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BASIC 36 KIT FRA HELIOS 
Guide til brugen af homøopati derhjemme udviklet af homøopat Mette Mitchell. 
 
Selvom homøopati allerede blev beskrevet af Hippocrates for 2500 år siden, 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. kan man behandle en person med høfeber med 
et homøopatisk lægemiddel, der er lavet af løg. For når en rask person hakker løg, 
så oplever hun at øjnene løber i vand og bliver irriterede; symptomer som minder 
om høfeber. Og når man har disse symptomer, og får det homøopatiske 
lægemiddel, oplever man lindring. Det er altså helt omvendt af, hvordan vi er vant 
til at tænke. 
De homøopatiske lægemidler gives dog kun i meget små doser, 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). Homøopati er uden 
bivirkninger. 
 
I homøopatien udskrives der på de ’symptomer’, som ses lige her og nu. Altså, 
hvordan har patienten det lige her og nu. Der skal ikke analyseres imellem 
sammenhænge, og hvorfor man har en rød næse f.eks. Det skal blot konstateres: 
næsen er rød. Selvom man normal ville være tilbøjelig til at sige ”jamen det er fordi 
hun pudser næse hele tiden”, så skal man bare konstatere at næsen er rød. 
Observer blot hvad det er der sker lige her og nu, og ændrer din udskrivning, når 
der sker noget nyt. I homøopatien er vi ”objektive observatører”, vi er tilstede i 
nuet. 
 

Før du udskriver 
Der er 2 vigtige principper, som du skal følge, når du udskriver homøopati. 
 
1) Princippet om at med lige skal lige kureres (Similia Similibus Curentur) 
Dette princip påkræver, at vi skal finde et match imellem tilstedeværende 
symptomer og et homøopatisk lægemiddel.  
For at kunne gøre dette er denne folder inddelt i 2 sektioner:  
En, som beskriver den lidelse du vil behandle.  
En, der kort beskriver de udvalgte lægemidler fra dette materiale. (Denne del kaldes 
Materia Medica). 
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Start med at slå lidelsen op, og skriv de foreslåede lægemidler ned. Gå derfra om i 
materia medica, og se hvilken beskrivelse, der passer bedst på den givne patient. 
 
2) Princippet om minimum dosis.  
I homøopatien bruges meget små doser, og vi bestræber os på at bruge mindst 
muligt, altid. Vi bruger kun det, der skal til for at stimulere kroppen til at hele sig 
selv.  
 
Når vi giver homøopati, giver vi en dosis og venter og observerer. Hvis den enkelte 
dosis bringer lindring, giver vi ikke mere, medmindre:  
 

• Lægemidlet stopper med at virke, før normaltilstanden er tilbage. 
• Hvis de samme symptomer vender tilbage igen.  
• Lægemidlet skal ændres, hvis tilstanden ændrer sig. 

 
Når man giver kroppen mere homøopati, end den har brug for, så betyder det ikke 
at heling kommer hurtigere.  
 

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

 

Hvad dette kit ikke er og ikke kan 
Det er vigtigt at huske på, at dette kit ikke er en erstatning for professionel 
lægehjælp. I første omgang skal kittet forstås som et supplement til det, man kan 
få i håndkøb.  
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 homøopatisk, mens du venter på hjælp. Og hvis symptomerne du 
behandler er en situation, der ikke er akut, men hvor det heller ikke bedres eller 
bliver værre eller vender tilbage, så kontakt en professionel homøopat/ læge/ 
behandler.  
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Til den som udskriver 
For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at 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, og spørg når der er brug for det. 
Lægemidler der tages ofte kan opløses i vand (knus mellem 2 skeer først) og kan 
gives i små sip efter behov. 
Hvis lægemidlet virker, kan det gentages, 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, er 
det det forkerte lægemiddel, og så du må kigge efter igen, for at finde et bedre 
middel. 
 
 

SYMPTOMER 
A 
ABORT: Truet abort efter fysisk trauma eller chok: arnica 
AFSKRABET HUD: Ledum eller arnica  
AKNE: se under bylder 
ALLERGISKE REAKTIONER: Akut, f.eks. ved bi-eller hvepsestik: apis | Meget nysen, 
snot, ingen tørst, tørhed, tunge øjenlåg: gelsenium | Klart snot der konstant løber, 
meget nysen, lyst til salt og stor tørst: nat mur | Mistet lugte og smagssans: nat 
mur | Lange nyse anfald: nux vom | Stoppet næse om natten, næsen løber om 
dagen: nux vom 
AMNING: Hårde, inflammerede, varme, røde bryster: belladonna | Hårde, 
inflammerede, varme, blege bryster, der gør ondt ved den mindste bevægelse: 
bryonia | Betændt og meget smertefuldt: hepar sulph | Ildelugtende betændelse: 
mercurius | For meget mælk: pulsatilla | Byld der heler for langsomt: silica | Baby 
kaster mælken op: silica 
ANGREB: Choktilstand: arnica | Dødsangst: aconite | Seksuelt, f.eks. efter 
voldtægt: staphysagria (som første akutbehandlingsmiddel – overgreb og 
voldtægt skal også behandles terapeutisk) 
ANGST-TILSTANDE: Panik og fobier (akut): aconite | perfektionist og hele tiden 
bange for at noget skal gå glat: arsenicum | Forventnings-angst med diarré: arg nit 
| forventnings-angst med pludselig træthed: gelsenium | Med feber: aconite, 
arsenicum | Angst for at flyve: Se flyskræk | Bange for utroligt mange forskellige 
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ting: calc carb | Sceneskræk: lycopodium | Bange for at være alene, mørke, torden 
og har en livlig fantasi: phosphorous 
ARP: Tykke flager der lugter surt. Bedst til buttede babyer, der også sveder meget: 
calc carb | Tynde babyer, der har meget luft i maven og er i dårligt humør lige når 
de vågner: lycopodium | Tør og kløende hårbund: sulphur 

 
B 
BENBRUD: Første behandling: arnica | Hvis smerterne og hævelsen er voldsom: 
arnica | Bliver værre ved den mindste bevægelse med stikkende smerte: bryonia | 
Med smerter i nervebanerne, der skyder op eller ned: hypericum 
BID OG STIK: Arnica først, så hypericum, ledum, staphysagria | Blåt, koldt, opsvulmet, 
føles bedre af noget koldt på: ledum | Rødt, varmt, opsvulmet, føles bedre af noget 
koldt på: apis | Dyrebid: arnica, hypericum, ledum | Dyrebid med smerter, der 
stråler ned eller opad i nerverne: hypericum | Bid der er blålige eller lilla rundt om 
biddet: lachesis | Bid der er meget smertefulde og bliver værre ved berøring: 
staphysagria | Insektbid: apis, cantharis, ledum  
BETÆNDELSE: Området er rødt, varmt, dunkende: belladonna | Med flydende 
betændelse: hepar sulph | Med blodig, betændelse: mercurius | Sår der heler 
meget langsomt: silica 
BIHULEBETÆNDELSE, tag til en professionel behandler hvis det er kronisk: 
Ildelugtende, gult betændelse, der lugter slemt: hepar sulph, mercurius | Lokal 
smerte i små områder, og med stædigt og sejt snot: kali bich | Med grønt og gult 
snot der ikke generer huden, det kommer i kontakt med: pulsatilla | Smerter inde i 
knoglerne i det berørte område, med grønt snot der lugter grimt og har små tråde 
af blod i sig: mercurius | Til kroniske symptomer, som egentlig burde tages til en 
behandler: silica | Kronisk og tørt snot der blokerer næsen når man er indenfor. 
Snottet er ildelugtende: sulphur. 
BLISTER I MUNDEN: Mercurius 
BLÆREBETÆNDELSE: Med konstant brændende fornemmelse: cantharis | Med 
svie, kløe og en brændende smerte mens, før og efter man tisser: cantharis | 
Brændende smerte når man tisser: apis | Brændende smerte mens man tisser og 
efter. Symptomerne bliver værre af at ligge ned: pulsatilla | Efter at have dyrket 
sex: staphysagria | Følelsesbetonet blærebetændelse der kommer efter man er 
blevet såret: nat mur | Konstant smerte i området omkring blæren, men vigtigst af 
alt så er patienten ekstremt irriteret: nux vom 
BLÅ MÆRKER: Arnica 
BLÅT ØJE: Arnica, ledum 
BRYSTBETÆNDELSE: Starter pludseligt og er varmt, rødt, dunkende: belladonna | 
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Huden på brystet er blegt, føles hårdt og varmt og gør ondt ved den mindste 
bevægelse: bryonia | Hvis der er betændelse eller betændte bylder: hepar sulph 
BYGKORN: Hvis øjet er rødt og øjenlåget gør ondt og er opsvulmet: apis | Hvis øjet 
kløer og øjenlågene er “limet” sammen pga. tyk, gulgrøn betændelse: pulsatilla | 
Hvis der er betændelse, så se midler under Sepsis 
BYLDER: Første stadie, hvor det er rødt, dunker og gør ondt: belladonna | Der er 
mange, de er små og meget ømme: arnica | Med brændende smerte: arsenicum | 
Varmt og dunkende: belladonna | Heler langsomt: silica | Meget kløende: sulphur | 
Smertefuldt og fyldt med betændelse: hepar sulph | Lillafarvede bylder der er 
meget sensitive overfor berøring: lachesis | Ofte godt efter belladonna. Tyndt og 
grønligt pus: mercurius | Til bylder der heler langsomt: silica 
BØRNEORM: Ipecac, silica 
BØVSER: Carbo veg, lycopodium 
 

C 
CHOK: Efter voldsomt uheld: arnica | Emotionelt chok, så som at miste en nær 
eller et brud på forhold: ignatia | Med angst/ panik: aconite | Efter dårlige nyheder: 
gelsenium 
 

D 
DEHYDRERING: China 
DIARRÉ: Som del af et angst-billede, omkring forventninger til en kommende 
begivenhed: arg nit, gelsenium | Efter chok: aconite | Med opkast, som ved 
madforgiftning: arsenicum, carbo veg | Med konstant opkast, tungen uden 
belægning: ipecac | Kun lige efter man står op: Sulphur | Efter udmattelse/ 
dehydrering: china | Sammen med tandfrembrud i babyer: chamomilla | Efter akut 
sorg: ignatia | Efter alkoholindtagelse eller for meget mad: nux vomica | Surt 
lugtende: calc carb | Konstant diarre, der fører til dehydrering: china | Diarre uden 
nogen form for smerte, men meget udmattende: phosphorous | Diarre efter fed 
mad: pulsatilla | Rutinemæssigt diarre om morgenen: sulphor | Diarre efter at have 
drukket noget koldt: aconite | Hvor afføring er meget slimet: mercurius | Hvis 
diarren forstilles ved at man ligger helt stille og forværres ved den mindste 
bevægelse. Man er desuden meget tørstig og drikker meget af gangen: bryonia | 
Diarre med ekstrem rastløshed. Afføringen lugter som fisk: rhus tox 
DIFTERI: -lægemidlerne her er til begyndelsen af sygdommen. Mistænker man virkeligt 
en patient for at have difteri, skal dette lægebehandles.  
Apis: Gives i de første stadier af sygdommen, hvor træthed og udmattelse melder 
sig, sammen med lav feber og stærk puls. Mandlerne er tydeligt hævede med 
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intens inflammation – vævet er lyserødt eller rødt. Halsen er rød, hævet, glinsende 
og meget følsom over for berøring, og døbelen er opsvulmet. Smerten i halsen 
lindres, når der drikke noget koldt, men patienten er ikke tørstig og tisser kun lidt. 
En stikkende smerte strækker sig fra halsen op i ørerne. | Ignatia: Patienten har 
ondt i halsen, men smerterne bliver bedre, når hun synker mad. Det føles, som om 
man har en klump i halsen, og smerterne fra halsområdet stråler op i ørerne. Der er 
små blister i struben og inflammerede mandler. Nakken føles stiv pga. hævede 
kirtler. Patienten har tendens til at få noget galt i halsen og er tvær, hysterisk eller 
forarget og vred. | Kali bich: Patienten har ondt i roden af næsen og er generet af 
en tyk snot, som kun kommer fri med stor anstrengelse. Han er meget udmattet 
og har en svag/blød puls. Det gør ondt i halsen, når han rækker tunge, og hørelsen 
er tilstoppet. | Lachesis: De første symptomer starter i venstre side og flytter sig 
mod højre. Ansigt og hals har et blåligt skær, og patienten har en følelse af at 
kvæles. Hun er så følsom omkring hals og nakke, at tøjet føles stramt. Alle 
symptomer forværres af varme. De er værst efter søvn og i kroppens venstre side. 
Hver gang noget kommer ud af kroppen, får patienten det bedre. Hun føler sig 
mistænksom og jaloux. | Lycopodium: Symptomerne begynder i næsen eller den 
højre side af halsen og flytter sig mod venstre. De er værst fra kl. 16.00–20.00. 
Ved vejrtrækning bevæger patienten kun næseborene lidt. Han tisser stort set ikke 
og den urin, der kommer, kan have bundfald. 
 

