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Homøopati og fødsel 
-løst oversat og udvidet udgave af det medfølgende guide fra ’Childirth Kit’ fra 
Helios. 
 
Selvom homøopati allerede blev beskrevet af Hippocrates for 2500 år siden, 
så har homøopati kun været praktiseret i cirka 200 år. Ordet ’homøopati’ 
kommer fra græsk og betyder ’lignende lidelse’. Dette refererer til den helt 
centrale filosofi at et stof der kan producere symptomer i en rask person, kan 
behandle de samme symptomer i en der er syg. F.eks. så kan man behandle 
en person med høfeber, med et homøopatisk lægemiddel der er lavet af løg. 
Fordi når en rask person skærer løg, så oplever hun at øjnene løber i vand og 
bliver irriterede, symptomer som minder om høfeber. Ligeså bruger vi bl.a. 
lægemidlet coffea (kaffe), til at behandle søvnbesvær. 
De homøopatiske lægemidler gives dog i meget små doser, for at undgå 
bivirkninger, og dette gør dem sikre at bruge, selv i de situationer hvor 
almindeligt kendt medicin kan være skadelig eller frarådes (som i graviditet 
og til spædbørn). 
 
Og det er netop under graviditeten at mange kvinder opdager homøopatien 
for første gang, netop fordi de er tilbageholdende med at tage allopatisk 
medicin. Der er også et øget fokus på bivirkninger af medicin, og derfor 
vælger flere og flere at bruge alternativ medicin, sådan helt generelt, og 
dermed også arbejder målrette mod at få en så naturlig fødsel som muligt. 
 
I homøopatien udskriver vi på ’symptomer’, eller på det billede vi ser lige her 
og nu. Og i netop fødsler er billedet ofte tegnet meget tydeligt op. 
Symptomerne opleves stort og intenst. Dette vil altid gøre det nemmere for 
den der udskriver. Og ligeså kan den fødende hurtigt mærke om det valgte 
lægemiddel virker, da lindring vil føles intenst også. Man kan sige at det er en 
ideel situation at udskrive i, og fødselshjælpere vil hurtigt opleve hvor 
effektfuld homøopatien er. 
 

Før du udskriver 
Der er 2 vigtige principper som du skal følge, når du udskriver homøopati. 
 
1) Princippet om at med lige skal med lignende kureres.  
(Similia Similibus Curentur) 
Dette princip påkræver at vi skal finde et match imellem tilstedeværende 
symptomer og i billedet af et homøopatisk lægemiddel.  
For at kunne gøre dette, så er denne folder inddelt i 2 sektioner:  
 
En som beskriver de lidelser du vil behandle  
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En der kort beskriver de 18 udvalgte lægemidler fra dette kit. Denne del kaldes 
Materia Medica, 
 
Start med at slå lidelsen op og skriv de foreslåede lægemidler ned. Gå derfra 
om i materia medica, og se hvilken beskrivelse passer bedst på den givne 
patient. 
 
 
2) Princippet om minimum dosis.  
I homøopatien bruger vi meget små doser, og bestræber os på at bruge 
mindst muligt, altid. Vi bruger kun det der skal til, for at stimulere kroppe til at 
hele sig selv.  
Når vi giver homøopati, så giver vi en dosis, og venter og observerer hvad 
denne gør. Hvis den enkelte dosis bringer lindring, så giver vi ikke mere, 
medmindre:  
 
Lægemidlet stopper med at virke før normaltilstanden er tilbage. 
Hvis de samme symptomer vender tilbage igen.  
 
Når man giver kroppen mere homøopati end den har brug for, så betyder det 
ikke at heling kommer hurtigere. Men vi skal huske på at fødsler er en ekstra 
intens oplevelse, og det er ofte nødvendigt at gentage lægemidlerne ofte, 
specielt arnica, caulophyllum, kali phos og alle lægemidler der gives efter 
fødslen. 
 

Andre ting at tænke på 
Undgå kaffe, pebermynte, camphor og eukalyptus hvor muligt, da disse 
mistænkes for at være antidot til homøopatiske lægemidler.  
Hold alle lægemidler adskilt fra xray, wifi og mobiletelefoner. Beskyt 
lægemidler med poser stanniol. 

