
 

Phytoterapi 
Phytoterapi (urteterapi) er den moderne brug af plantemedicin, som baserer sig på 
forskning og dokumentation af planters egenskaber. Phytoterapeuter arbejder 
professionelt med urter og planter og har specialiseret sig i brugen af lægeplanter ved 
behandling af helbredsmæssige ubalancer. Ordet phytoterapi er dannet ud fra det græske 
ord phyto [fyto], der betyder ”plante”.  
 
Plantemedicin er en af de ældste, naturlige og mest afprøvede behandlingsformer 
gennem tiden. Forskellige kulturer har langt tilbage i tiden udviklet og videregivet viden 
om de lægeplanter, vi bruger i dag. De fleste lægeplanter har en tusindårig lang historie 
bag sig. De kommer fra hele verden for eksempel Kina, Indien, Nord- og Sydamerika, 
men også fra vores egen del af verden, hvor der har været tradition for at bruge 
lægeplanterne i de europæiske klostre.    
 
Urtemedicin og de forskellige urtetraditioner verden over gik næsten i glemmebogen i de 
industrialiserede lande efter 2. verdenskrig og med den syntetiske medicins fremmarch. I 
de senere år foregår der en omfattende forskning verden over i lægeplanternes virkning, 
og phytoterapi, som behandlingsform, vinder stadig mere indpas for at sikre en 
professionel og kvalificeret brug af lægeplanterne. 
 

Phytoterapi kan bl.a. bruges ved behandling af:  
Mavetarmproblemer 
Hovedpine og migræne 
Led- og muskelsmerter 
Hudproblemer 
Betændelse og infektionstilstande 
Urinvejsproblemer 
Kredsløbsproblemer 
Problemer i nervesystemet 
Hormonelle problemer 

 

Phytoterapeutisk behandling 
Målet med en phytoterapeutisk behandling er at fremme kroppens energi, vitalitet og 
kroppens naturlige selvhelbredende kræfter. Phytoterapeuter arbejder med at rette op på 
det, der giver anledning til symptomer og finde de bagvedliggende årsager.  
Lægeplanternes aktive indholdsstoffer virker ved at understøtte, hæmme eller stimulere 
kroppens egne processer. Dermed stimulerer man kroppens selvhelbredende evne, 
således at den biokemiske balance kan genoprettes. Der vejledes også i kost, vitaminer, 
mineraler og fedtsyrer, der medvirker til at kroppen kan fungere optimalt.  
 
Det første møde med phytoterapeuten varer typisk 1½ time. Der udarbejdes journal, 
baseret på spørgsmål relateret til kroppens organer, sygdomsforløb, den generelle livsstil, 



psykisk velbefindende samt indtag af medicin og kosttilskud. Behandlingen følges typisk 
op ved samtaler hver 3.-4. uge. Phytoterapeuter kan desuden anvende irisanalyse og 
andre metoder, som de har fået undervisning i på studiet.  
 

Anvendelse af urter 
Lægeplanter kan anvendes både medicinsk og kulinarisk på flere måder. For at få gavn af 
de aktive indholdsstoffer, kan urterne anvendes på forskellig vis som te, 
tinkturer/ekstrakter, kapsler/tabletter eller som omslag. Urterne bruges også til hud- og 
hårpleje, bade, skylning af mund og hals samt inhalation. Kulinarisk bruges urterne i 
madlavning og som det grønne drys i maden. Mange urter kan anvendes i det lille 
husapotek til f.eks. hududslæt, insektstik eller sårheling.  
 

 

Uddannelsen 
For at opnå titlen som phytoterapeut® skal man gennemgå en 3-årig uddannelse med 
både teoretisk og praktisk undervisning samt bestå en afsluttende skriftlig og mundtlig 
eksamen. Herudover kræves bestået eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære for at 
opnå titlen phytoterapeut® og blive RAB-registreret.  
Titlen som phytoterapeut® er en registreret og beskyttet titel, som kun kan opnås 
gennem Urteskolen i Danmark. Læs mere om uddannelsen her: 
http://www.urteskolen.com/pensumbeskrivelse.asp 
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