E 
EKSAMENSANGST: Med diarre, rystelser og ’fastfrysning’: gelsenium | Med diarre 
og man føler at man skal skynde sig meget: arg nit 
EKSEM (det anbefales man ser en homøopat ved vedvarende hudproblemer): 
Tør ’fiskehud’, der brænder og klør: arsenicum | Til spædbørn. Ofte på hovedet og i 
ansigtet: calc carb | Eksem med betændelse (gult): hepar sulph | Kronisk eksem, 
kommer ofte med maveproblemer: lycopodium | Rødt og inflammeret eksem. Ofte 
i hårkandten: nat mur | Akutte udbrud af eksem. Væskefyldte blæner der klør: rhus 
tox | På hoved, ører, ansigt og hænder. Tykke hudflager der klør: staphysagria | 
Lindres ved at man klør på det, men det brænder efterfølgende. Kontakt med vand 
forværrer: sulphur 
 

F 
FALSK STRUBEHOSTE: Til frygt (start med): aconite | Starter lige når man vågner, 
med en klump i halsen: lachesis | Hosteanfald i de tidlige timer: hepar sulph  
FEBER: Aconite: Feberen kommer pludseligt efter at patienten har fået et 
kuldechok. Patienten føler sig skiftevis varm og kold, og er usædvanligt tørstig 
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efter noget koldt. Ofte starter symptomerne omkring midnat. | Arsenicum: 
Patienten fryser men føles varm ved berøring. Patienten er rastløs og 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 ‘spaced out’ og måske endda har 
udvidede pupiller. Der er oftest en forværring af symptomerne omkring kl. 15.00. 
Vil helst have lyset slukket. | 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. Nogen gange er symptomerne værst omkring kl 21.00. Et godt 
lægemiddel ved tandfrembrud. | Gelsenium: Til feber med influenzaagtige 
symptomer, så 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 ved 
den mindste bevægelse. Patienten er meget sensitiv overfor lyd, lys og kontakt og 
bliver hurtigt meget irriteret. Feberen er ofte sammen med fordøjelsesproblemer. | 
Phosphorous: Til patienten der har det fint på trods af en meget høj feber. 
Blussende kinder og 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 
men føler 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. 
FINGRE, KLEMTE: Hypericum 
FLYSKRÆK: Pludseligt: aconite | Pga. angst for højder og klaustrofobi: arg nit | 
Med dødsangst: aconite, arsenicum | Med intens rastløshed: arsenicum | Med en 
følelse af at være paralyseret, men får det bedre af alkohol: gelsenium 
FLÆNGER: Til chok: aconite | Til ømhed i området: arnica | Til huden generalt: 
calendula | Efter operationer: staphysagria | Til beskadigede nerver: hypericum 
FORBRÆNDINGER: -få altid forbrændinger tjekket af en læge ved den mindste tvivl: 
For forskrækkelsen over at være blevet forbrændt: arnica | Til huden, for at 
fremskynde heling: calendula | Til smerter i forbindelse med forbrænding: 
cantharis | Hvis der går infektion i såret: hepar sulph | Hvis såret er dybere end blot 
huden (skal også behandles af en læge): kali bich | Til den sidste del af 
helingsprocessen, for at få såret til at lukke og hele og op pænt: silica | Til chok: 
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aconite | Rødt, hævet og med en dunkende smerte: belladonna | Smerten 
forværres så snart man er i nærheden af varme: hypericum  
FORDØJELSESBESVÆR: Efter at have spist for fed mad /evt. ha’ drukket for 
meget: nux vomica | Med voldsom oppustethed og luft i tarmene: carbo veg | Med 
kvalme og/eller opkastning efter at have indtaget fed mad: pulsatilla | Efter slik 
eller koldt mad: arg nit | Brændende smerter og meget tørstig, men drikker man 
noget koldt, så får man det straks værre: arsenicum | Oppustet mave, som ikke 
bliver lindret ved at bøvse. Ofte efter frugt eller mælk: china | Oppustet mave, med 
høje prutter. Bøvser der er som om de stopper i halsen. Oppustethed kommer 
straks efter man er begyndt at spise: lycopodium | Symptomerne starter efter man 
har været ude for en ydmygende oplevelse: staphysagria | Ens fordøjelse er svag 
og volder mange problemer over langt tid. Afføring og prutter lugter voldsomt: 
sulphur 
FORFRYSNINGER: Varmt, kløende og bliver værre ved varme: pulsatilla | 
Mørkerødt og inflammeret, værre ved kulde og fugt: rhus tox 
FORKØLELSER, læs også under snot: Lige når man mærker det er på vej, tit efter 
koldt blæsevejr: aconite | Tynd og gennemsigtig snot, der irriterer huden under 
næsen: arsenicum | Tykt, gult og måske grønt snot, som der er meget af, men ikke 
irriterer huden under næsen: pulsatilla | Tilstoppet næse med gult snot der lugter 
grimt: calc carb | Tørre næsebor med sår: calc carb, lycopodium | Med influenza-
lignende smerter: gelsenium | Forkølelsen fortsætter i meget langt tid: silica; Med 
meget tykt snot, der næsten ikke kan pustes ud: kali bich | Med meget nysen og en 
næse der drypper: nat mur | Tykt, gult snot der er som betændelse nærmest, og 
hvor man er meget følsom overfor kulde: hepar sulph | Meget tykt og klart snot, 
der næsten ikke kan pustes ud/ dræne: kali bich | Man er meget følsom overfor 
både varme og kulde, og kan aldrig rigtigt helt holde temperaturen: mercurius | 
Generet af alt (lys, lyd, lugte, træk osv.): nux vom | Forkølelse med tendens til 
næseblod (som er svær at stoppe igen): phosphorous | Konstant forkølelse hos en 
træt mor: sepia 
FORKØLELSESSÅR: Hvis der ikke er andre symptomer samtidig: nat mur | På 
læberne: rhus tox, sepia | Efter at have været ude i solen: nat mur | Brændende 
smerte som lindres af noget varmt: arsenicum | Meget smertefuldt og påvirker 
humøret så man bliver pirrelig: hepar sulph | På spidsen af tungen: arg nit | Til 
babyer der ammes: bryonia | Med dårlig ånde og forhøjet spytproduktion: 
mercurius 
FORSTOPPELSE: Konstant, ineffektiv trang, kan ikke blive færdig: nux vomica | 
Under graviditet: nux vomica | Forstoppelse pga. følelsesmæssigt stress: nat mur | 
Stor og hård afføring: calc carb | Med stor tørst, en følelse af tørhed og nogen 
gange hovedpine: bryonia | Med afføring der trækker sig tilbage i tarmen igen: 
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silica | Hård og meget ’knoldet’ afføring, måske endda i små kugler: lycopodium | 
Det føles som om afføringen ligger i en klump og man får det ikke bedre efter at 
have været på toilettet: sepia | Man føler man skal på toilettet ofte, men der 
kommer ikke så meget ud og det er svært at få presset ud. Har en 
gennemtrængende lugt: sulphur | Afføringen er hård og falder fra hinanden: nat 
mur 
FORSTUVELSER ELLER FORSTRÆKNINGER: Til hævelsen: arnica | Hvis patienten 
får det værre ved at bevæge sig den mindste smule: bryonia | Hvis det gør ondt når 
man bevæger sig til at begynde med, men så bliver bedre: rhus tox | Hvis patienten 
får det værre ved at ligge på den kropsdel, der er kommet til skade: ruta 
FROSTKNUDER: Mørkerødt, med inflammation: rhus tox | Varmt, kløende, værre 
når der kommer noget varmt på: pulsatilla 
FØDSEL, vær opmærksom på at er findes homøopatiske fødselskits, hvis du 
planlægger at bruge homøopati i fødslen: Lange pauser hvor der ikke sker noget. 
Mor er grådkvalt og føler sig hjælpeløs: pulsatilla | Føler sig svag, med rygsmerter: 
gelsenium | Frygter døden i fødslen: aconite | Til baby efter fødsel: For chok efter en 
meget hurtig fødsel: aconite | Holder urinen tilbage: aconite | Stoppet tårekanal: 
silica 
FØLELSER: Vrede: bryonia, chamomilla, hepar sulph, lycopodium, nux vomica | 
Nervøsitet: arsenicum, arg nit, gelsenium, rhus tox, silica | Forvirret: calc carb, 
sulphur | Deprimeret: arg nit, arsenicum, gelsenium, ignatia, lycopodium, nat mur, 
phosphorous, pulsatilla, sepia, silica, staphysagria, sulphur | Frygt: aconite, 
belladonna, phophorous, pulsatilla | Tilgivelse: nat mur | Skyldfølelse: nat mur | 
Sensitiv: arsenicum, ignatia, phosphorous | Jaloux: apis, lachesis | Ensomhed: 
pulsatilla | Efterladt: ignatia, nat mur | Lavt selvværd: calc carb, lycopodium, silica 
| Angstanfald/ chok: aconite, arnica, arg nit, arsenicum, staphysagria | Blærer sig: 
lycopodium, sulphur | Parforholdsproblemer: calc carb, nat mur, pulsatilla, sepia, 
staphysagria | Seksualitet: lachesis, lycopodium, sepia, staphysagria 
FÅRESYGE: -lægemidlerne her er til begyndelsen af sygdommen. Videre behandling, 
udover de beskrevne symptomer, skal tages til en professionel behandler.  Belladonna: 
Hvis fåresygen kommer hurtigt og pludseligt. Hævelsen er højresidet og kirtlerne 
meget røde og varme. Patienten oplever en voldsom, skydende smerte, som 
kommer og går brat. Han har en brændende fornemmelse i halsen. Kirtlerne er 
meget sensitive over for berøring. Patienten er meget varm, oppustet, rød i 
ansigtet og har høj feber. Han er fortumlet, og øjnene er meget lysfølsomme. | 
Lachesis: Venstresidet fåresyge, med en enorm hævelsen af kirtlen. Patienten er 
følsom over for den mindste berøring, kan næsten ikke synke væske, men får det 
bedre af at synke mad. Han har lilla og blålig farve i halsen og kan ikke holde ud at 
have noget rundt om den. Ansigtet ser lilla og skjoldet ud. | Lycopodium: Fåresyge, 



	

	

10	

	 Copyright2016	homøopat	Mette	Mitchell	 	
	 	

der begynder i højre side og flytter sig mod venstre. Patienten vil helst drikke 
noget varmt og har ofte fordøjelsesproblemer sammen med de primære 
symptomer. | Pulsatilla: Symptomerne flytter sig rundt i kroppen, også fra side til 
side. Patienten er meget ked af det og har brug for trøst. Han har ingen tørst, men 
behov for frisk luft og for at have vinduet åbent. Hørelsen er nedsat pga. 
infektionen. Feberen svinger konstant eller lader vente på sig. 
 

G 
GIGTSMERTER: Arnica, pulsatilla, rhus tox 
 

H 
HEDESLAG: Føler sig skiftevis brændende varm og isende kold: belladonna | Efter 
at have været ophedet i længere tid, efterfulgt af et totalt kollaps: carbo veg 
HELVEDESILD: Store, stikkende blærer, der kan lindres med noget koldt: apis | 
Udbrud der føles som brændende pletter. Lindres med mere varme. Blærerne er 
sammenvoksede: arsenicum | De tidlige stadier, hvor området er varmt, rødt og 
meget følsomt: belladonna | Efter det er blevet tørt, med jagende smerter i 
nervebanerne: hyperricum | Lilla-blå udbrud: lachesis | Med stærke smerter: mag 
phos | Små væskefyldte blærere der klør: rhus tox | For at hjælpe et langsomt 
udbrud på vej, som i sidste ende måske forhindrer smerter i nervebanerne: sulphur 
HJEMVE: Føler sig alene og forladt: pulsatilla | Føler sig trist og påvirket 
emotionelt / følelsesmæssigt: ignatia | Tænker, taler og drømmer om at være 
hjemme/komme hjem: bryonia 
HJERNERYSTELSE: Giv arnica og søg lægehjælp hvis der er den mindste videre 
bekymring. 
HOSTE: Astmatisk hoste med piben i vejrtrækningen: arsencium | Efter at have 
været ude i kold blæst: aconite | Tør hoste, med smerter i brystkassen og 
hovedpine: bryonia | Tør, kildende hoste der start pludseligt og mest om natten: 
belladonna | En løs, rallende hoste der ligger i lungerne og der bliver ikke hostet 
noget op: ant tart | Tør hoste om natten, løs hoste om morgenen: pulsatilla | 
Hæshed og ondt i halsen: hepar sulph | Højlydt, løs hoste med opkast (kighoste): 
ant tart | Med blåligt skær i ansigtet og opkast af slim. Kighoste: drosera | Med et 
blåsligt skær i huden, stivhed, kvalme, opkast og næsteblod: drosera, ipecac | En 
kildende hoste om natten og løs om morgenen, hvor man får hostet slim op: calc 
carb | Falsk strubehoste: hepar sulph | Tør og hakkende hoste, som provokerer 
mere hoste. Kighoste: ignatia | En gøende og hakkende hoste, hvor kun lidt af det 
stædige og sammenhængende slim hostes op. Ofte også med hæshed: kali bich | 
En kildende hoste, hvor man også har svært ved at få vejret: lycopodium | En tør 
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og drillende hoste der kommer i forbindelse med stress: nux vomica | En tør, 
udmattende og voldsom hoste der sidder dybt i halsen: phosphorous | Tør hoste 
om natten og løs om morgenen. En kvælende hoste der kommer og går. Se også 
på det mentale billede: pulsatilla | En tør og drillende hoste, der kommer fra 
brystkassen: rhus tox | En kvælende hoste, med en stor trang til frisk luft. En 
brændende fornemmelse i ansigt og brystkasse: sulphur 
HOVEDPINE: Efter nedkøling: aconite | Efter chok og forskrækkelse: aconite | 
Starter pludseligt og voldsomt: aconite, belladonna | Efter at have slået hovedet: 
arnica | Ved udmattelse: arsenicum | Efter hårvask: belladonna | Dunkende 
hovedpine under menstruation: belladonna | Dunkende hovedpine efter for meget 
sol: belladonna | Efter skift i vejret: bryonia | Skift til mere fugtigt vejr: rhus tox | I 
små områder, forsaget af bihulebetændelse: kali bich | Efter for meget fed mad og 
alkohol: nux vomica | Efter at være blevet våd, i regn måske: rhus tox | Efter at 
have arbejdet i kunstig belysning: silica | Efter træk: silica | Før tordenvejr: 
phosphorous | Efter at have rejst: silica | Spændingshovedpine: nat mur | En 
voldsom hovedpine, der føles som om at man er blevet slået på hjernen. Starter 
fortil og spreder sig bagud: bryonia | En voldsom hovedpine der stater pludseligt, 
og bliver forværret af lyd og lys og specielt tobaksrøg: ignatia | Venstresidet 
hovedpine der kommer i bølger. Hvis hovedpinen kommer i forbindelse med PMS, 
så forsvinder den så snart man begynder at bløde. Og kommer den i forbindelse 
med en forkølelse, så lindres den ved at pudse næse: lachesis | En dunkende 
hovedpine, der sidder på kronen og er værst mellem kl. 16.00 – 20.00: lycopodium 
| Hovedpinen sidder på den ene side, men kan godt flytte sig rundt i hovedet. 
Starter ofte i den højre tinding, og spreder sig over panden og over øjnene: 
pulsatilla | Efter at have læst meget, som når man læser til eksamen: ruta | 
Periodevis hovedpine, måske i forbindelse med menstruation. Hovedpine som 
forbedres ved at man dyrker sport: sepia | Hovedpinen starter i baghovedet og 
spreder sig over øjnene: silica | Hovedpine der kommer en ydmygelse eller fra 
undertrykt vrede: staphysagria | En trommende hovedpine, på toppen af hovedet 
med konstant varme og en tunghedsfølelse: sulphur | Migræne med udvidede 
blodårer i hovedet: apis | Bekymring over en planlagt begivenhed: arg nit | 
Hovedpine efter stress med mange bekymringer: calc carb | Børn der er enormt 
vrede med deres hovedpine: chamomilla | Efter store væksetab: china | Hovedpine 
med influenza: gelsenium | Med opkast: ipecac | Med et blåt øje: ledum | Efter at 
have læst meget. Jagende smerte. Smerten sidder i nakken: mag phos | Med 
overanstrengte øjne |  
HÆMORRIDER: Med graviditet: nux vomica | Blålige hæmorrider med brændende 
smerte: arsenicum | Med skarpe og jagende smerter: ignatia | Lillafarvede 
hæmorrider der er meget sensitive overfor berøring. Dunkende smerte og med 
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sammensnøret ringmuskel: lachesis | Hvis hæmorrider kommer sammen med 
stress and et højt forbrug af stimulanser: nux vomica | Blødende hæmorrider: 
phosphorous | Brændende og kløende anus, som lindres med koldt vand: sulphur 
HØFEBER: Brændende eller kløende fornemmelse i næse, øjne eller hals. Udflåd 
fra øjne og næse generer huden i det omkringliggende område: arsenicum | Nyser 
meget, det løber/ drypper ud af næse og øjne med klart, tykt væske. Man mister 
smags og lugtesansen: nat mur | Meget nysen, løbende øjne, dryppende næse og 
patienten er ekstremt irriteret: nux vom | Nyser meget. Ildelugtende slim/snot. 
Klistrede øjne om morgenen. Røde løbende øjne om dagen. Typiske 
høfeberlægemidler, som ikke er med i kittet: Mixed grasses & pollen, allium cepa, 
eusphrasia, Sabadilla. 
 