 
Sikkerhed 
Større skader og alvorlige sygdomme skal aldrig behandles uden rådgivning 
med en uddannet behandler og en læge skal altid tilkaldes hvis der er tvivl. 
Brug dit instinkt og sunde fornuft, og ring efter hjælp hvis du er i tvivl. Du kan 
stadigt behandle mens du venter på hjælpen ankommer. Hvis symptomerne 
ikke bedres eller vender tilbage efter behandling, så kontakt en professionel 
homøopat/ læge/ behandler som mest hensigtsmæssigt.  
 

Til den som udskriver 
Det anbefales at en fødselshjælper læser denne bog igennem inden fødslen, 
og dermed tager ansvaret for at udskrive. Sådan kan den vordende moder 
koncentrere sig om at føde. 
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Når du læser dette materiale igennem, så husk at en fødsel er en naturlig 
proces, og tilgiv samtidig at dette materiale er nødvendigt fokuseret på alt 
det der kan gå galt. Målet er med dette kit at dække flest mulige tilfælde, 
hvor det kan gå galt, og det er på ingen måde et billede af hvordan en normal 
fødsel er. 
 
For at opnå de bedste resultater, så er det vigtigt du hele tiden tager det fulde 
billede ind i dine overvejelser. Det fulde billede inkluderer mentale og 
følelsesmæssige symptomer såvel som fysiske symptomer. Observer mest 
muligt, for på denne måde at holde dine spørgsmål til den fødende korte og 
præcise, og dermed forstyrre mindst muligt 
Lægemidler der tages ofte kan opløses i vand (knus mellem 2 skeer først) og 
kan gives i små sip efter behov. 
 
Hvis lægemidlet virker, gentag når de samme symptomer vender tilbage. 
Hvis symptomerne forandres radikalt, så find et nyt lægemiddel der passer til 
de nye symptomer.  
 
Hvis du har prøvet det samme lægemiddel en 3-4 gange og der ikke sker 
noget, så er det det forkerte lægemiddel, og du må kigge efter igen for at 
finde det rigtige. 
 
Husk at det kan være både fysisk og følelsesmæssigt udmattende at være tilsted 
ved en fødsel, og du har måske selv brug for lægemidler i processen.  
 
Hvis der er lægemidler der er indikerede for baby, så lad moderne tage dem 
hvis hun ammer. Dermed får barnet det også. Hvis baby ikke ammes, eller 
hvis lægemidlet skal gives hurtigt, så hold lægemidlet bag babys underlæbe 
og hold det der, indtil det virker, og fjern det så.  
 
Det er ikke ualmindeligt at der efter fødslen er brug for flere forskellige 
lægemidler. Hvis der ikke er tale om en akut tilstand, så giv med et kvarters 
mellemrum. 
 
Alle lægemidlerne til fødsel er anbefalet i potens 200c, da det er i sagens 
natur at symptomerne opleves intenst. Hvis du behandler tilstande der ikke 
er i forbindelse med en fødsel, så anbefales potens 30c. 
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Lidelser der kan behandles med dette kit 
Husk altid at læse hele guiden og specifikt beskrivelsen af det foreslåede 
lægemiddel, før du giver det. 
 

