
Sund fornuft om feber
Hvornår skal du søge hjælp til feber? De fleste gange vi har 
feber er det ikke farligt, men det kan også være farligt. Og hvis du 
observerer et eller flere af disse symptomer, så skal du straks søge 
lægehjælp:

     • Feberen overstiger 40.5C
     • Der er en historik med feberkramper
     • Barnet på under 6 måneder gammelt
     • Barnet er 6-12 måneder, med feber i mere end et døgn
     • Patienten er udenfor kontakt eller er meget sløv
     • Der er blødninger i huden
     • Der er smertefulde hævninger bag ørerne
     • Hvis et barn ikke er i stand til at synke
     • En baby der græder usædvanligt, skingrende højt

Du skal også være opmærksom på, om patienten med feber drikker 
nok. Bliv ved med at tilbyde væske. Er der tale om en baby, så hold 
øje med barnets fontanelle (stedet hvor kraniet vokser sammen 
på issen). Hvis det ser sunkent eller hævet ud, så ring straks efter 
lægehjælp, samtidig med at du tilbyder vand. Tilbyd vand på en 
ren svamp eller gennem en klud om nødvendigt. Og stol altid på dit 
instinkt når det handler om dine børn. Du kender dine børn bedst!

Hvorfor har vi feber? Det er aldrig rart at have feber, men feber 
har en funktion i kroppens evne til at komme sig over infektion og 
sygdom:
     • Immunforsvaret arbejder bedre ved en højere temperatur
     • Reaktioner, der bruges til helbredelse i kroppen, går hurtigere
     • Skadelige organismer svækkes ved en stigning i temperaturen
     • Kroppen sætter farten ned ved feber, det er helbredende
     • Når vi har feber detoxer vi gennem sved
Og fra et homøopatisk synspunkt, er feber faktisk et sundhedstegn. 
Kroppen bruger en masse energi på at producere en feber, energi 
som kun et sundt immunforsvar har til rådighed.

Hvorfor bruge homøpati til feber? Homøopati er naturlige 
lægemidler uden kemi, der stimulerer kroppens egne evner til 
helbredelse, og derved styrker på kort og lang sigt. Der er ingen 
bivirkninger ved brugen af homøopati og der er ingen fare for at 
overdosere. 
Konventionel medicin er udemærket, men det kommer også med 
bivirkninger. Så det er sund fornuft at bruge det med forsigtighed og 
kun når det er absolut nødvendigt. 

Hvad kan du forvente af homøopatisk feber behandling? 
Feberen forsvinder ikke helt, men det kan forventes at temperaturen 
falder og patienten får det bedre hurtigt. Homøopati stopper ikke 
symptomerne fuldstændigt, men reducerer dem kraftigt og forkorter 
sygdomsforløbet. 
Det er et velkendt fænomen, at man kan opleve en forværring af 
de oprindelige symptomer i en kort periode, efter man har taget et 
lægemiddel. Dette skal betragtes som et godt tegn, så længe at 
forværringen er kortvarig. 
Et velvalgt lægemiddel kan også give patienten trang til at sove, hvilket 
naturligvis anbefales. 

Ring til egen læge eller lægevagten, hvis du føler du har brug for en proffesionel vurdering af situationen. 

Hvordan tager man et homøopatisk lægemiddel? 
Med akutte symptomer, som ved feber, kan det være gavnligt at tage 
en pille hvert 20. minut i en time. Hvis det valgte lægemiddel ikke har 
nogen effekt, så prøv et andet. Når symptomerne reduceres, gentag 
efter behov eller op til 3-5 doser dagligt i 3-5 dage. 
Undgå at røre ved pillerne, men hæld en pille i låget af glasset eller 
på en ske og tag det derfra. Undgå at spise, drikke, ryge eller børste 
tænder i 15 minutter før og efter et lœgemiddel tages. 
Homøopatiske lægemidler kan tages sammen med andet medicin.



Sund fornuft om feber
Aconite: Feberen kommer pludseligt efter at patienten har 
fået et kuldechock. Patienten føler sig skiftevis varm og kold, 
og er usædvanligt tørstig efter noget koldt at drikke. Ofte starter 
symptomerne omkring midnat.
Arsenicum: Patienten fryser, men føles varm ved berørning. 
Patienten er rastløs, urolig og tryghedssøgende. Væske drikkes kun 
i små slurke. Der opleves en forværring af symptomerne mellem 
midnat or kl 2.00. 
Belladonna: Feberen kommer pludseligt og med rødglødende 
kinder. Nogle gange med kolde fødder og ben. Patienten oplever 
en dunkende smerte og er meget lidt tørstig. Behovet for dette 
lægemiddel kan også genkendes ved at patienten er ‘fra den’ og 
måske endda har udvidede pupiller. 
Bryonia: Feberen har bygget sig langsomt op. Patienten vil helst 
være alene og får det værre ved den mindste bevægelse. Tørstig 
efter store slurke vand og er måske tør omkring munden. 
Chamomilla: Meget rastløs og irriteret patient med store smerter, 
som hele tiden har brug for at skifte den position hun sidder eller 
ligger i. Et klassisk symptom er at kun den ene kind er rød. 
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Hvad er homøopati? Homøopati er en alternativ 
behandlingsform, hvor små doser udvalgte lægemidler stimulerer 
kroppen, så denne selv kan genfinde den sunde balance. Den 
klassiske homøopati er blevet praktiseret i 200 år, men tankegangen 
bag stammer helt tilbage fra Hippokrates. I dag praktiseres 
homøopati i 41 ud af 44 europæiske lande. Homøopati indgår som 
en integreret del af de nationale sundhedssystemer i bl.a. England, 
Australien, Tyskland, Holland, Schweitz, Mexico, Cuba og Indien. 
Ifølge WHO bruger ca. 400 millioner mennesker homøopati som 
primær behandlingsform i verden.

Vil du have et kit med homøopatiske lægemidler? 
Der findes gode homøopatiske kits på markedet, der indeholder 
alternativer til ikke-receptpligtigt medicin. Disse skal bestilles fra 
udlandet. Jeg afholder kurser i brugen af disse. Læs mere om 
disse på facebook (homøopat Mette Mitchell) og hjemmesiden.
Download desuden danske guides om brugen af homøopatiske 
lægemidler fra hjemmesiden.

De små beroliges ved at blive båret rundt. Et godt lægemiddel til 
tandfrembrud.
Gelsenium: Til feber med influenza-lignende symptomer. Ømme 
knogler og muskler, en trykkende hovedpine og sløjhed. Ingen tørst 
og meget døsig.
Ipecac: Feber som kommer sammen med opkast og/ eller ekstrem 
kvalme. 
Nux vomica: Patienten er brændende varm, og fryser nemt. 
Patienten er meget sensitiv overfor lyd, lys og kontakt. Bliver 
hurtigt meget irriteret. Feberen kommer ofte sammen med 
fordøjelsesproblemer.  
Phosphorus: Til patienten der har det fint på trods af en meget høj 
fever. Blussende kinder og stor tørst efter iskoldt vand.
Pulsatilla: Til den grådfyldte patient, der har meget brug for 
omfavnelse og opmærksomhed. Symptomerne forandrer sig uden 
noget åbenlyst mønster, men patienten får det altid bedre ved frisk 
luft. Ingen eller meget lidt tørst.
Rhus tox: Til feber med smertefulde led og lemmer. Patienten er 
rastløs og skifter konstant position, specielt om natten. Denne type 
feber kommer ofte efter kulde og regn, og især hvis man er blevet 
våd/ har fået våde fødder.