I 
INFLUENZA: Starter pludseligt og voldsomt, efter chok eller kuldechok: aconite, 
belladonna | Kommer langsomt snigende, fryser, meget tørstig, den mindste 
bevægelse forværrer tilstanden: bryonia | Bekymret, udmattet, har det værst 
omkring midnat. Drikker væske i små slurke: arsenicum | Typiske 
influenzasymptomer, med ømhed og ekstrem træthed: gelsenium | Tykt grønt eller 
gult snot, der indikerer betændelse: hepar sulph, mercurius | Maveinfluenza med 
opkast: ipecac | Med en følelse af elektriske stød. Alle symptomer er værst ml. 
16.00 – 20.00: lycopodium | Fryser og sveder, irritabel, ondt i ryg og lemmer. Røde 
øjne: nux vom | Drillende tør, konstant hoste med hæshed og svaghed i hele 
kroppen:  phosphorous | Fryser, men vil have frisk luft. Tør mund men ingen tørst: 
pulsatilla | Rastløs, stiv i kroppen, kan ikke sove: rhus tox 
 

J 
JET-LAG: Arnica | Hvis man føler ’paralyseret’: gelsenium 
 

K 
KIGHOSTE: -lægemidlerne her er til begyndelsen af sygdommen. Videre behandling, 
udover de beskrevne symptomer, skal tages til en professionel behandler.  Ant tart: 
Hosteanfald udløses af vrede eller ved at spise. Patienten er gnaven, klynker og 
brokker sig, og vil helst være alene. Store mængder slim rasler i brystkassen. NB: 
Hvis patienten ikke har det symptom, er der ingen grund til at prøve Ant tart. 
Tungen er dækket af en tyk belægning, patienten er ikke tørstig og har en hurtig og 
anstrengt vejrtrækning. Han hoster, hiver efter vejret og bliver nødt til at sidde op. 
Det hjælper at bøje hoved bagud. | Arnica: Brug Arnica, hvis patienten har hostet 
så meget, at han har fået ømme muskler. Han vil ikke have, at man rører ved ham 
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og bliver nervøs, bare man går imod ham. Patienten græder før hosten starter, 
fordi han allerede frygter den smerte, som kommer med den. Hosten kan være så 
’hård’ at man ser små blodsprængninger i huden. | Belladonna: Meget gråd og 
smerter i maven før hoste. Det føles, som om hovedet er ved at eksplodere, når 
man hoster. Hosten er tør, rytmisk og værst om natten, eller når man ligger ned. 
Når patienten efter store anstrengelser hoster en lille smule slim op, føles halsen 
mere og mere tør, hvorefter en irriterende kilden dukker op, som igen udløser den 
hylende hoste og opkastningsfornemmelser. Symptomerne bliver værre ved kold 
luft og træk. Patienten er opkørt, desperat for at slippe fri og kan have 
febervildelser, hvor han bider, slår ud og ødelægger ting. Vildelserne kan også 
medføre, at han ’ser monstre’. | Bryonia: Her gentager et bestemt scenarie sig: 
Barnet hoster straks efter at have spist eller drukket, kaster op og vender så 
tilbage til maden igen. Patienten har tør, rytmisk hoste, som får hele kroppen til at 
ryste. Hosten får også patienten til at springe op af sengen. Selv den mindste 
bevægelse gør symptomerne værre, patienten er irriteret, vil helst være derhjemme 
og vil ikke røres ved. Han holder sig på brystkassen under hoste. | Drosera: Det 
føles, som om en fjer kilder i halsen. Hoste udløser mere hoste, og det kan blive så 
voldsomt, at patienten har svært at få vejret imellem anfaldene. Åndedrættet føles 
fastlåst - som om han ikke kan ånde ud. Halsen er tør, og når han ånder ud, 
udløses et nyt hosteanfald. Patienten har ondt under ribbenene, selv ved den 
mindste berøring, og holder beskyttende om området under hosteanfald. Hosten 
begynder, når barnet lægger hovedet på puden om aftenen. Han er mistroisk og 
beskylder venner for alverdens ting. 
KLAUSTROFOBI: Arg nit 
KOLIK: Føles mindre slemt ved at bøje sig forover: belladonna | Tandfrembrud og 
kolik på samme tid: chamomilla | Smerter i maven, med kvalme og opkast: ipecac | 
Med feber, luft i maven og kramper, muligvis efter at have spist for meget: nux 
vomica | Værre ved at bevæge sig den mindste smule, og får det bedre af varme 
og ved pres mod maven (knæene op): bryonia | Oppustet over navlen: china | 
Oppustet under navlen: carbo veg | Kolik efter en ydmygelse: staphysagria | Til 
svære smerter: mag phos | Opkast, mange prutter og ildelugtende afføring: 
pulsatilla 
KRONISK TRÆTHED: Gelsenium, phosphorous, sepia, silica 
KVALME: I forbindelse med angst og frygt. Kvalme og opkast straks efter mad: ant 
tart | Kvalme i forbindelse med madforgiftning, med en brændende fornemmelse i 
maven: arsenicum | I forbindelse med maveinfluenza, som forbedres ved at man 
ligger helt stille: bryonia | Babyer som kaster op straks efter at have ammet: calc 
carb | Meget irriterede babyer, som kaster op i forbindelse med at de får tænder: 
chamomilla | Ekstrem opkast, som leder til udmattelse. Udspilet mave, som ikke 



	

	

14	

	 Copyright2016	homøopat	Mette	Mitchell	 	
	 	

bliver mindre af at man kaster op: china | Konstant kvalme, som ikke lindres ved at 
man kaster op (det vigtigste lægemiddel til opkast): ipecac | Vigtigt lægemiddel til 
tømmermænd. Man har fået ’for meget af det gode’, inkl. alkohol, mad og alle 
stimulanser (en forværring efter at have taget dette lægemiddel må forventes): 
nux vomica | Kvalmen påvirkes af dufte. Efter man har drukket koldt vand, som er 
blevet varmt i maven: phosphorous | Opkast mere end 4 timer efter man har spist: 
pulsatilla | Svangerskabskvalmde der lindres ved at man spiser: sepia | Opkast 
efter operation: staphysagria 
KØRESYGE:  Kvalme, men ikke i stand til at kaste op: nux vomica | Den mindste 
bevægelse forværrer (symptomer forsvinder så snart bilen står stille): bryonia 
 

L 
LEDSMERTER: Rødt, hævet og smertefuldt. Tidligere stadier af ledsmerter. Efter at 
have været eksponeret for kulde og kold vind: aconite | Stikkende smerte i de 
hævede, rosafarvede led, som lindres ved at putter noget koldt på: apis | Varme, 
hævede og dunkende led: belladonna | Smerten forværres ved den mindste 
bevægelse: bryonia | Kronisk gigt, som forværres i kulde og fugtige vejr: calc carb | 
Smerten er så slem man ikke kan sove: chamomilla | Led der knækker, og smerte 
der flytter sig hurtigt fra et sted til et andet: kali bich | Til gigt, hvor smerten starter 
i fødderne og bevæger sig op af benene: ledum | Kroniske smerter, som blusser op 
med mellemrum, men specielt når man ikke bevæger sig og i fugtigt vejr: 
lycopodium  | Smerterne er værst om natten. Man sveder mig, og dette forværrer 
symptomerne: mercurius | Smerterne flytter sig fra led til led. Uden tørst: pulsatilla 
| Det vigtigste lægemiddel til gigt. Smerterne lindres ved bevægelse: rhus tox | 
Smerten stammer fra inflammation. Specielt godt til håndled og ankler, og hvor 
der har været overanstrengelser: ruta | Kroniske smerter. Smerten forværres når 
man slapper af og når man opvarmes fra et bad eller i sengen: sulphur 
LUFT I MAVEN: Smertefuld, udspilet mave, med ildelugtende prutter. Forværres 
efter sukkerindtag: ant tart | Langsom fordøjelse, udspilet mave. Ubehag lindres 
ved at man prutter eller bøvser: carbo veg | Til babyer der bliver ’vrede’ af ubehaget 
med en udspilet mave: chamomilla | Med mavesmerte der lindres ved at man bøjer 
sig forover: china | Man kan ikke tåle noget der strammer om maven. Specielt godt 
til folk der indtager store mængder af alkohol: lachesis | Ekstremt udspilet mave, 
kommer ofte inden for halv time, selv efter et lille måltid. Værst mellem kl. 16.00-
20.00: lycopodium | Smerte i maven der lindres ved at man ligger i fosterstilling. 
Varme lindrer også: mag phos | Luft i maven der kommer med madforgiftning, 
efter indtag af alkohol og kaffe og som bivirkning af medicin: nux vomica | Luft i 
maven der kommer sammen med hovedpine: sepia | Efter en operation: 
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staphysagria | Med brændende smerte i anus. Det føles som om der er noget der 
bevæger sig i maven. Maven er senstiv overfor noget der strammer: sulphur 
LUS: Hvis man føler sig skamfuld over det: staphysagria | Efter bid: ledum 
 

M 
MAD: For fed mad, for meget / For megen vin /smøger: nux vom | Slemt: carbo veg 
MADFORGIFTNING: Efter dårligt kød eller forurenet drikkevand: arsenicum | Efter 
dårlig fisk, kød og efter at have spist meget fed mad: pulsatilla | Efter skaldyr: 
lycopodium | Med udspilet mave og man bøvser meget: carbo veg | Med ekstrem 
opkast. Belægningsfri tunge: ipecac | Efter overspisning: nux vom |  
MAVE-INFLUENZA, der er flere forskellige lægemidler at vælge imellem. Læs materia 
medica af følgende lægemidler: Arsenicum, bryonia, gelsenium, ipecac, nux vomica 
og pulsatilla. 
MAVESMERTER: Pludselig, voldsom mavesmerte der gør en meget bange: aconite 
| Efter slag på maven: arnica | Brændende smerte i maven, der lindres ved at man 
drikker noget varmt: arsenicum | Ekstrem smerte i maven, der forværres ved den 
mindste berøring (jagende smerte), og som lindres ved at man bøjer bagud: 
belladonna | Meget lokaliseret skarp og jagende smerte, der lindres ved at man 
ligger helt stille: bryonia | Efter at have spist fed mad. Udspilet mave der er 
sensitiv overfor berøring: calc carb | Udspilet mave i den øverste del af maven. 
Smerten lindres ved at man bøvser eller prutter: carbo veg | Kolik i børn. Ofte 
mavesmerter efter vrede: chamomilla | Mavesmerter med meget luft i maven. 
Bevægelse lindrer: china | Mavesmerter med kvalme og opkast: ipecac | Ingen 
tolerance overfor noget der strammer om maven: lachesis | Mavesmerter der 
kommer hurtigt efter selv et let måltid: lycopodium | Smerter lindres ved at man 
ligger i fosterstilling og af varme: mag phos | Efter at have spist eller drukket for 
meget: nux vomica | En svag, tom fornemmelse i maven, med skarpe og skærende 
smerter: phosphorous | Smerte i maven der lindres ved at man bevæger sig. Ofte 
værst om morgenen: rhus tox | Luft i maven sammen med hovedpine. En tung 
følelse i maven: sepia | Efter en operation: staphysagria | Det føles som om at der 
er noget der bevæger sig i maven: sulphur 
MENSTRUATION: Kun lidt og forsinket, efter en forskrækkelse eller kuldechok: 
aconite | Forsinket, efter at have fået våde fødder: pulsatilla | Varm og med meget 
blodtab: belladonna | Kvalme før og under menstruation: ipecac | Krampe: mag 
phos | Intens smerte der skærer og drejer: chamomilla | Tunghedsfølelses og 
kraftig blødning: ipecac | PMS der lindres så snart at menstruationen begynder. 
Kan slet ikke holde ud at have noget stramt på: lachesis | Føler sig deprimeret 
omkring menstruation, men vil helst gå alene med det og man har måske en 
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spændingshovedpine: nat mur | Hvis man er meget irriteret og bliver let påvirket af 
lyd, lys, lugte og træk omkring menstruation: nux vom | Meget vred omkring 
menstruation, irritabel, bliver nemt fornærmet og vil være alene. Skælder ud på de 
nærmeste: sepia | Sensitiv før menstruation, dårlig søvn, bekymrede, hævede om 
ømme bryster: calc carb | Stor forandring i humøret før menstruation, frustreret og 
kommer nemt i konflikt. Kan ikke holde cigaretrøg og parfume ud: ignatia | Jaloux 
og mistænksom før menstruation, føler sig lettede så snart det begynder at bløde: 
lachesis | Nedtrykt, ked af det, dårligt humør og med behov for mange krammere 
og opmærksomhed: pulsatilla 
MOBNING: Efter ydmygende oplevelser: staphysagria | Børn der pga. manglende 
selvtillid begynder at hævde sig selv igennem adfærd: lycopodium 
MORGENKVALME: Arsenicum, bryonia, ipecac, nux vomica, pulsatilla, sepia, 
sulphur 
MUSKLER: Forstrakte, hvor man får det værre ved den mindste bevægelse: 
bryonia | Ømme muskler: arnica | Forstuvet, hvor man får det værre ved at bevæge 
sig til at begynde med, men efter et stykke tid er smerten væk: rhus tox | Kramper 
og smerte der lindres ved varmepålægning: mag phos | Smerter der aftager med 
bevægelse: rhus tox 
MÆSLINGER: -lægemidlerne her er til begyndelsen af sygdommen. Videre behandling, 
udover de beskrevne symptomer, skal tages til en professionel behandler. Aconite: Er 
især godt i de tidlige stadier af mæslinger, når symptomerne pludselig melder sig. 
Her ses høj feber, næse og øjne, der løber, og muligvis gøende hoste. Der kan være 
høj puls, imens barnet føler sig rastløs og er meget tørstig. Huden føles tør, inden 
udslættet ses. Når udbruddet kommer, klør udslættet og giver en brændende 
smerte i huden. | Belladonna: Specielt godt i de tidlige stadier, hvor feberen er høj 
og barnet har meget røde og opkogte kinder. Øjnene er ømme og røde, måske med 
udvidede pupiller. Barnet kan også have ondt i halsen. Det bryder sig ikke om at 
bliver rørt ved eller flyttet, og er ikke tørstig. Huden er rød og blank – det kan ligne 
skarlagensfeber. | Bryonia: Til barnet der har feber, er meget irritabel, tør og 
ekstremt tørstig efter store mængder vand. Patienten har tørre læber og en hård, 
smertefuld hoste, som kan komme sammen med hovedpine. Hun vil bare ligge 
helt stille og uforstyrret, fordi enhver forstyrrelse gør symptomerne værre. Bryonia 
er også et godt lægemiddel, hvis sygdomsforløbet bevæger sig meget langsomt. 
Det bruges også, hvis udslættet udvikler sig langsomt, eller hvis det helt forsvinder 
for en stund, hvorefter barnet bliver meget dårligt med blegt ansigt. 
 