FØR FØDSLEN: 
BESVIMELSE, føler man ikke kan få luft nok: Carbo Veg 200c 
BRYST, skade på dybere væv: Bellis Per 200c 
BUNDSTYKKET POSITION: Pulsatilla 200c (fra 36. uge) 
DRØMME, frygtfulde: Aconite 200c 
FALD, med chok: Arnica 200c; på halebenet Hypericum 200c 
FOR TIDLIG FØDSEL, efter fald Arnica 200c; efter forskrækkelse Aconite 200c 
FRYGT, anticiperet: Aconite 200c, Gelsenium 200c; for fødslen Aconite 200c, 
Cimicifuga 200c, Gelsenium 
IGANGSÆTTELSE AF FØDSEL, alternativ til: Caulophyllum 200c 
INFLUENZA, lige før termin: Gelsenium 200c 
ISKIAS, smerte pga. babys position, Bellis Per 200c 
LAMMELSE, pga. angst: Gelsenium 200c 
LIVMODER føles øm og ledbåndene er overbelastede, Bellis Per 200c 
LUFT I MAVEN, har svært ved at slippe af med det, smertefyldt, Carbo veg 
200c 
NERVESMERTER, pludselig, i mave, lyske og ben, Bellis Per 200c 
PANIK, om fødslen: Aconite 200c; efter en tidligere dårlig fødselsoplevelse, 
Cimicifuga 200c 
POSITION, af baby (efter 36. uge): Bundstykket position, Pulsatilla 200c; 
tværgående position, Pulsatilla 200c, Arnica 200c 
RASTLØSHED, med frygt Aconite 200c 
SPARK, fra baby: Der giver ømhed Arnica 200c; pludselige, jagende og 
chokerende Staphisagria 200c 
SØVNLØSHED, med frygt: Aconite 200c; vågner kl. 3.00 Bellis Per 200c, Kali 
Carb 200c 
TVÆRGÅENDE POSITION af baby (fra 36. uge), Pulsatilla 200c, Arnica 200c 
UDMATTELSE: Arnica 200c, Kali Phos 200c 
ØMHED, efter spark fra baby: Arnica 200c 
 
 

