredt, og i England finder man osteopater
sammen med lægerne. Jeg har selv fået enkelte henvisninger
fra fysioterapeuter og læger, fortæller han.

De fleste osteopater er også fysioterapeuter, som Michael Leth,
der var den første osteopat i Vestjylland.

Prøv
JydskeVestkysten
alle dage i en
måned for 49
kr.

sygesikringen Danmark til
behandling i Vestjysk Osteopati. 

PRØV AVISEN

Facebook - socialt tilføjelsesprogram

Slå også indhold op på Facebook  
Slår op som Michael Leth (Skift) Tilføj kommentar

Tilføj en kommentar...

mænd fra det syd- og
sønderjyske i pedalerne
langt fra de hjemlige...

Det er fortsat et stort
spørgsmål om Tom
Kristensens Audi nummer 1
overhovedet kan stille til...

Hjerting Strandvej
er atter farbar efter
uheld
Esbjerg 19:39
Klokken 18.40 kunne politiet
åbne Hjerting Strandvej efter
et uheld, der indtraf klokken
17.31....

Ny model for
anbringelser kræver
million-investering
Esbjerg 16:30
Den tidligere formand for
Børn & Familie slår fast, at
en ny model til håndtering
af...

Journalist til JydskeVestkysten
Syddanske Medier

Læs mere her »

Eksport- og salgsmedarbejder til
filter
Moldow A/S

Læs mere her »

Salgschauffør søges
Kandi Vamdrup aps

Læs mere her »

Se flere stillinger

Ledige jobs i Syddanmark lige nu

INDLAND UDLAND REGIONALT SPORT GALLERI WEBTV

BILLUND ESBJERG HADERSLEV KOLDING SØNDERBORG TØNDER VARDE VEJEN AABENRAA

ABONNEMENT

Abonnementservice

Bestil abonnement

Nyhedskiosken

Nyhedsbrev

KONTAKT

Kundeservice

Annoncer

Tip redaktionen

Syddanske Medier

SOCIALE MEDIER

Facebook

Twitter

LinkedIn

MERE

Cookies & privatliv

Konkurrencer

RSS

Etik og pressejura

http://www.jv.dk/49kroner
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FV80PAcvrynR.js%3Fversion%3D41%23cb%3Dfe5042f14%26domain%3Dwww.jv.dk%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jv.dk%252Ff2553ba028%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F1763090%3AVarde--Kropsmekanikeren-i-Billum&locale=da_DK&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=560#
http://www.jv.dk/artikel/1764728:Esbjerg--Ekstremryttere-fra-JV-land-har-naaet-oerkenen
http://www.jv.dk/artikel/1764764:Sport--Tom-K-optimist-efter-uheld--Nu-faar-vi-meget--meget-travlt
http://www.jv.dk/artikel/1764733:Esbjerg---Hjerting-Strandvej-er-atter-farbar-efter-uheld
http://www.jv.dk/artikel/1764733:Esbjerg---Hjerting-Strandvej-er-atter-farbar-efter-uheld
http://www.jv.dk/artikel/1764733:Esbjerg---Hjerting-Strandvej-er-atter-farbar-efter-uheld
http://www.jv.dk/artikel/1764197:Esbjerg--Ny-model-for-anbringelser-kraever-million-investering
http://www.jv.dk/artikel/1764197:Esbjerg--Ny-model-for-anbringelser-kraever-million-investering
http://www.jv.dk/artikel/1764197:Esbjerg--Ny-model-for-anbringelser-kraever-million-investering
http://www.jobklik.dk/job/syddanske-medier/journalist-til-jydskevestkysten
http://www.jobklik.dk/job/syddanske-medier/journalist-til-jydskevestkysten
http://www.jobklik.dk/job/moldow/eksport-og-salgsmedarbejder-til-filter
http://www.jobklik.dk/job/moldow/eksport-og-salgsmedarbejder-til-filter
http://www.jobklik.dk/job/kandi-vamdrup-aps/salgschauff%C3%B8r-s%C3%B8ges
http://www.jobklik.dk/job/kandi-vamdrup-aps/salgschauff%C3%B8r-s%C3%B8ges
http://www.jobklik.dk/
http://jobklik.dk/joboversigt
http://jobklik.dk/
http://www.jv.dk/indland
http://www.jv.dk/udland
http://www.jv.dk/regionalt
http://www.jv.dk/sport
http://www.jv.dk/gallerier
http://www.jv.dk/tv
http://www.jv.dk/billund
http://www.jv.dk/esbjerg
http://www.jv.dk/haderslev
http://www.jv.dk/kolding
http://www.jv.dk/soenderborg
http://www.jv.dk/toender
http://www.jv.dk/varde
http://www.jv.dk/vejen
http://www.jv.dk/aabenraa
https://jv.kundeunivers.dk/
https://jv.kundeunivers.dk/
http://www.jv.dk/artikel/1582681
http://www.jv.dk/nyhedsbrev
http://www.jv.dk/kundeservice
http://www.sdm.dk/annoncering/
http://www.jv.dk/tipos
http://sdm.dk/
https://www.facebook.com/jvdknyheder
https://twitter.com/wwwjvdk
http://www.linkedin.com/company/jydskevestkysten?trk=hb_tab_compy_id_19869
http://www.jv.dk/artikel/1581821
http://www.jv.dk/konkurrencer
http://www.jv.dk/artikel/809420
http://www.jv.dk/fejlogfakta


11/06/14 21.57jv.dk - Nyheder - Varde - Kropsmekanikeren i Billum

Side 3 af 3http://www.jv.dk/artikel/1763090:Varde--Kropsmekanikeren-i-Billum

ANDRE
SITES

aos.dk bilmarked.dk e-20.dk jobklik.dk jvshop.dk nembillet.dk sdmfilm.dk skala.fm sweetdeal.dk ugeavisen.dk

Spørgsmål & svar Direktion & redaktioner

© 2014 JydskeVestkysten Alle rettigheder forbeholdes

Norgesgade 1 - 6700 Esbjerg - Telefon (+45) 7912 4500 - (+45) Fax 7513 2207 - email: jydskevestkysten@jv.dk

http://www.aos.dk/
http://www.bilmarked.dk/
http://e-20.dk/
http://jobklik.dk/
http://jvshop.dk/
http://nembillet.dk/
http://sdmfilm.dk/
http://skala.fm/
http://sweetdeal.dk/
http://www.ugeavisen.dk/
http://www.jv.dk/artikel/1626530
http://www.jv.dk/artikel/719263
mailto:jydskevestkysten@jv.dk