N 
NAKKESTIVHED: (hvis dette symptom ledsages af feber, så søg læge omgående, da 
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der kunne være tale om meningitis): rhus tox 
NÆLDEFEBER: Med feber og hævelser. Brændende og stikkende smerter, og 
meget kløende: apis | Nældefeber der kommer efter huden har været våd. Kløen 
lindres ved varme: rhus tox | Nældefeberen kommer ofte på skift med andre 
symptomer. Når nældefeberen falder, vender de andre symptomer tilbage: 
arsenicum | Kronisk nældefeber der forværres når man får mælk: calc carb | 
Forværres af varme og når man dyrker sport. Kommer måske efter man har spist 
med salt. Meget tørstig: nat mur | Forværres af varme og når man dyrker sport. 
Man er ikke tørstig. Kommer ofte sammen med maveproblemer: pulsatilla | 
Kronisk nældefeber der forværres, når man er udenfor i den kolde luft. Varme 
lindrer: sepia 
NÆSEBLOD: Pludselig: aconite | Efter at være kommet til skade: arnica | Efter 
hoste: ipecac | Næseblod der er svær at stoppe: phosphorous 
 

O 
ONDT I HALSEN: Tør, rød og brændende: aconite | Tør, rød og varm med en trang 
til at synke, selvom det gør ondt: belladonna | Kommer langsomt snigende, med 
influenza-lignende symptomer og ekstrem træthed: gelsenium | Tør i hals og mund 
og man er meget tørstig: bryonia | Brændende og stikkende smerte, specielt når 
man synker: apis | Som om der sidder et hår bagerst på tungen: silica | Man har 
meget mundvand og dårlig ånde: mercurius | Hævede kirtler: belladonna, silica | 
Betændelse: hepar sulph | Som om man har en klump i halsen: ignatia | Rød og 
inflammeret, tør og ru med smertefulde, blistrede kirtler: kali bich | I venstre side: 
lachesis | I højre side: lycopodium | Smertefuld, tør og øm hals med hæshed: 
phosphorous 
OPERATIONER: Før operation: arnica | Efter operation: arnica | Nervesmerte efter 
operation: hypericum | Til sårheling: calendula, staphysagria | Efter brug af kateter 
og enemas: staphysagria | Dårlig reaktion på narkose: phosphorous, carbo veg, 
nux vomica 
OPKAST (se også under kvalme): Efter at have spist /drukket for fedt og for 
meget: nux vom | Med diarré: arsenicum | Med hoste: ant tart, ipecac | Med 
konstant kvalme, der ikke letter efter at man har kastet op: ipecac | Kort tid efter at 
have drukket noget koldt: phosphorous | Dehydrering som følge af opkast: china | 
Konstant kvalme og opkast: ipecac | Kvalme og svimmelhed når man rejser sig op, 
tør mund med hvid eller brun belægning. Tilstand forværres ved den mindste 
bevægelse, inkl. at spise det mindste: bryonia | Luft i maven som ikke flytter sig, 
har meget brug for at vifte sig: carbo veg | Efter at have spist meget fed mad: 
pulsatilla | Amme børn der kaster op lige efter de har spist: calc carb | Opkast efter 
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mælk: calc carb | I børn der er ved at få tænder: chamomilla | Opkast i forbindelse 
med svangerskabskvalme. Lindres ved at spise: sepia | Efter en operation: 
staphysagria 
OVERFALD/ OVERGREB: Chok: arnica | Med frygt: aconite | Føler sig krænket: 
staphysagria 
 

P 
PISKESMÆLD: Med jagende nervesmerte: hypericum | Symptomer på ledbånd og 
sener: ruta 
 

R 
RYGPROBLEMER: Føler sig forslået: arnica | Forværres ved den mindste 
bevægelse: bryonia | Føler sig svag i den nederste del af ryggen: arsenicum | Slid 
og forvridning: ruta | Stivhed som forsvinder efter lidt bevægelse: rhus tox | 
Nervesmerter eller har slået halebenet: hypericum | Efter at have løftet noget 
tungt: calc carb  | Skarpe smerter der lindres med varme: mag phos | Smerte som 
lindres ved bevægelse: rhus tox | Efter forvridning i ryggen: ruta 
RØD NUMSE: Rødt, hævet og varmt, forværres af berøring og bliver bedre, når 
numsen får luft: apis | Hvis det minder om en forbrænding: cantharis | Hvis der er 
blærer (store og små), der lindres i varmt vand og ved tildækning: rhus tox | Rød og 
ru, måske med blødninger, forværres ved tildækning og efter bad: sulphur | 
Forværres under tandfrembrud: sulphur 
 

S 
SCENESKRÆK: Føler sig paralyseret og ekstremt træt: gelsenium | Hvis angsten 
bliver stærkere som man nærmer sig den bestemte begivenhed: arg nit | Lavt 
selvværd som holdes skjult, og mange maveproblemer: lycopodium 
SENGEVÆDNING: Sover fra at skulle tisse: belladonna | Børn der er lidt røde i 
ansigtet, som sveder og ofte er forkølede: calc carb | Nervøst anlagte børn: 
gelsenium | Tisser mange gange i løbet af natten: lycopodium | Børn med en livlig 
fantasi: phosphorous | Det sker mellem midnat og morgenen: pulsatilla | Hvis 
barnet tisser meget tidligt på natten: Sepia | Rastløse børn, hvor det har været et 
problem i længere tid: sulphur 
SEPSIS: se under ’betændelse’  
SKOLDKOPPER: Mest brugte lægemiddel til skoldkopper: rhus tox | Skoldkopper 
der kommer sammen med hoste, og hvor skoldkopperne er på størrelse med en 
ært: ant tart | Meget kløende, med ekstrem rastløshed: rhus tox | Hvis huden er 
brændende, stikkende og meget følsom overfor varme og berøring. Hjælper også 
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med kløe: apis | Skoldkopper er kommer med en tør og smertefuld hoste: bryonia | 
Med feber og patienter meget bange pga. deres tilstand: aconite | Med feber og en 
dunkende hovedpine: belladonna | ’Mor-syg’ med hoste  og uden tørst: pulsatilla | 
Hvis udslættet er betændt og lugter: mercurius | Hvis udslættet udvikles langsomt: 
ant tart 
SKOLDNING: Det mest udskrevne lægemiddel til skoldninger: cantharis | Det 
påvirkede område er meget rødt, varmt og dunkende: belladonna | Betændt og 
med spor af blod: mercurius | Heler meget langsomt: silica | Til dræning af 
eventuelt betændt sår: hepar sulph 
SKOLESTART: Meget ked af det og vil ikke give slip på mor: pulsatilla | Finder 
skolestart en meget vigtig ting, mangler selvtillid men skjuler det godt: lycopodium 
| Har generelt svært ved rutiner der ændrer sig, men finder til sig hurtigt tilpas igen: 
calc carb | Meget bekymret og skolestart et stykke tid i forvejen, og bekymring/ 
angst vokser jo nærmere man kommer datoen: arg nit 
SNOT: Stoppet næse: aconite, kali bich, lycopodium, phosphorous, sepia | Efter 
kuldechok: aconite | Tyndt, vandlignende snot: arsenicum, gelsenium, nat mur | 
Huden under næsen er irriteret: arsenicum | Næsen føles tilstoppet, men løber: 
arsenicum | Ofte snottet: calc carb, kali bich | Gult snot: calc carb, hepar sulph, 
pulsatilla | Med sår inde i næsen: calc carb, lycopodium | Grønt snot: hepar sulph, 
pulsatilla, sepia | Meget tykt og stædigt snot: kali bich | Stoppet næsen om natten 
og snot der løber om dagen: nux vomica 
SOLSTIK: Med feber og dunkende hovedpine: belladonna | Med symptomer, som 
patienten oplever som værre, hvis han eller hun bevæger sig: bryonia 
SORG: Mest brugte lægemiddel til akut sorg: ignatia | Chokket over sorgen: 
aconite | Taler meget om sorgen, er mistænkelig og jaloux: lachesis | Dyb sorg, og 
slet ikke modtagelig overfor trøst: nat mur | Græder meget, er utroligt ked af det og 
vil gerne trøstes: pulsatilla | Sorgen kommer kun ud i små, men voldsomme 
udbrud, som en antydning af at der er meget mere bag ved facaden: staphysagria 
SPLINTER: Silica 
STIK OG BID: Chok: aconite | Bistik og brandmænd: apis | Ømhed efter bid eller 
stik: arnica | Hævet, rødt og dunkende: belladonna | Altid godt til huden: calendula | 
Brændende smerte. Til brandmænd og brændenælle: cantharis | Bid fra kat, 
edderkop, hund og andre smådyr. Godt til de ydre nervesmerter: hypericum | 
Blåligt og hævet omkring biddet. Godt til slangebig og hundebid: lachesis | Første 
lægemiddel efter ethvert bid. Området føles koldt ved berøring: ledum | Blødninger 
efter bid: phosphorous 
STIKSÅR: Chok: aconite | Ømhed i området: arnica | Altid godt til huden: calendula 
| Godt til de ydre nervesmerter: hypericum | Første lægemiddel efter ethvert stik. 
Området føles koldt ved berøring: ledum 



	

	

20	

	 Copyright2016	homøopat	Mette	Mitchell	 	
	 	

STRESS: Efter chok: aconite | Opbyggende angst op mod en bestemt begivenhed. 
Man skynder sig meget og skynder på andre: arg nit | Opfører sig kritisk. 
Perfektionist. Angst for mange ting: arscenicum | Efter en akut sorgoplevelse, 
tabet af en nærtstående eller et afsluttet forhold: ignatia | Gemmer sin usikkerhed, 
som kommer til udtryk i vrede. Oftest med maveproblemer: lycopodium | Stress 
efter en gammel/ undertrykt sorg: nat mur | Stress relateret til arbejde. Man har 
brug for mange stimulanser, som kaffe om morgenen og alkohol om aftenen: nux 
vom | Kommer af undertrykt vrede. Efter man har været offer til en forbrydelse: | 
staphysagria 
SVAMP: I øret: mercurius, pulsatilla | På foden: silica 
SØVNPROBLEMER: Er vågen mellem midnat og 1.00 og tænker på pengesager, 
ofte bekymret: arsenicum | Søvnløshed med feber: belladonna | Kan ikke sove pga. 
sorg: ignatia, nat mur | Vågner omkring kl. 4.00: nux vomica 
SÅR: Til hudheling: calendula | Operationssår: staphysagria | Flænger og snitsår: 
hypericum, staphysagria | Ved dybe stiksår: ledum 
 

T 
TANDFREMBRUD: Mest brugte lægemiddel til tandfrembrud i babyer: chamomilla | 
Hvis tænderne kommer sent eller langsomt: calc carb | Smerten kommer 
pludseligt: aconite | Gummerne er hævede og inflammerede: belladonna | Nye 
tænder i større børn, eller hvis tænderne er i meget dårlig stand: staphysagria | Til 
smerter: mag phos | Et meget grådkvalt barn: pulsatilla 
TANDLÆGEBEHANDLING: Før behandling, hvis der er voldsom angst: aconite, 
gelsenium (nogen angst) | Før fyldninger /plomber eller tandudtrækning: arnica | 
Efter behandling: arnica | Nervesmerter: hypericum | Ved forkølelsessymptomer 
efter at have fået sølvplomber: mercurius | Tandudtrækning hvor blødning ikke 
stopper: phosphorous | Ømme gummer hvor huden er blevet ridset: calendula, 
staphysagria | Smerter: mag phos 
TANDSMERTER: Smerten kommer pludseligt, og forværres når man drikker noget 
koldt: aconite | Smerte der er værst mellem midnat og kl. 2.00 om natten: 
arsenicum | Smerte efter tandlæges behandling: arnica | Rødt og hævet: 
belladonna | Jamrer og beklager sig, har meget voldsomme smerter, der gør man 
ikke kan finde ro: chamomilla | Tandbyld eller andre former for betændelse: hepar 
sulph | Nervesmerter: hypericum | Højresidet neurologisk smerte: mag phos | 
Smerten lindres ved at holde noget koldt vand inde i munden: pulsatilla | Tandbyld 
med dunkende smerte: belladonna | Smerte i ellers sunde tænder. Tænderne føles 
som om de er for lange. Smerten forværres straks man tygger eller har noget 
varmt i munden: bryonia | Tandsmerte efter et stort menneskeligt tab: igantia | 
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Smerten er værst om morgenen, og venstresidet: lachesis | Smertefuld tandbyld, 
med øget spytproduktion: mercurius | Smerten lindres med noget koldt. Ikke 
tørstig: pulsatilla | Tænderne føles som om de presses ned mod roden: rhus tox | 
Tænder i dårlig stand: staphysagria 
TENNIS ALBUE: Ruta 
TÆGEBID: Ledum (opsøg desuden behandler) 
TØMMERLUS: Arnica 
TØMMERMÆND: Med hovedpine og/eller kvalme: nux vomica | Af cigaretrøg: 
ignatia | Madtømmermænd: pulsatilla | Hovedpine på toppen af hovedet, med en 
konstant varmefornemmelse: sulphur 
 

U 
UDMATTELSE: Efter fysisk overanstrengelse: arnica I Efter dehydrering: china 
 

V 
VACCINATIONER: Ved andre reaktioner efter vaccination bør man omgående opsøge 
professionel behandler. Før vaccinering, for at undgå en lokal reaktion: hypericum, 
ledum | For at behandle stiksåret: ledum | Når der er smerter der stråler/skyder 
ned eller op fra stikket efter vaccinering: hypericum | Voldsom reaktion mentalt 
som fysisk: silica 
VOKSEVÆRK: Mag phos 
 

Ø 
ØJENPROBLEMER: Nedre og øvre øjenlåg er røde og hævede, med varme tårer: 
apis | Øjet er rødt og der er gult, ildelugtende udflåd: arg nit | Sammen med en 
forkølelse, med tykt, gult og klisteret slim: pulsatilla | Øjet løber i vand pga. en 
blokeret tårekanal: silica | Tilskadekommet: arnica | Efter frygt: aconite | Når der 
sidder noget (et fremmedlegeme) i øjet: silica | Sæbeøje: ledum | 
Overanstrengelse, som ved eksamenslæsning: ruta 
ØREPINE: Efter kulde, med store smerter, rastløshed og frygt: aconite | Stikkende 
smerte der mærkes, når man synker: apis | Med brændende smerte, og måske med 
flydende, tyndt væske, der flyder ud af øret og generer huden omkring øret: 
arsenicum | Dunkende smerte med rødme og høj feber: belladonna | Meget smerte 
og forværring i blæst: chamomilla | Efter svømning: chamomilla | Med lidt blod i 
evt betændelse fra ørerne: mercurius | Kløe inde i ørerne: nux vomica | Øret er rødt 
udenpå, med en fornemmelse af et pres bagved trommehinden: pulsatilla | Efter 
mæslinger: pulsatilla | Dunkende smerte i forbindelse med langsomt 
tandfrembrud: calc carb | Stikkende smerte og ildelugtende betændelse: hepar 
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sulph | Stikkende smerte som er værst på venstre side: kali bich | Med ondt i 
halsen, værst til venstre: lachesis | Krampagtigt og jagende smerte: mag phos | 
Øret er blokeret af meget ørevoks: silica | Med smertefulde lyde i øret: sulphur | I 
flyvemaskiner (både voksne og børn): pulsatilla 
 
 

MATERIA MEDICA 
Prøv altid at matche patientens symptomer så præcist som muligt til beskrivelsen 
af det middel, du vil vælge. 
 