SELVE FØDSLEN: 
ANSIGTET, blussende, Gelsenium 200c 
ANSTRENGER SIG, overdrevet, Arnica 200c 
APATISK, Gelsenium 200c 
BEDØVET, udtryk i ansigtet, Gelsenium 200c 
BESVIMER, eller tendens til, Carbo Veg 200c 
BEVIDSTLØS, Gelsenium 200c, Carbo Veg 200c 
BLÆRE, smerter omkring, Caulophyllum 200c 
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BLØDNING, meget rødt, varmt, kraftigt og konstant, Ipecac 200c; med kvalme 
og gisper efter vejret, Ipecac 200c; blødninger skiftevis med veer, Pulsatilla 
200c; mørkt blod, Gelsenium 200c; mørkt og flydende, Secale 200c; 
forebyggende i lange fødsler, Arnica 200c 
DEPRESSION, Cimicifuga 200c, Pulsatilla 200c 
DYSTERHED, Cimicifuga 200c 
DØDSFØDT, giv til moderen, Cimicifuga 200c, Aconite 200c; til andre 
pårørende, Aconite 200c; (til alle pårørende og mor, Ignatia 200c, som ikke er 
i kittet) 
FORECEPS, levering, Arnica 200c, Calendula 200c (Hvis symptomerne bliver 
ved så kigge også på Bellis per 200c og Staphysagria 200c) 
FORNÆGTELSE, Arnica 200c 
FORTVIVLELSE, Gelsenium 200c, Sepia 200c, Cimicifuga 200c 
FRYGT, for døden, Aconite 200c; har forudanelser, Cimicifuga 200c 
FRYSER og ryster, Caulophyllum 200c, Cimicifuga 200c; skælver, og får det 
bedre under et varmt tæppe, Sepia 200c 
GROVHED, Chamomilla 200c 
GRÅDKVALTHED, Pulsatilla 200c, Sepia 200c 
HJERTE, smerte, Cimicifuga; banker for hårdt, Aconite 200c 
HOVEDPINE, Kali Carb 200c 
HYSTERISK, Gelsenium 200c, Pulsatilla 200c  
LYSKEN, fødselssmerter i, Cauloplyllum 200c 
FØDDER, kolde, Sepia 200c 
FØDSEL, langsom, Cauliphyllum 200c, Pulsatilla 200c, Sepia 200c; langsom, 
langtrukket og smertefuld, Arnica 200c; for hurtig og voldsom, Arnica 200c 
HJÆLPELØSHED, Pulsatilla 200c 
ILTMANGEL, mor eller barn, Carbo Veg 200c 
IRRITATION, Chamomilla 200c, Kali Carb 200c, Sepia 200c 
KRAMPEANFALD, eller fornemmelsen af at det kommer, Gelsenium 200c, 
Cimicifuga 200c, Secale 200c 
KVÆLES, fornemmelse i halsen efter ve, Gelsenium 200c 
KÆRLIG, mangel på at være, Aconite 200c, Sepia 200c 
LIVMODERHALS, udvider sig ikke, Caulophyllum 200c, Cimicifuga 200c; halvt 
udvidet og hård, Sepia 200c; tætlukket, Cimicifuga 200c; helt åben og veer 
stopper/ mangler, Gelsenium 200c 
LÅR, smerter under fødslen, Caulophyllum 200c, Cimicifuga 200c 
OPHEDET, feberagtigt, Caulophyllum 200c; hedeture, Sepia 200c 
POSITION, af baby er unormal, Pulsatilla 200c, Aconite 200c 
RASTLØSHED, Aconite 200c, Pulsatilla 200c 
RYGSMERTE, under fødsel, Gelsenium 200c, Kali Carb 200c, Pulsatilla 200c 
RYSTER, Caulophyllum 200c, Cimicifuga 200c, Gelsenium 200c; hvis 
rystelser stopper veer, Secale 200c 
SEN FØDSEL, pga. akut frygt, Aconite 200c, Cimicifuga 200c; pga. anticiperet 
angst, Gelsenium 200c 
SKRIGER, Aconite 200c, Chamomilla 200c 
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SKULDER, babys skulder sidder fast, Arnica 200c 
SNAKKER nervøst, Gelsenium 200c 
SPJÆTTER, bevægelser, Cimicifuga 200c 
STOR BABY, Arnica 200c 
SYMPATI, hjælper, Pulsatilla 200c; irriterer, Sepia 200c 
TALE, sløret og ’fuld’, Gelsenium 200c 
TØRST, ingen tørst, Pulsatilla 200c, Gelsenium 200c; mellem veerne, 
Caulophyllum 200c 
UDMATTELSE, uden andre symptomer, Kali Phos 200c; under en lang og 
udmattende fødsel, Arnica 200c; får veerne til at stoppe, Caulophyllum 200c; 
med rygsmerter, Kali Carb 200c; med uudholdelige smerter, Chamomilla 
200c; grådkvalt, Pulsatilla 200c; med lange veer, Secale 200c; får det bedre 
ved at bevæge sig frit, Sepia 200c 
VEER, atoniske og svage, Caulophyllum 200c, Gelsenium 200c; langsomme 
eller stopper helt, Caulophyllum 200c, Gelsenium 200c; blødninger mellem 
veer, Pulsatilla 200c; stråler ned i lårene, Caulophyllum 200c, Cimicifuga 
200c; stråler op af ryggen, Gelsenium 200c; flytter sig fra side til side, 
Cimicifuga 200c; slutter ved halsen med en kvælende fornemmelse, 
Gelsenium 200c; skubber baby op igen, Gelsenium 200c; forlængede og 
stærke, Secale 200c; mangler stødende kraft (specielt i 2. stadie), Pulsatilla 
200c; små, fine smerter som nåle der kommer op fra livmoderen, Sepia 200c; 
’flaskehalsveer’, Chamomilla 200c, Secale 200c, Sepia 200c; stopper og det 
begynder at bløde, Cimicifuga 200c, Pulsatilla 200c, Secale 200c; uden 
smerter, Gelsenium 200c; styrken bruges hårdt uden resultater, Secale 200c. 
UTÅLMODIGHED, Chamomilla 200c 
VAGINA, varm, tør, følsom, vil ikke udvide sig, Aconite 200c 
VOLDSOM, hurtig fødsel, Aconite 200c 
VREDE, Chamomilla 200c 
 

 
EFTER FØDSLEN 
BIVIRKNINGER AF MEDICIN, morfin, pethidine, forstyrret søvn, irritabel, 
Chamomilla 200c; syntometrine, Secale 200c; (også anbefalet, men ikke i 
kittet: efter fuld narkose, Phosphorus 200c; for at detoxe, Nux Vomica 6c 
BLÅ MÆRKER, Arnica 200c, Bellis Per 200c  
BRYSTER, smertefulde, stråler ud fra brystvorterne, Phytolacca 200c; røde, 
varme og med en dunkende fornemmelse, Belladonna 200c; blege, varme og 
gør ondt ved den mindste berøring/bevægelse, Bryonia 200c 
BRYSTVORTER, revnede, Phytolacca 200c 
CHOK, både mor og baby efter en hurtig fødsel, Aconite 200c; barnet har det 
andet køn end forventet, Arnica 200c, (anbefales også men er ikke med i 
kittet: Ignatia 200c); barnet er født med misdannelser (giv til forældre), 
Cimicifuga 200c, (anbefales også men er ikke med i kittet: Ignatia 200c) 
EPIDURAL, eftervirkninger af, Arnica 200c, Hypericum 200c 
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EPISIOTOMY, Calendula 200c, Hypericum 200c, Staphysagria 200c 
FORCEPS, eftervirkninger af, Arnica 200c, Bellis Per 200c, Calendula 200c, 
Staphysagria 200c 
FRYGT, Aconite 200c, Cimicifuga 200c 
GRÅDKVALT, Pulsatilla 200c, Sepia 200c 
IRRITATION, Chamomilla 200c, Sepia 200c 
KATETER, eftervirkninger af, Staphysagria 200c 
KEJSERSNIT, eftervirkninger af, Arnica 200c, Bellis Per 200c, Calendula 
200c, Hypericum 200c 
LIVMODER, trækker sig ikke sammen efter fødsel, Cimicifuga 200c, Pulsatilla 
200c, Sepia 200c, Caulophyllum 200c, Secale 200c, Carbo Veg 200c, Kali 
Carb 200c, Staphysagria 200c 
MODERKAGE, fastsiddende, med en tunghedsfornemmelse/tyngde, Secale 
200c, Sepia 200c; efter en lang og udmattende fødsel, Arnica 200c; veer er 
svage eller er der slet ikke, Pulsatilla 200c; med blødninger, Ipecac 200c; 
ryster, Cauliphyllum 200c, Cimicifuga 200c 
MODERSMÆLK, for meget, Pulsatilla 200c; (også anbefalet, ikke i kittet: for 
lidt mælk, Dulcamara 200c) 
PENIS, på nyfødte er inflammeret, Arnica 200c 
PROLAPS, Sepia 200c; efter en forceps fødsel, Secale 200c 
RYGSMERTER, Kali Carb 200c; efter epidural, Hypericum 200c  
SMERTER, efter at have født flere børn, Secale 200c; intense smerter i lysken, 
Cimicifuga 200c; smerterne bliver ved, Secale 200c; stråler ned i hofte, 
bagdel og ben, Kali Carb 200c; smerte bliver værre mens baby ammer, Arnica 
200c, Chamomilla 200c, Pulsatilla 200c, Secale 200c; en øm og forslået 
følelses, Arnica 200c; grådkvalt, Pulsatilla 200c; skuffet over fødslen og 
oprørt over forløbet, Staphysagria 200c; ulidelige smerter, Chamomilla 200c, 
Cimicifuga 200c 
STING, Calendula 200c, Hypericum 200c, Staphysagria 200c 
SVAG, føler sig, Arnica 200c, Kali Phos 200c, Pulsatilla 200c, Sepia 200c 
SØVNLØSHED, med frygt, Aconite 200c 
SÅR, Calendula 200c, Hypericum 200c 
URIN, tilbageholdt, moderen, Arnica 200c; baby, Aconite 200c 
VREDE, (ofte undertrykt), over fødslen, Staphysagria 200c 
YDMYGET, føler sig, Staphysagria 200c 
ØMHED, i mellemkødet, Calendula 200c (og brug en calendula salve direkte 
på området også); i livmoderen, Arnica 200c, Bellis Per 200c 
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MATERIA MEDICA 
 