ACONITE (stormhat) 
Til opstarten af en forkølelse. Angstanfald. Chok. Feber. Inflammation. Klaustrofobi. 
Ørepine. Kighoste/ hoste. Blærebetændelse. 

 
• Efter kuldechok/ chok 
• Symptomer starter pludseligt og voldsomt 
• Tør, rød og varm hud 
• Tror man skal dø 
• Stor tørst efter noget koldt 

 
Til enhver akut tilstand, der er kommet pludseligt efter et 
chok, en forskrækkelse eller efter man har været udenfor i 
den kolde vind. Et godt lægemiddel til den første 

fornemmelse af at man er lige ved at blive syg, men det skal dog tages inden for 
de første 24 timer, efter man mærke symptomerne. Der er ofte brug for at man 
udskriver et andet lægemiddel efter aconite er givet. Det kan man se ved at 
symptomerne ændrer sig. Det mest almindelige man giver det til er, hvis man 
mærker symptomerne lige efter man har været ude, med for lidt tøj på, og man 
fornemmer at det vidst ikke var helt godt, når man er kommet indenfor igen.  
Det er også et godt lægemiddel til chok, altså hvis man har været ude for en 
chokerende oplevelse (lige ved at blive kørt ned af en bil f.eks.), eller hvis man 
bliver ramt at af en stor overraskelse, som akut sygdom I familien. Midlet kan 
bruges godt, når en forkølelse, feber, eller inflammation starter pludseligt og 
voldsomt (se også belladonna). Lyst til at drikke noget koldt. Alting smager bittert, 
selv vand. Ekstrem rastløshed og nervøsitet. Man har det værst om aftenen / 
omkring midnat, eller det er der symptomerne rigtigt starter. Man er ofte rastløs og 
meget følsom overfor smerte. 
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Kort fortalt: Lidelser efter forskrækkelse. Man tror man skal dø. Godt til 
begyndende febersymptomer. 
Andre nyttig hint: Med i fødsleskits, hvor det gives hvis man er bange for at dø 
under fødslen. Gives også hvis man holder på urinen efter fødslen (både mor og 
baby. 
 

ANTIMODIUM TARTARIUM (potaske) 
Rallende hoste. Kighoste. Bronkitis. Børnesygdomme med hoste. 

  
• Drukner i slim 
• Hosten bliver bedre ved at man sidder 
• Hvid belægning på tungen 
• Sveder meget 
• Ikke tørstig, foretrækker koldt vand. 

 
Vigtigt lægemiddel til en rallende, løs hoste, hvor man ikke kan hoste slimen op. 
Man lyder som om, man er ved at drukne i slim. Man føler sig kvalt, svag, udmattet 
og afkræftet. Er måske også lidt irriteret og gaber meget. Det er besværligt at 
trække vejret, og man er tvunget til at sidde op i sengen for at få luft. Nogle gange 
føles det som om, at man kvæles i hoste med slim, der kommer fra lungerne. Man 
føler sig udvasket, irritabel, og man sveder meget. Alle symptomer er værst om 
natten. Varme forværrer tilstanden. Børn der beklager sig, specielt hvis de skal 
røres ved for at blive undersøgt af lægen eksempelvist. Vrede gør deres fysiske 
tilstand værre, og ligeså jo mere opmærksomhed de får, jo mere irritable bliver de. 
Tungen har en hvid belægning. Patienten har det bedre, ved at sidder op og vil 
gerne have æbler og andre ’sure’ ting at spise. Patienten får det værre, når han 
ligger ned, omkring kl. 16 og hvis der er besøg. Ikke særligt tørstig, men 
foretrækker at drikke koldt vand. 
 
Kort fortalt: Rallende hoste, men man kan ikke hoste slimen op. Man vil rigtigt 
gerne spise æbler. 
Andre nyttige hint: Godt til hoste med skoldkopper. Ligeså godt til skoldkopper, 
hvis de trænger til et ’skub’ for at komme ordenligt i gang. 
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APIS (giften fra honningbien) 
Insektbid. Allergi. Høfeber. Hævede mandler. Blærebetændelse. Bygkorn. 

 
• Inflammation 
• Området gør ondt ved berøring 
• Hævet, måske ødemt 
• Kløe og jagende smerte 
• Forværring ved varme pålægninger 

 
Symptomer bør passe til følgende beskrivelse: 
Ødemer, rødme. Smerterne er brændende og 
sviende. Faktisk lige præcist som et bistik! Og 

Apis er lavet af giften fra honningbien. Så vi snakker om en hævelse, der er hård 
og væskefyldt. Det klør og er varmt. Vi kender også disse symptomer andre steder 
fra; det kan både være i form af blærebetændelse hvor blæren føles udspilet og 
smertefuld. Eller det kan være halssmerter der tegner det samme billede. 
Rastløshed. Ikke særligt tørstig, men foretrækker koldt mælk. Får det bedre af 
noget koldt på det berørte område. Får det værre af varme og mellem kl. 16-18 om 
eftermiddagen. Mentalt er man fortravlet og klodset. Man føler sig jaloux. 
 
Kort fortalt: Man er ikke tørstig. Stikkende smerte. Varme lyserøde hævelser, som 
lindres ved at man putter noget koldt på. 
Andre nyttige hint: Hvis man tisser kort tid efter man har fået apis, så er det et 
godt tegn.  
 

 
ARGENTUM NIT (sølvnitrat) 
Eksamensangst. Præstationsangst. Sukkertrang. Klaustrofobi. 
 

• Diarre pga. nervøsitet 
• Opbyggende angst  
• Skynder sig, og skynder på andre 
• Hovedpine pga. forventninger 
• Sukker giver kvalme og dårlig mave 

 
Til brug ved angst forbundet med forventning, altså til den her angst og nervøsitet 
der bygger sig op. Det er modsat Aconite som vi bruger til et pludseligt og uventet 
chok. Arg Nit er til den frygt, der bare bliver værre og værre jo nærmere man 
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kommer på en bestemt dato, hvor man skal præstere eller være i ’rampelyset’. 
Symptomer kommer ofte med mave/ fordøjelses-symptomer (også bøvsen og luft). 
Varm-blodede mennesker. En tendens til at føle, man skal skynde sig. Impulsiv. 
Angst for at “dumpe” når man optræder foran andre offentligt. Man skynder sig 
ofte igennem projekter og skaber sådan uro og rod (se Gelsenium). Smerter er 
stikkende, som om der sidder en splint. Man får det bedre i frisk luft. Man får det 
bedre af at spadsere hurtigt. Man får det værre af at være sammen med mange 
mennesker på en gang, eller ved at spise sødt (man får diarré af det). 
 
Kort fortalt: Man skynder sig og er bekymret. Man får nogle mærkelige, impulsive 
indfald. Man bøvser højt og har diarre. 
Andre nyttige hint: Godt til fobier, hjertebanken og irriteret tyktarm. 
 
 

ARNICA (guldblomme) 
Blå mærker. Traume. Fald og slag. Efter operationer. Jetlag. Fødsel.  

 
• Bruges til alle kvæstelser 
• Chok efter at være tilskadekommet 
• Tages før/ efter operationer 
• Bruges rutinemæssigt ved fødsler 
• Bruges til små traumer som jetlag 

 
Det hjælper til hurtig heling, får styr på 
blødninger, reducerer hævelser og reducerer 

dermed risikoen for betændelse senere. Arnica skal man give allerførst efter de 
fleste ulykker og kommen-til-skade. Hvis man tager det hurtigt efter at være 
kommet til skade, vil det mindske hævelser og ømhed. Der kan være en angst for 
at blive berørt, grundet smerten. Patienten viger væk fra en, hvis man går imod 
dem. Patienten siger, at hun eller han gerne vil være alene, og påstår, han/hun har 
det fint, selv vedkommende åbenlyst er kommet til skade. Hukommelsen svigter 
måske også. Supergodt lægemiddel at tage før og efter operationer. Mange læger 
og sygeplejersker beretter om ’arnicahistorier’, hvor de har oplevet patienter tage 
det og, hvor overrasket de er blevet ved at se de virkeligt gode resultater med det. 
Typisk tilstand af et menneske i chok: øverste del af kroppen er varm, nederste del 
er kold.  
 
Kort fortalt: Efter mentalt og fysisk traume. Til skader der giver blå mærker. 
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Andre nyttige hint: Kan gives til en gammel skade i en højere potens. Kontakt en 
homøopat for råd om dette. 
 

 
ARSENICUM (arsenik) 
Madforgiftning. Diarre. Frygt. Rastløshed. Perfektionist. Astma. 

 
• Føler sig ekstremt syg 
• Vil ikke være alene 
• Tingene skal gøres på en bestemt måde 
• Tørstig, drikker i små slurke, helst noget varmt 
• Fryser, men oplever brændende smerter 

 
Angst for døden. Dårlig mave og fordøjelse. 
Åndedrætsproblemer i forbindelse med angst. Rastløs 
og kræsen. Nedkølet og med stor trang til varme. 
Angst med både indre og ydre rastløshed. Brændende 

smerter, der forbedres ved varme. Har en stor trang til selskab pga. frygt. 
Symptomer forværres om natten. Denne frygt og angst er udmattende for både 
patienten og dennes pårørende. De føler sig afhængige af deres læge og andre 
behandlere, og der er fare for, at de kan blive opfattet som hypokondere. De er 
bange for døden og for mulig sygdom og er utroligt svære at berolige. Ordenlig og 
perfektionistisk. Alt skal være på deres rette plads, sådan er det bare. En 
arsenicum tilstand karakteriseres af stor fysisk udmattelse og mental rastløshed. 
Patienten vil ikke være alene, der skal være nogen hos ham eller hende. 
Betændelse der føles brændende, mens patienten er kuldskær. Alle andre 
symptomer undtagen en eventuel hovedpine, får det bedre af varme. Arsenicum 
kan behandle diarré, der kommer efter at have spist dårligt kød. Kaster meget op. 
Får det værre fra midnatstide- kl. 03 om morgenen. Alt hvad der kommer ud af 
kroppe (øjne der løber i vand, næse der løber, diarre) irriterer huden i det 
omkringliggende område. Patienten er meget tørstig og vil have mange små 
slurke af (oftest) varme drikke. 
 
Kort fortalt: Angst, rastløs, perfektionistisk. Meget angst omkring ens symptomer. 
Brændende smerte som lindres med mere varme. 
Andre nyttige hint: Phosphorous og arsenicum kan godt minde om hinanden, men 
phosphorous beroliges nemt, hvor arsenicum ikke kan beroliges. 
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BELLADONNA (galnebær)  
Børnefeber. Inflammation. Øre og hals infektioner. Hævede kirtler. 

 
• Opkogt, varm og rød 
• Hævet og smertefuld, dunkende smerte 
• Symptomerne udvikles hurtigt 
• Udvidede pupiller 
• Meget lidt tørstig 

 
Pludselig og voldsom inflammation og/ eller feber. 
Dunkende og pulserende smerte. Rødme, 
brændende og udstrålende varme, der også føles 

varmt ved berøring. Frygtindgydende feberhallucinationer, der endda kan føre til 
voldelig adfærd. Ekstrem følsomhed overfor berøring, lyd, lys og larm. Belladonna 
symptomer forefindes tidligt i infektionstilstande. Symptomerne kommer hurtigt 
og det påvirkede område er meget rødt og er ekstremt følsomt overfor berøring. 
Pas på, hvis du skal kigge patienten i halsen eller i ørerne, da selv en lille 
bevægelse kan udløse en voldsom reaktion. Ofte føles en dunkende puls i det 
smertefulde område. Patienten er opkogt i ansigtet og har udvidede pupiller. 
Patienten føler sig svimmel eller som i en vildelse. Brug dette lægemiddel, hvor de 
beskrevne symptomer er til stede, og hvor der er fare for infektion. Hvis dette 
lægemiddel gives på det rigtige tidspunkt, kan man undgå at infektion udvikles. Og 
hvis infektionen bliver betændt, så er det for sent med belladonna, og du skal 
kigge på andre lægemidler, som hepar sulph eller mercurius. Brug til voldsomme 
blødninger med meget rødt og varmt blod, der næsten føles som vand. Brug 
desuden til brystsymptomer, som opstår i forbindelse med amning, som passer på 
ovenstående beskrivelse. Huden er tør og varm, og ofte opleves symptomerne 
mest i højre side. Man får det værre ved 3-tiden om eftermiddagen. Tilstanden 
opstår pludseligt. Mulig årsag til tilstanden: At have fået kulde i hovedet eller for 
megen varme, f.eks. solstik. Ikke særligt tørstig men har dog lyst til lemonade. 
Man får det værre ved 15-tiden om eftermiddagen. 
 
Kort fortalt: Voldsom, tør varme med meget rødme. Dunkende smerte. 
Andre nyttige hint: Bange for hunde. Virker nogen gange på børn der bider. 
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BRYONIA (tvebo galdebær) 

Tør hoste. Influenza. Feber. Hovedpine. Ledsmerter. 
 

• Den mindste bevægelse forværrer 
• Tørhed, tør om munden og stor tørst 
• Symptomerne er kommet snigende 
• Vil helst have fred/ være alene 
• Jagende smerter 

 
Inflammerede og smertefulde tilstande der 
langsomt opbygges og forværres aldeles ved 
den mindste bevægelse. Tørre slimhinder. 