ACONITE: Bruges der hvor man muligvis er ved at abortere, eller hvor fødslen 
er ved at gå i gang for tidligt, efter en voldsom oplevelse. Bedrøvet, 
angstfyldt og nervøs før eller under en fødsel. Det kan være man forudsiger 
sin egen død, eller babys død (ikke på en clarvoyant måde, men en frygtfuld 
måde: ”Jeg dør, jeg dør”). Rastløs. Vender og drejer sig i smerte. Tør, rød og 
varm hud. Skriger måske i angst og smerte. Har måske blanke, stirrende 
øjne, med udvidede pupiller. Alle symptomerne starter pludseligt. Fødselen 
går alt for hurtigt. Smerterne er ekstreme, voldsomme og frygtindgydende. 
Mor er i panik, bedrøvet og fortvivlet. Hurtig hjerterytme, eller bare 
hjertebanken med ekstra styrke. Til nyfødte i chok. Hudfarven er måske 
normal og sund, men baby græder eller bevæger sig ikke (se også carbo veg). 
Symptomerne er værst om natten (specielt midnat), ved berøring og ved lyde. 
Man får det bedre når man får frisk luft. 
 
ARNICA: Første valg til fysisk traume. Det hjælper til hurtig heling, får styr på 
blødninger, reducerer hævelser og dermed reducerer risikoen for betændelse 
senere. Næsten alle fødende kan nyde godt af dette middel, under og efter 
fødslen. Det reducerer udmattelse, giver en ’second wind’, specielt under en 
langsom, lang og smertefuld fødsel, hvor trætheden gør at veerne bliver 
svage eller helt uden effekt (se også caulophyllum). Midlet bruges også 
rutinemæssigt, til at komme sig hurtigere oven på fødselen. Det er godt når 
man føler sig ’forslået’. Bruges også til chok, og specielt hvis den fødende 
siger at hun er ok og ikke har brug for noget, på trods af at alle kan se at hun 
er langt fra ok.  
 
BELLIS PERENNIS: Kan hjælpe med iskias smerte (jagende nervesmerter ned 
igennem benet), før fødslen. Reducerer smerte forårsaget af overstrakte 
ledbånd i livmoderen. Kan bruges der hvor arnica ikke virker. Et godt 
lægemiddel til heling af skader i de dybere væv, når disse føles ømme. 
Specielt godt efter operationer i maven, som ved kejsersnit, samt efter 
fødsler med forceps. 
 
CALENDULA: Et godt lægemiddel til heling af operationssår og flænger. Fås 
også som creme eller salve. Bruges til heling af perinæum efter fødslen, hvis 
kvinden er sprækket eller har fået en episiotomi. Hvis man har calendula i 
dråbeform, så kan man putte det i badet eller man kan blot blande det med 
lidt vand, og presse det mod det udsatte område. Tag som lægemiddel hvis 
der er betændelse, og smerterne forårsager stort ubehag. Kan gives sammen 
med andre efterfødselslægemidler (som arnica eller bellis per), også skifter 
man blot imellem de relevante lægemidler.  
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CARBO VEG: Dette lægemiddel har efter sigende reddet mange liv. Det mest 
ekstreme carbo veg symptom er det totale kollaps efter iltmangel. Kroppen 
er kold, uden respons og bleg eller blå. Brug lægemidlet sammen med andre 
genoplivningsprocedurer. Hold en pille på indersiden af underlæben af 
patienten (inkl. babyer), indtil symptomerne forbedres. Hvis det er et foster 
der behandles, for iltmangel, så giv det til moderen. I mindre alvorlige tilfælde 
ser man ekstrem træghed, lidt eller ingen vitalitet, nedkølethed, koldt 
åndedrag og man hiver efter vejret uden at få ilt nok. Ansigtsudtrykket er 
’klemt’, blegt, gulblegt eller blåt. Også et rigtigt godt lægemiddel mod luft i 
maven (efter kejsersnit). Man får det værre når man skal anstrenge sig, i 
hede, ved høj luftfugtighed, når man ligger ned og om morgenen og om 
aftenen. Man får det bedre hvis nogen vifter luft på en eller man får noget 
frisk luft. 
 
CAULOPHYLLUM: Bruges som regel i den første del af fødslen, for at få nogle 
gode og stærke veer etableret. Hvis der er brug for dette lægemiddel, så er 
veerne centeret i den nedre del af livmoderen, mens den øvre del føles slap. 
Veerne føles skarpe og smertefulde, men de er korte, uden effekt, 
krampeagtige og ustabile, og de flytter sig imellem blære, lyske og lår. Nogen 
gange bliver de langsomme eller stopper helt, fordi mor er udmattet. 
Livmoderhalsen åbner sig ikke. Andre symptomer inkluderer: kulde, 
kulderystelser, rysten og irritation. Er tørstig imellem veerne. Hvis der ikke er 
tørst tilstede, og caulophyllum ikke virker, så kig evt. på gelsenium. 
 
CHAMOMILLA: Kendetegn for dette lægemiddel er: ekstrem overfølsomhed 
og et stort temperament. Forlanger hjælp det ene øjeblik og afviser hjælpen 
det næste. Grov og argumenterende, specielt overfor de nærmeste. Alt 
smerte opleves som uudholdelig. De råber eller skriger ofte og siger ting 
som: ”Jeg vil dø nu”. De føler sig overophedede og ser også sådan ud. De får 
det bedre ved at dyner og tæpper fjernes, og ved at tage noget af tøjet af. De 
får det værre om aftenen, ved frisk luft, selskab, når de bliver talt til eller 
kigget på. 
 
CIMICIFUGA: Meget lig caulophyllum, hvor veerne starter i den nedre del af 
livmoderen og er smertefulde, skarpe og krampagtige. Livmoderhalsen er 
fast lukket, og mislykkedes i at åbne sig rigtigt. Men forskellen til 
caulophyllum er at veerne flytter sig fra side til side eller ned i hofterne eller 
lårene. Bevægelse, tale og fagter bliver usammenhængende. Fysiske 
symptomer skifter til intense mentale/følelsesmæssige symptomer. Kvinden 
er fyldt med voldsom frygt og forudanelser, måske pga. en tidligere 
fødselsoplevelse eller abort. Og hvis du hører kvinden sige: ”Jeg kan ikke 
mere”, så kan du se på hende at hun mener det. Hun er kold. Hun får det 
værre af kulde og forhøjet luftfugtighed. Får det bedre af at ligge på venstre 
side. 
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GELSENIUM: Dette er det næstebedste middel (efter caulophyllum), hvis der 
ikke kommer nok gode og stærke veer. Det er et godt middel, når fødselen 
opleves som langsom og træg. Der er en fysik tunghed til stede, endda 
øjenlåg der føles tunge og lukker. Trætheden giver moderen et fraværende 
udtryk i ansigtet (nogle vil sige at man ser ud som om man er ’dum’). 
Kroppen er nærmest paralyseret af træthed eller ’sceneskræk’. Musklerne er 
trætte og tunge, og de kan endda komme til at ryste af udmattethed. Man er 
kold, og ryster af kulde. Ingen tørst (som i pulsatilla). Man får det værre af 
fysiske anstrengelser eller mental opkørthed, eller fordi man får en dårlig 
besked (såsom at man har udvidet sig mindre end man havde forventet). 
Man får det bedre af at svede, tisse og ved at være lidt alene. 
 
HYPERICUM: Et rigtigt godt førstehjælpslægemiddel skade i nerverige 
områder. Smerten jager langs nervebanerne med stor intensitet. Mest 
brugbar efter fødselen og specielt efter kejsersnit, episiotomi, forceps fødsler 
og epidural. Skift med andre nødvendige traume lægemidler, så som arnica, 
bellis per og calendula. Får det værre ved kulde, tryk og berøring. 
 
IPECAC: Fødselssmerter eller meget røde, voldsomme blødninger sammen 
med en konstant kvalme. Ansigtet er blåt med mørke rander under øjnene. 
Både varm- og koldsved. Symptomerne bliver værre om natten, eller ved 
synet af eller lugten af mad. 
 