Ekstrem tørst. Stikkende smerter. Dette lægemiddel bruges til mange lidelser, der 
er kommet langsomt snigende. Som f.eks. en forkølelse eller influenza som har 
udviklet sig over et par dage. Alle symptomer forværres ved enhver lille bevægelse 
og patienten vil helst være alene, uden forstyrrelser. Patienten er meget tørstig, 
men drikker sjældent. Men når man drikker, så drikker man rigtigt meget. Det 
påvirkede område forbedres hvis der ligges et hårdt pres og hvis det eksempelvis 
er er symptomer i lungerne, så ligger patienten sig på den side der er ramt, for at 
lindre. Ved hoste holder patienten sig på brystkassen, som for at forhindre 
bevægelse, mens man hoster. Bryonia kan bruges i mange lidelser, alt fra 
åndedrætsproblemer, hovedpine til ledsmerter. Ligeså tør hoste der kommer 
langsomt og udvikler sig til bronkitis eller måske endda lungebetændelse. Kan 
også bruges til forstoppelse, hvor afføringen er tør og hvor man kommer af med 
meget af gangen. I disse tilfælde, som i alle sygdomme hvor bryonia er indikeret, 
opleves smerterne som skarpe og jagende. Munden er tør og tungen er dækket 
med et tykt lag. Læberne er tørre og revner. Ved akutte luftvejsproblemer har 
patienten måske også en feber, hvor der svedes meget og der er en stor trang for 
frisk luft. Patienten er meget irritabel og vil være alene. Tørheden der 
karakteriserer dette lægemiddel gælder også tankerne, som kredser sig om ansvar 
og behovet for at vende tilbage til arbejdet. Bryonia har en tendens til at være 
bange for fattigdom, og der er mange bekymringer omkring pengesager.  
 
Kort fortalt: Irritabel, forstoppet og med tørhed. Stikkende smerter. Alt forværres 
ved den mindste bevægelse. 
Andre nyttige hint: Bruges ofte der hvor der er inflammerede membraner, og derfor 
oftest et godt middel til både gigt og bronkitis. 
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CALCAREA CARBONICA (indersiden af en østers) 
Hoste. Forkølelse. Hovedpine. Tandfrembrud mm.  

  
• Sygdommen udvikles meget langsomt 
• Sveder på hoved og i nakke, lugter surt 
• Stor appetit 
• Fryser 
• Meget bekymret 

 
Langsom udvikling. Buttet og slap med en 

tendens til at blive tyk. Mange forskellige typer frygt og bekymringer. Ekstrem 
kulde og tendens til hurtigt at blive snottet. Surt lugende sved. Sveder straks ved 
bevægelse og man sveder når man sover. Lyst til søde sager, blødkogte æg og 
salt. Ingen lyst til mælk, og mælk gør også symptomerne værre. Calc carb dækker 
over mange typer af symptomer, men fælles for dem alle er at de er langsomme og 
hårdnakkede. Og fra patientens side er der en tydelig frygt og tilbageholdenhed 
overfor forandringer. Dette lægemiddel er oplagt til buttede og retfærdige børn, der 
bliver så opslugte af deres leg, at det er svært at få dem væk fra det igen. Babyer 
der lugter surt, børn med stor appetit, men som udvikler sig langsomt. Calc carb 
kan bruges til mange ting, så som langsom tandfrembrud i børn, hoste, forkølelse, 
næser der løber, hovedpine, angst og enhver form for ængstelighed der dækkes af 
de ovenstående beskrivelser. Calc carb hjælper med optagelsen af calcium og 
styrker således led og knogler. Bruges ofte mens man vokser op, eller når man går 
igennem vanskeligere forandringer og udviklinger. Klassisk calc carb har lidt 
ekstra på sidebenene, og har en høj retfærdighedssans. De er kolde, taber hurtigt 
pusten og sveder meget (specielt på hovedet og i nakken). De frygter mange 
forskellige ting (så som mørke, monstre, dyr, insekter). Udvikler sig langsommere. 
Har problemer med at omsætte næring i kroppen, hvilket kan give problemer i 
knogler og tænder. De elsker blødkogte æg. De har det bedst i et tørt klima. De kan 
ikke lide højder. Og de bliver hurtigt syge efter de er blevet kolde og våde eller 
drikker mælk. 
 
Kort fortalt: Langsommere i alt, sammenlignet med andre på samme alder (kravle, 
tænder m.m.). Elsker blødkogte æg. Surt lugtende sved i nakke og på hovedet. 
Andre nyttige hints: Babyer med store hoveder og en stor mave er ofte ’calc carb 
babyer’. Ofte bange for mus. 
 
 



	

	

30	

	 Copyright2016	homøopat	Mette	Mitchell	 	
	 	

CALENDULA (morgenfrue) 
Til huden. Forbrændinger. Operationssår. Røde numser.  

 
• God til alt på huden, også åbne sår 
• Også god i dråbeform 
• Kombineres ofte med hypericum 
• Modvirker infektion 
• Den bedste hudbalsam 

 
Et godt lægemiddel til heling af operationssår og 
flænger. Fås også som creme eller salve. Hvis 
man har calendula i dråbeform, kan man putte 

det i badet, eller man kan blot blande det med lidt vand og duppe det mod det 
udsatte område. Anbefales hvis der er betændelse, også for smerterne, som 
forårsager stort ubehag. Calendula er også et meget brugbart 
førstehjælpslægemiddel til sår, overfladiske forbrændinger og skoldninger. Godt til 
sår i hovedbunden, efter tandudtrækninger, og til røde blenumser. Det er også et 
lægemiddel der bruges helt rutinemæssigt ved fødsler til opheling af huden. Det 
stimulerer god vævsdannelse efter et åbent sår. Tages hvis man oplever 
symptomer i forbindelse med betændelse. Man oplever lindring ved 
varmepåførelse, en gåtur, eller ved at ligge helt stille. Værre ved høj luftfugtighed 
og om aftenen. 
 
Kort fortalt: Altid god til hudsymptomer. 
Andre nyttige hint: Gives ofte sammen med hepar sulph. 
 
 

CANTHARIS (spansk flue) 
Blærebetændelse. Forbrændinger. Skoldninger. Solskoldet.  

 
• Konstant tissetrang 
• Smertefuldt at tisse, måske med blod 
• Urinen føles skoldhed 
• Letter smerte fra forbrændinger 
• Dulmer følsom hud efter skoldning  

 
Blærebetændelse og alle andre blæresymptomer med 
brændende og/eller stikkende smerte før, efter og under 
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urinering. Bruges til forbrændinger og skoldninger. Bruges også til hurtigt 
arbejdende og ødelæggende inflammationer. Voldsomme brændende smerter, 
som nogen gange er så slemme, at de kan lede til aggressiv adfærd. Konstant 
tissetrang, men man kommer kun af med få dråber af gangen. Urinen brænder 
som var det ild. Det er smertefuldt at tisse og i ekstreme tilfælde er der blod i 
urinen. Tilstanden opstår brat og er voldsomt. Smerterne skærer og brænder. 
Urinvejsinfektioner er mere almindeligt hos kvinder end mænd, som har et længere 
urinrør og dermed er bedre beskyttede mod blærebetændelse. Du skal søge 
lægehjælp hvis din blærebetændelse ikke går væk efter 48 timer. Cantharis er 
også et vigtigt lægemiddel til forbrændinger og skoldninger. Det lindrer smerten 
og den første rå ømhed efter forbrændinger. Patienten har en voldsom tørst, men 
får det værre af at drikke noget, især kolde drikke. Patienten får det værre ved 
berøring. 
 
Kort fortalt: Bruges til voldsom blærebetændelse med ekstrem brændende smerte, 
og hvor man kun kan komme af med få dråber urin af gangen. 
Andre nyttige hint: Kan også bruges til brændende smerte efter en brandmand. 
 

 
CARBO VEG (trækul) 
Dårlig iltning. Prutter. Når man er meget svag eller meget kold. Kollaps. 

 
• Luft i maven 
• Meget langsom fordøjelse 
• Udmattet  
• Har svært ved at få luft 
• Stor trang til luft 

 
Dette lægemiddel har efter sigende reddet 

mange liv. Det mest ekstreme carbo veg symptom er det totale kollaps efter 
iltmangel. Et lægemiddel der kan bruges i alle tilfælde, hvor man ikke føler man 
kan får luft nok. Ligeså i tilfælde af en ekstrem træg fordøjelse. I virkeligheden kan 
carbo veg bruges i alle tilfælde, hvor der er træghed og dårlig iltning. Luft i maven, 
svaghed, dårlig iltning og kolde lemmer. Lav vitalitet, træghed, magelighed, 
rådvildhed og nedkølet. Stor trang for frisk luft. Iskolde hænder og fødder. Blåligt 
skær i huden. Følelsen af at blodet står stille. Sure opstød. Kan ikke holde ud at 
have noget stramt om maven. Man er aldrig kommet ovenpå igen efter en 
udmattende sygdom, blodtab eller efter at have ammet længe. Giv carbo veg i de 
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ekstreme tilfælde, hvor man er ved at kollapse og har en desperat trang til frisk 
luft. Og i mere almindelige situationer, hvor man har dårlig fordøjelse og luft i 
maven, man ikke kan komme af med, fordi ens fordøjelse er træg. Til enhver 
tilstand hvor der er træghed og dårlig iltning (eks. ben sår i ældre patienter som 
ikke kan bevæge sig ordenligt). Bruges ved fordøjelsesproblemer hvor man føler 
sig tung, og som om at maven er fyldt med luft. Kun lidt luft slipper ud begge veje, 
men det meste bliver og udspiler maven i stedet for. Den manglende fysiske 
aktivitet som kan sættes i forbindelse med trægheden, gør det muligvis også 
svært for patienten at sove. Den store trang til frisk luft, gør at patienten gerne vil 
viftes med en vifte, selvom han eller hun er kold. Man kan måske ane på huden at 
der er dårlig iltning og kan se at huden er marmoreret. Måske er der koldsved i 
ansigtet. Dette er måske en kortere episode, som opstår efter at man har spist 
eller drukket for meget, eller det er måske nærmere en kronisk tilstand, hvor 
vitaliteten er nedsat efter den længere tids sygdom. Opslidende lungebetændelse 
og rallende løs hoste hvor man ikke får hostet noget op (se også ant tart).  
Bruges nogen gange sammen med nux vomica ved fordøjelselsesproblemer. 
Kan også bruges til liggesår og betændte sår. 
Hold en pille på indersiden af underlæben af patienten (inkl. babyer), indtil 
symptomerne forbedres.  
 
Kort fortalt: Iskold og totalt kollaps. Ilthunger og med trang til at blive viftet. 
Andre nyttige hint: Hvis det er et foster, der behandles for iltmangel, så giv det til 
moderen, mens alle normale procedurer overholdes. 
 

 
CHAMOMILLA (kamilleblomst) 
Børn der får tænder. Barndomsfeber. Homøopatisk smertelindring.  

 
• Meget rastløshed med vrede 
• Den ene kind er rød, den anden normal 
• Tandfrembrud med diarre 
• Vægelsindet med stor utilfredshed 
• Varm og tørstig 

 
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 
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smerte opleves som uudholdelig. De føler sig overophedede og ser også sådan ud. 
Det er en meget brugt smertelægemiddel, og måske allermest kendt som et 
lægemiddel vi bruger, når børn får tænder. Og dette billede er også godt at bruge, 
når man forsøger at genkende chamomilla. Forestil dig en lille baby, der har en 
konstant muren i de let inflammerede gummer. Det er en smerte og et ubehag 
man ikke kan slippe væk fra, og det giver måske oveni købet diarre. Alt afføring har 
tendens til et grønligt skær. Hvor skal man finde fred? Hvilken position er 
behagelig? Reaktionen virker måske ude af proportion i forhold til sygdommen 
eller skaden. Man får det bedre ved at dyner og tæpper fjernes, og ved at tage 
noget af tøjet af. Man får det værre om aftenen, ved frisk luft, selskab og når man 
bliver talt til eller kigget på. Det værste tidspunkt for dem er fra kl. 21- midnat. Et 
andet klassisk kendetegn på chamomilla er at en kind er rød, og den anden ikke. 
 
Kort fortalt: Vrede, lunefulde børn med intens smerte og grønlig afføring. De kan 
falde til ro, ved at blive båret rundt på. 
Andre nyttige hint: Rigtigt godt smertelægemiddel til kolik også. Det ses også at 
dette middel kan lindre menstruationssmerter, der matcher ovenstående 
beskrivelse.  
 

 
CHINA (kinatræ) 
Dehydrering. Madforgiftning. Malaria. Luft i maven efter operationer. 

 
• Opkast og diarre straks efter mad 
• Konstant diarre uden smerte 
• Symptomer efter væsketab  
• Feber efterfulgt af kulde og svedeture 
• Hovedpine og periodevis feber 

 
Dehydrering og svækkelse. Alle symptomer som kommer 
efter dehydrering og gør patienten svækket og apatisk. 
Gives efter at have tabt meget væske, fordi man har 

svedt, kastet op, mistet blod eller har haft diarre. China er ikke det første 
lægemiddel vi tænker på i forbindelse med diarre, men det er et godt lægemiddel 
når det er vedvarende, uden smerte og resulterer i dehydrering. Gives dog ved 
diarre og opkast der kommer straks efter at have spist. Afføring med ufordøjet 
mad. Gives også til efterfølgende mavesymptomer med oppustet mave, som ikke 
føles bedre efter at have bøvset (Se Carbo veg). Symptomerne bliver værre ved en 
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let berøring, men bedre efter der lægges et hårdt pres på det symptomatiske 
område. Solstik, malaria og mod smertefuldt luft i maven efter en operation. 
Periodevis feber, der efterfølges af kulde, og derefter kraftig sved, præcist som de 
helt klassiske malaria symptomer. Patienten får det bedre af at ligge ned, ved at 
faste og ved at gå med løst tøj. 
 
Kort fortalt: Udkørt efter væskemangel.  
Andre nyttige hint: Man kan eventuelt også tage ekstra vitamin c efter 
dehydrering, da dette hjælper på rehydreringen. 
 
 

DROSERA (langbladet soldug)   
Kighoste. Voldsom krampagtig hoste. Dyb og hæs stemme.  

 
• Hoste der ender med opkastningsfornemmelser 
• Hoste med den typiske kighoste lyd 
• Hoste med kvælningsfornemmelser 
• Hosten er værst om natten og når man ligger sig  
• Påvirkes af at gå ude i kold luft 

 
Rigtigt godt lægemiddel til kighoste (se også Ant tart og 
Ipecac), hvor hosten er voldsom, rytmisk og kan medføre 
opkastningsfornemmelser og måske endda føre til opkast 

eller næseblod. Patienten beklager sig over at være kold, men begynder at hoste 
når varmen breder sig. Hosten er værst om natten, og begynder straks man lægger 
sig på puden. Man får det bedre ved at holde på brystkassen. Det føles som om, 
der sidder en fjer og kildrer i halsen. Man har en dyb hæs stemme. Rastløs og 
følelsesmæssigt stædig eller mistænksom. Et andet sært symptom er at man føler 
sig svimmel og overstadig, når man går udenfor i den friske luft. Man kan også 
opleve varme, stikkende smerter i den højre kind, samtidig med at den venstre kind 
føles kold. Man får det bedre ved at sidde op, og ved at få frisk luft. Man får det 
værre når man ligger ned, når man taler og ved for meget varme. 
 