KALI CARB: Godt lægemiddel når der er rygsmerter i forbindelse med 
fødslen, samt smerter i ballerene og lårene. Den fødende er ofte ekstremt 
irritabel, men har brug for at der er nogen hos hende. ’Stjernekigger-fødsler’ 
hvor fødslen går i stå. Rygsmerter, som lindres ved et fast tryk. Hovedpine 
under fødslen. Fryser efter hver ve. Man har det værre i de tidlige 
morgentimer, ved berøring samt ved larm. Man får det bedre ved at blive 
varmet. 
 
KALI PHOS: Anbefales ofte ved udbrændthed/ ekstrem træthed. God i de 
fødsler hvor der ikke er andre fremtrædende symptomer. Tages bedst 
imellem veerne. Kan bruges hele vejen igennem fødslen, hvor energien er lav. 
Kan også bruges til fødselshjælper eller partner. 
 
PHYTOLACCA: Et efterfødsleslægemiddel, som er rigtigt godt til at behandle 
brystvorter med, inkl. revner, smerter, blokeringer og inflammation. 
Smerterne er intense og stråler ud omkring brystvorten, nogen gange helt 
ned i skulder og arm. 
 
PULSATILLA: Kan  bruges fra den 36. uge til at vende en baby der ligger 
forkert. Men det er også et vigtigt lægemiddel til selve fødselen. Det er nemt 
at genkende når der er brug for det, da der er mange følelsesmæssige 
symptomer at kigge efter: Grådkvalthed, omklamrende og tiggende om 
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hjælp. Veerne er korte, svage eller stopper helt. Ryggen er smertefyldt. Andre 
fysiske symptomer kan være man er ved at besvime, har kvalme, man er 
uden tørst og kaster op. Symptomerne forværres af et lukket rum (uden frisk 
luft), skumringen, og efter at være blevet kold og våd. Symptomerne bedres 
ved frisk luft, ved at man bevæger sig/ skifter position, ved at få sympati fra 
andre og i det hele taget at der er andre til stede. 
 
SECALE: Lidt som pulsatilla, hvor man ikke kan holde indelukkede rum ud, 
men hvor man er følelsesmæssige ’bedøvet’ i fødslen, med meget lange veer. 
Og når disse stopper, så begynder den fødende måske at ryste. Bruges ofte 
til dårlige bivirkninger af Syntometrine (til igangsætning af fødsel), og bør 
tages så snart dette er givet. Kan bruges til at få en placenta ud med 
naturligt, hvis der er problemer med dette, og veerne er for svage. 
 
SEPIA: Store smerter, med en følelse af tunghed/ tyngde, der trækker ned af. 
Man får det bedre ved at bevæge sig. Den fødende er meget irriteret og 
interesserer sig ikke for sin partner. Bryder sig bestemt ikke om at blive 
trøstet. Træg og grådkvalt. Et godt lægemiddel til livmoder prolaps, med en 
nedaftrækkende, tunghedsfølelse. Tænk altid på sepia når børnene kommer 
hurtigt efter hinanden, og mor måske ikke har tid til at komme sig indimellem 
fødslerne. Der er en forværring ved faste, berøring og når man skal ligge i den 
samme position i lang tid. Man får det bedre efter mad og når man kan 
bevæge sig frit. 
 
STAPHYSAGRIA: Bruges mest efter fødslen, specielt hvis moderen føler 
vrede, modvilje, bitterhed eller føler sig ydmyget efter undersøgelser eller 
behandlinger under fødslen. Hun vil ikke berøres. Tænk på dette lægemiddel 
efter følgende hændelser: invaderende eller smertefulde indre 
eksaminationer. Kateter. Lavement. Brug af forceps. Mor er blevet klippet. 
Brug af stigbøjler. Smerterne er stikkende og sviende. 
 
Alle anbefalinger i denne guide er beregnet til information. Ingen informationer fra denne guide, er 
en erstatning for lægens og jordemoderens lægefaglige rådgivning eller behandling. Ingen 
opretshavere til dette materiale kan drages til ansvar for direkte eller indirekte skader og/eller 
gener, som er opstået efter brug eller misbrug af indholdet i denne guide. Mette Mitchell har ingen 
økonomiske interesser i produkter og butikker der nævnes I dette materiale.  