Kort fortalt:  Gøende hoste om natten, som kan føre til opkast.  
Andre nyttige hint: Godt til hoste der kommer efter mæslinger. 
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GELSEMIUM (gul jasmin) 
Klassisk lægemiddel til influenza. Anticiperet nervøsitet.   

 
• Tunge ’influenza-øjne’ 
• Kulde der mærkes som kuldegysninger 
• Ekstrem træthed og sløjhed.  
• Opbygges langsomt 
• Forventninger der leder til udmattethed. 

 
Gelsenium har symptomerne som en almindelig 

influenza. Der er en fysik tunghed til stede, specielt øjenlågene føles tunge. Man 
fryser og får kuldegysninger. Man har ondt i hovedet og er opkogt i ansigtet. Alle 
symptomerne er kommet snigende langsomt, og det er altså ikke noget der er 
kommet pludseligt. Trætheden giver et fraværende udtryk i ansigtet (nogle vil sige 
at man ser ud som om, man er ’dum’). Kroppen er nærmest paralyseret af træthed 
eller af ’sceneskræk’. Midlet kan også bruges til at dulme angst for at flyve eller for 
at gå til tandlægen. Ligeså kan man bruge lægemidlet, hvis man mærker en 
pludseligt udmattethed, lige inden man skal holde en tale eller på anden måde 
‘være på’. Musklerne er trætte og tunge, og de kan endda komme til at ryste af 
udmattethed. Man er kold og ryster af kulde. Især er der kuldegysninger op og ned 
ad rygsøjlen. Når man har det som man har det når man har brug for gelsenium, så 
bruger man udtrykket, at man har det som om man går rundt i en glasklokke. 
Selvom man er træt, er man stadig skarp og følsom. Man har blot ikke energien 
(overhovedet) til at handle eller byde ind. Ingen tørst (som i pulsatilla). Man får det 
værre af fysiske anstrengelser eller mental opkørthed, eller fordi man får en dårlig 
nyhed. Man har det værst om formiddagen, og i trykkende vejr. Man får det bedre 
af at svede, tisse og ved at være lidt alene.  
 
Kort fortalt: Træthed og svimmelhed der fortsætter efter influenza. 
Andre nyttige hint: Kan gives sammen med arg nit og sepia. 
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HEPAR SULPH (calc carb og sulph kombination) 
Betændelse. Bylder. Forkølelsessår. Falsk strubehoste. 

 
• Smertefuldt, med gult, ildelugtende betændelse 
• Ekstrem følsom overfor kulde 
• Herpesinfektion der bløder 
• Infektion i halsen, der føles som en splint i halsen 
• Patienten er meget irriteret 

 
Hvis der er tale om en infektion eller bylder som ikke er ’modne’, så 
er det ikke helt tid til hepar sulph endnu, men man skal måske lige 
kigge lidt på belladonna først. Og hvis belladonna så får infektionen 

eller bylden skubbet videre, så der begynder at være rigtig betændelse, så er hepar 
sulph på sin plads. Man oplever en hårdhed bygge op i bylden, efterhånden som 
betændelsen bygges op. Og når betændelsen så er på vej ud eller væk, så kan man 
begynde at overveje at begynde at bruge silica, som hjælper såret med at hele 
nedefra. Man bruger også hepar sulph, når man hoster betændt og ildelugtende 
slim op fra lungerne. Man bruger det ligeså til forkølelsessår der bløder. Når man 
har brug for hepar sulph, så oplever man en overfølsomhed overfor alting: overfor 
smerte, berøring, kulde, støj, udmattelse. Det er et af de lægemidler som er mest 
forfrosne og følsomme overfor kulde. Følelsesmæssigt er det en voldsom og 
intens tilstand. Smerterne stikker og er som splintre (se arg nit). Man får det bedre 
af varme, fugtighed, og at ligge i en varm seng. Man får det værre når den mindste 
luft kommer under dynen og ved kulde i det hele taget. 
 
Kort fortalt: Gult betændelse. Irritation. Smerter der føles som splinter. Meget 
følsom overfor kulde. 
Andre nyttige hint: Man kan måske opleve at der kommer meget betændelse, lige 
når man begynder at bruge det (altid i lav potens). Kontakt en behandler hvis dette 
ikke stopper. 
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HYPERICUM (perikon)   
Klemte nerver. Fastklemte fingrer. Forbrændinger. Tandsmerter. 

 
• Jagende nervesmerter 
• Smerter fra ned nederste del af ryggen eller nakke 
• Efter operationer med beskadigede nerver 
• Insekt og dyrebid 
• Smerter forværres af varmepåvirkning 

 
Et rigtigt godt førstehjælpslægemiddel til skader i nerverige 
områder, som tænder, hud, sanseorganer, rygsøjle, haleben, 
fingerspidser og nakke. Smerten jager langs nervebanerne 
med stor intensitet. Rigtigt godt lægemiddel til flænger der 

er opstået af skarpe instrumenter, som ved en operation. Det virker nærmest 
bedøvende på områder, hvor nerver er skåret over. Også et godt supplerende 
lægemiddel til forbrændinger, hvor det kan reducere sensitiviteten i huden. 
Smerterne er ekstreme og jager igennem nerverne. Man får det værre ved tryk og 
berøring.  
 
Kort fortalt: Til skader på hoved, haleben og nerver.  
Andre nyttige hint: Også godt til gener i gamle ar. Godt til hovedpine efter epidural 
eller rygmarvsprøve. 
 

 
IGNATIA (St. Ignatius bønne)  
Til akut sorg. Skuffet kærlighed. Dødsfald af en nærtstående.   

 
• Utrøstelig 
• Stum sorg 
• Skiftende humør 
• Modsigende symptomer 
• Sukker, gaber, hikker 

 
Sorg, dødsfald, skuffet kærlighed. Indre 
romantiske forestillinger som virkeligheden 
ikke kan leve op til. Modsigende og skiftende 

tilstande. Tavs sorg og grublende tanker. Følelser, der kommer ud i udbrud som i 
korte anfald af gråd. Man sukker meget, har tics omkring munden, bider sig selv i 
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kinden, synker meget og det føles som om man har en klump i halsen. Alle typer af 
symptomer der kommer efter sorg eller skuffelse. Specielt i de tilfælde hvor 
patienten har svært ved at acceptere deres tab og foretrækker at holde deres sorg 
og smerte for sig selv. Ignatia er også et lægemiddel fyldt med modsatte, 
urimelige og konstant forandrende symptomer, så som ondt i halsen der bliver 
bedre af at spise noget der er meget tørt; nedkølethed med en trang til at ligge 
uden tæppet eller en meget varm patient der helst vil sidde ved siden af 
brændeovnen. Bruges ofte når man har mistet en nærtstående person eller er 
ulykkelig over et brud eller adskillelse. Igantia vil som oftest helst selv håndtere 
deres sorg og være alene med den. De reagerer med ufrivillige reaktioner, så som 
at sukke, gabe eller ved at have hikke.  
De er utrøstelige og kan slet ikke acceptere deres tab. Kan ikke tale eller er 
handlingslammede af sorg. Alle symptomer forværres af tobak, kaffe og alkohol. 
 
Kort fortalt: Romantisk idealist, der er ødelagt af akut sorg. 
Andre nyttige hint: Man kan også kalde ignatia for en kvindelig nux vomica. 
 

 
IPECACUANHA (brækrod)  
Konstant kvalme og opkast. Blødninger. Hoste med opkast. Morgenkvalme.  

 
• Opkast afhjælper ikke kvalme 
• Kvælende hoste der ender i opkast 
• Kraftig næseblod eller menstruation 
• Belægningsfri tunge 
• Ingen tørst 

 
Voldsom kvalme og konstant opkast, der ikke lindres 
ved at få tømt maven. Nogen gange får vi kvalme, og 
får det straks bedre efter at have kastet op, sådan er 
det ikke med ipecac. Efter vi har kastet op, fortsætter 

kvalmen, og vi kaster op selvom der ikke er mere i maven. Der kan være pludselige, 
stærkt røde blødninger (næseblod, hæmorider, menstruation mm.) Krampeagtig 
vejrtrækning. Hoste der fører til opkast. Patienten er ikke tørstig, men savler meget. 
Tungen ser ren og klar ud (hvis der er belægning på tungen, så kig på andre 
relevante lægemidler). 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. 
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Kort fortalt: Konstant kvalme og opkast. Belægningsfri tunge. 
Andre nyttige hint: Godt til svangerskabskvalme, hvor man producerer meget 
mundvand under kvalmen. 
 
 

KALI BICH (kaliumdichromat)   

Sejt snot. Bihulebetændelse. Væske på ørerne. Dræning. Ledsmerter. Gigt. 
 

• Snot der er svært at få ud 
• Trykken i roden af næsen 
• Sår inde i næsen 
• Led og knoglesmerter der flytter sig 
• Varmepude lindrer smerter 

 
Godt lægemiddel til forkølelse og bihulebetændelse, dog skal kronisk 
bihulebetændelse behandles af en homøopat. Den bedste måde at genkende kali 
bich på er gennem det meget seje, tykke og nærmest snor lignende snot, som kun 
kan pustes ud med stor anstrengelse. Det starter med at være hvidt/ klart snot 
som så senere bliver både gult og ildelugtende. Efterhånden kommer der små sår 
inde i næsen. Tidligere stadier af kali bich, kan genkendes ved at man nyser meget 
og mister lugtesansen (se også nat mur). Symptomer kan også opleves i leddene, 
med knoglesmerter, led der knækker og hvor der er stivhed i leddene. Passer godt 
til dem der bliver syge efter at have være meget kolde, eller som føler sig meget 
kolde, mens de er syge. Men selvom de er kolde, så har de det værst om 
sommeren. Smerterne opleves ofte i små veldefinerede områder, som kan lindres 
med lokalt påført varme, men smerterne kan godt flytte sig fra sted til sted. Man 
har det værst lige når man vågner, om natten og efter et måltid. Det er også et 
lægemiddel der bruges af homøopaten til at dræne ører med. En lidelse det 
anbefales at man tager sammen med en homøopat, da der godt kan være brug for 
andre lægemidler i denne behandling også. 
 
Kort fortalt: Tykt og meget sejt snot, der nærmest er som elastikker.  
Andre nyttige hint: Kan også bruges til lindring af tømmermænd, sammen med 
nux vomica. Specielt hvis det er efter man har drukket øl.  
 
 

 
 



	

	

40	

	 Copyright2016	homøopat	Mette	Mitchell	 	
	 	

LACHESIS (giften fra en viper)   
Overstimuleret. Trænger til at slappe af. Venstresidet. 

 
• Alle symptomer er værst til venstre side  
• Kan ikke holde stramtsiddende tøj ud 
• PMS (lindres når menstruation begynder) 
• Mørkfarvet blod 
• Negativt humør/ jaloux og mistænksom 

 
Når man har brug for dette lægemiddel, så har man det sådan at man føler sig 
fanget/ lukket inde, og man kan også slet ikke tolerere noget der sidder stramt på 
kroppen, og specielt rundt om halsen.  Til venstresidede symptomer eller 
symptomer som starter i venstre side også flytter mod højre som ved hals 
symptomer eller hovedpiner. Varmblodede mennesker der taler meget. De er 
underholdende, men det er som om deres tanker arbejder for meget. De kan godt 
være mistænksomme og jaloux. Intense mennesker. De har det bedst i frisk luft og 
efter at have drukket noget koldt. De får det altid bedre når et pres løsnes, som ved 
at få talt, straks efter menstruationen er startet, straks man er kommet af med 
afføring/ urin osv. Og de får det altid værre, hvis de skal holde noget inde i sig selv, 
om det er tanker eller væsker der vil ud af kroppen. Når de bløder, er blodet mørkt. 
Godt til overgangsalder. Har det værre ved at have noget rundt om halsen, ved 
indtag af alkohol, efter søvn, varme og tungt vejr. 
 
Kort fortalt: Jaloux og mistænksomme personligheder. Får det bedre ved at 
komme af med noget. Venstresidet. 
Andre gode hint: Der er mange lægemidler, der er lavet af forskellige slags 
slangegift. De ligner hinanden meget, men har mange små og vigtige variationer. 
Hvis du mener lachesis lyder som et rigtigt middel, men det ikke rigtigt virker, så 
kontakt en homøopat. 
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LEDUM (rhododendron subsect)   
Stiksår. Insektbid og stik. Biopsi. Tægebid. Led og gigt smerter.   
 

• Smerter efter en biopsi 
• Første lægemiddel efter tægebid 
• Til ubehag efter insektbid eller stik 
• Gigt smerter 
• Gigtsmerter der begynder i foden  

 
Bruges til alt hvor ’man er blevet stukket’. Enten 
fordi man er blevet stukket af et insekt eller fordi 

man er blevet stukket dybt med en nål hos lægen, som f.eks. hvis man får lavet en 
biopsi. Også det første lægemiddel man bruger, efter bid fra en tæge. Dette gælder 
specielt, hvis området omkring biddet er koldt. Midlet bruges også i forbindelse 
med dybe sår, f.eks. efter man har trådt noget op. Området omkring såret er 
opsvulmet, blåt og koldt. Smerterne der indikerer behovet for ledum er voldsomme 
og føles stikkende og dunkende. Det er også til denne type gigtsmerter at ledum 
kan prøves (stikkende og dunkende). Man får det værre af varme på stedet, også 
selvom det føles koldt og patienten måske fryser. Man bruger også ledum til at 
behandle ’et blåt øje’ med. 
 
Kort fortalt: Stiksår. Led der er hævede, kolde og let lilla.  
Andre nyttige hints: Ledum bruges til blå øjne hvor det gør ondt rundt om øjet. 
Hvis det er selve øjet der gør ondt, så skal man kigge på symphytum (er ikke med i 
kittet). Kan også i nogen tilfælde bruges hvis man har vrikket om (se også på 
ruta). 
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LYCOPODIUM (ulvefod)   
Fordøjelsesproblemer. Manglende selvtillid. Højresidet lægemiddel. 

 
• Tør, irriteret hoste 
• Tør hud med leverpletter 
• Sceneskræk, præstationsangst  
• Kronisk mavebesvær/ kugleformet afføring  
• Symptomer forværres mellem kl. 16.00-20.00 

 
Lycopodium patienter gør altid deres bedste og når 
man ser dem, så tror man umiddelbart at de har styr 
på det hele, og at deres selvtillid er i orden. Men det er 

ofte en helt anden historier der gemmer sig bagved. Og de kæmper ofte 
heltemodigt mod mindreværd. De har det utroligt svært ved at binde sig til et job 
eller et forhold. De er ofte meget charmerende ude, samtidig med at de kan være 
diktatoriske derhjemme, men det hele grunder i en følelse af ’aldrig at være 
nummer 1’. Alt ansvar gør dem nervøse, selvom de godt kan lide at tage et ansvar, 
og stille sig op og aflevere en ’forestilling’ på trods af at de lider af sceneskræk, 
som det også bruges til behandling er. Ofte kommer præstationsangsten sammen 
med mavebesvær, med meget luft i maven og højlydte prutter. Et andet 
indikerende symptom er en tør, irriterende hoste. Symptomerne sidder i højre side 
eller flytter sig fra højre mod venstre. Lycopodium vil gerne både spise og drikke 
varmt. De blive sultne, men spiser kun lidt af gangen, da de hurtigt føler sig mætte. 
De har det værst mellem 16.00-20.00. Mange af de ting der beskrives her, kan føre 
til kroniske lidelser og mest markeret på fordøjelsen. Og er det blevet kronisk, så få 
det behandlet hos en kompetent behandler.  
 
Kort fortalt: Intellektuel, men dominerende. Højresidede symptomer. Forværring 
mellem kl. 16.00 – 20.00. 
Andre nyttige hint: Lycopodium ser ofte ældre ud end de er. De har også ofte 
hudproblemer. Hudproblemer og fordøjelsesproblemer behandles også rigtigt god 
sammen. Tal med en homøopat om dette. 
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MAG PHOS (magnesia phosphate) 
Menstruationssmerter. Kramper. Vokseværk. Kolik. Iskias. Smertelægemiddel. 

 
• Trækker benene op under sig 
• Smerter der lindres med en varmedunk 
• Kolik under menstruation 
• Alle krampesmerter, også vokseværk 
• Neurologiske smerter  

 
Nogle kalder mag phos for ”en homøopatisk 
Panodil”, hvilket naturligvis ikke findes, men 
lægemidlet kan bruges i flere af de situationer, 

hvor vi ville gribe til en Panodil. Som f.eks. ved menstruationssmerter, hvor man 
oplever kramper, som man forsøger at lindre ved at trække benene op mod brystet, 
og måske også med en varmedunk. Smerter, der lindres ved at man presser på 
dem og giver dem varme. God til nervesmerter i hovedet og ansigtet. God til 
jagende smerter. Løfter hovedpiner, tandsmerter og menstruationssmerter. Mag 
phos personen opleves som nervøs og sensitiv, men også impulsiv og fyrig. 
Lægemidlet bruges også til kolik, både til babyer og til kvinder der døjer med 
forstoppelse under menstruationen. Koliksymptomerne lindres ved at man 
gnubber området, hvor smerten kommer fra. Og smerterne forværres ved kulde og 
berøring. Husk at søge professionel hjælp,  hvis smerterne fortsætter, uanset hvad 
det er.  
 
Kort fortalt: Alle former for kramper, især i forbindelse med menstruation, men 
også til skrivekrampe f.eks. Kulde forværrer, varme lindrer.  
Andre gode hint: Det kan bestemt bruges til krampesmerter, man mærker før man 
begynder at bløde. Ofte mærker man smerterne mest til højre. 
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MERCURIUS (kviksølv)  
Sivende infektioner i sår. Forkølelser og ondt i halsen. Blister i munden. 

 
• Menneskeligt barometer 
• Det gør ondt at synke ved halssmerter 
• Betændelse med små spor af blod 
• Betændelse og sved lugter stærkt 
• Patienten fryser 

Bruges til sår der ikke heler ordenligt og som ’sveder’ en sivende betændelse, 
nogen gange med små spor af blod. Det er som om at huden nærmest er ætset 
væk, og dermed også har svært ved at hele op igen. Sårene kan også godt lugter 
grimt. Det er også et velkendt lægemiddel til blister i munden, og dette kommer 
ofte sammen med dårlig ånde. Og dårlig ånde som symptom, er også en velkendt 
mercurius tilstand. Det er et lægemiddel, der i det hele taget lugter meget og 
kraftigt. Vi kender kviksølv fra et termometer. Kviksølv påvirkes hurtigt at 
temperaturen, og sådan er det også med lidelser, der sættes i forbindelse med det 
homøopatiske lægemiddel mercurius. Man svært ved at være stabil i 
kropstemperaturen, og den ændres konstant efter vejr og omgivelser. Denne 
tilstand kan også reflekteres i måden som patienten har det på, og man kan opleve 
hurtige og uhensigtsmæssige forandringer i humøret. Man sveder ofte, og denne 
lugter også stærkt. Under feber kan man opleve rystelser forskellige steder på 
kroppen. Bruges til hals eller øresmerter der stråler mod tænderne. Der er blister i 
halsen eller i munden, sammen med en øget spytproduktion og den dårlige ånde. 
Det gør ondt når man synker, og halsen føles tør og ru sammen med en stikkende 
og brændende smerte. Midlet kan også hjælpe, hvis der er en tandbyld med 
smertefulde hævelser i tandkødet. Patienten er kold og er mere tørstig end 
normalt. Tungen har en hvid belægning. Tungen føles som om den der for stor til 
munden, og man kan se aftryk af tænderne på siderne af tungen. Symptomerne er 
værst om natten. Varmen fra sengen gør det også værre. Varmt, tungt og fugtigt 
vejr forværrer også. 
 
Kort fortalt: Hurtige reaktioner i krop og humør. Sved, sår og ånde er ildelugtende. 
Andre nyttige hint: Man kan have en metalsmag i munden. 
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NATRIUM MUR (bordsalt)  
Forkølelse. Forkølelsessår. Høfeber. Spændinghovedpine. Melankoli. 

 
• Mange tilstande der kommer af en dyb sorg 
• Hovedpine der lindres ved at masserer hårdt  
• Tør og kløende hud 
• Meget lysfølsom 
• Meget tørstig og lyst til salt 

 
Dette er det mest udskrevne homøopatiske lægemiddel 
overhovedet. Det har en tæt forbindelse til vand og til salt (det 
er lavet af salt). Nat mur er et vigtigt middel for dyb, 
indestængt sorg og fortrængte følelser, og når disse følelser 

eventuelt fører til en depression. Med midlet kan man behandle meget følsomme 
mennesker, som har beskyttet sig selv ved at lukke følelserne inde. De vil helst 
være alene med deres sorg, og kun et par nære venner eller et eneste menneske 
får lov til at trøste dem. Ellers foretrækker de at græde, når de er alene. Det er 
bestemt et lægemiddel der finder rod i følelserne, men der er mange meget fysiske 
manifestationer af dette også, og det er oftest det lægemidlet bruges til, når man 
udskriver derhjemme. Det bruges ofte til hovedpine (spændingshovedpine), som 
løsner sig lidt ved at blive masseret hårdt. Det bruges også til forkølelsessår, 
ødemer, forkølelser (med klart væske der drypper fra næsen), høfeber og 
søvnproblemer. Patienten mister smags og lugtesansen, hvis der er symptomer 
omkring næsen og forkølelse. Snottet er altid klart og løber frit,  men det bliver 
måske at blive mere trægt efter et par dage. Ved høfeber oplever man at læberne 
kan være opsvulmede og brænde med bitte små vabler, som afgiver væde/ 
betændelse før de bliver til sår. Når disse tørrer ind, kan der komme dybe furer i 
læberne, der gør ondt. Patienten får det værre af at befinde sig i varme, især i 
direkte sol, og af at man forsøger at trøste dem. Patienten får det bedre i frisk luft 
og når de faster / ikke spiser noget. Der er udpræget trang til salt og patienten er 
også meget tørstig. 
 
Kort fortalt: Meget private mennesker, der dog er meget følelsesmæssigt 
sensitive. Trang til salt. Ødem, men tørt udenpå. 
Andre nyttige hint: Hvis man har en nat mur personlighed, så ser man ofte at 
lægemidler som apis, bryonia og ignatia kan bruges godt ved akutte lidelser. 
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NUX VOMICA (bræknød)  
Tømmermænd. Leverproblemer. Detox. Stress. Morgenkvalme. 

 
• Efter ’for meget af det gode’  
• Irriteres af lyde, lys og træk 
• Ødelagt eller svag bevægelse i tarmen  
• Oppustet flere timer efter mad 
• Kvalme uden opkast 

 
Hovedoverskriften for dette lægemiddel er: Tømmermænd. Enten at man faktisk 
har tømmermænd eller man har ’som om’. Denne patient er irriteret og vred, og der 
kan være tale om en person, der lever et liv med meget dagligt stress (også det 
som beskrives som ’positivt’ stress), og man begynder at opføre sig derefter. 
Midlet er også godt, hvis man har fået for megen mad, for fed mad, eller har 
drukket for megen spiritus. Midlet er godt for folk, som får ’for meget af det gode’ 
og både arbejder og fester for meget, og samtidig fylder deres liv med stimuli 
(kaffe til at komme op/ vin til at falde i søvn osv.). Følelsesmæssigt er de spændt 
op, stressede, irritable og overfølsomme / sarte. Meget følsom over for lyde, lys og 
for træk. Man kan opleve dem som værende utålmodige. Der er ofte problemer i 
fordøjelsen, og man kan have svært ved at komme af med noget, når man går på 
toilettet, og der kommer kun lidt ud af gangen. Man presser så meget at man kan 
få hæmorider. Man er også ofte plaget af luft i maven, så man både prutter og 
føler sig oppustet. Har man søvnproblemer, hvor man vågner omkring kl 4.00 om 
natten, så er det også værd at prøve nux vomica for dette. Bruges til 
svangerskabskvalme, der minder om tømmermænd, og ligeså til at alt kvalme som 
minder om tømmermænd. Når nux vom bruges til forkølelse, så er det kendetegnet 
ved at slim flyder frit når man er inde, men sætter sig fast når man er ude. Og når 
det bruges til feber, så forværres patienten af det mindste træk. De vil typisk løfte 
dynen for at køle ned, men fryser så hurtigt igen.  
 
Kort fortalt: Alle symptomer som minder om tømmermænd, eller symptomer som 
opstår efter ’man har fået for meget af det gode’. 
Andre nyttige hint: Godt til konkurrenceprægede mennesker. 
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PHOSPHORUS (en gas) 
Nervøsitet og angst. Næseblod. Hoste og forkølelse. Blødninger.  

 
• Tør hoste, med brændende varme  
• Alle blødninger der er svære at stoppe 
• Tør hud med brændende symptomer 
• Meget bekymrede, men nemme at berolige  
• Meget tørstig efter noget koldt 

 
Sjove, kærlige og sympatiske mennesker med høj 
kreativitet, men desværre er de ikke så gode til at 
sætte grænser, og de oplever at blive udmattede 

af andres problemer. De er ekstroverte mennesker med høj energi, som synes at 
livet er spændende, og de kan have svært ved at holde begge ben på jorden. De 
frygter mange ting, inkl. spøgelser, mørke og er bange når de er alene. Men de er til 
gengæld nemme at berolige igen (indtil den næste frygt melder sig). De er f.eks. 
meget nervøse omkring deres helbred, men når lægen siger at de ikke fejler noget, 
så er de straks beroliget. Mange af symptomerne der behandles med phos er 
præget af tørhed og en brændende smerte. Denne type patient kører ofte meget 
’op og ned’ forstås på den måde, at deres blodsukker f.eks. bliver enormt påvirket 
af at glemme et måltid mad, men også ligeledes kommer hurtigt op igen, måske 
allerede efter den første bid mad. Ligeså kan de blive enormt trætte og nærmest 
falde om. Men når de vågner igen, selv efter en kort lur, så er de udhvilede. 
Smerter opleves som brændende. Phos-hoste er typisk en tør hoste, med en 
brændende smerte i halsen. Der er også en tendens til at bløde meget og have 
blødninger, der er svære at stoppe. Det kan være små sår der ikke er til at stoppe, 
det kan være næseblod og naturligvis i forbindelse med menstruation. Blodet er 
altid helt lysende rødt. De elsker stærkt krydret mad og is. De får det værre, når 
vejret forandres pludseligt, hvis de glemmer et måltid og ved at ligge på venstre 
side. 
 
Kort fortalt: Åbne, men også fulde af frygt. Når de bløder, så bløder de voldsomt. 
Andre nyttige hint: Et godt lægemiddel hvis man kaster op efter at have været 
under fuld narkose.  
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PULSATILLA (kobjælde)   
Hormonel. Behov for trøst. Meget følelsesladet. Grønt og gult snot.  

 
• Symptomerne forandres og flytter sig 
• Meget snot og slim (ikke klart) 
• PMS, hvor man er ked af det 
• Får det altid bedre ved friske luft, 
• Meget lidt tørstig eller slet ikke tørstig 

 
Patienten skifter tilstand og sind hele tiden. 

Følelserne svinger hurtigt over i dårligt humør, meget ked-af-det-hed, og med trang 
til at der skal være nogen hos hende. Børn, der har brug for Pulsatilla hænger på 
en og beklager sig meget. De har ekstra brug for opmærksom, og har en indgroet 
angst for at blive forladt og har meget let til tårer. De er generte overfor fremmede, 
men varmer hurtigt op, og så oplever man deres berømte kommunikative og 
charmerende personlighed. Når de er syge, så oplever man ofte af symptomerne 
flytter sig rundt i kroppen. De kan gå fra at have ondt i hovedet, til at have ondt i 
maven. Dette kan opleves som værende manipulerende, men det er blot et udtryk 
for at deres symptomer bunder i følelserne, og den her beskrevne angst for at blive 
forladt. Man bruger ofte pulsatilla, der hvor der er meget katar, og det er altid gult 
eller grønligt. Ofte er den ene side af næsen mere påvirket end den anden. Hvis 
man hoster, så er hosten som oftest værst, når man ligger ned. Man ser også ofte 
at hosten er tør om natten og løs om morgenen. Mund og læber er tørre, og der er 
en dårlig ånde. Også et ret hormonelt lægemiddel, som kan bruges til symptomer 
omkring menstruationen. Her er det vigtigt at det mentale billede er som beskrevet. 
Andre symptomer i forbindelse med menstruation er at den er uregelmæssig, og at 
man ikke bløder særligt meget. Symptomerne forværres af et lukket rum (uden 
frisk luft), omkring 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 ved, at der er andre til stede. 
 
Kort fortalt: ’Hænger på mor’, eller har brug for opmærksomhed fra partner eller 
venner. Symptomer der forandrer sig. Ingen tørst. Vil have vinduet åbent.  
Andre nyttige hint: Bruges ofte ’til at vende baby’ med inde i maven, før fødslen. 
Kan også bruges, hvis fødslen lader vente på sig. 
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RHUS TOX (giftsumak)  
Muskelstivhed. Forstuvninger. Gigt. Skoldkopper. Helvedesild. Influenza. 

 
• Stivhed der bliver bedre med bevægelse 
• Rastløs søvn pga. smerter 
• Led forværres i koldt og vådt vejr 
• Kløende, væskefyldte blærer/ sår  
• Ondt i halsen med hævede kirtler 

 
Stivhed og en skrækkelig rastløshed. Smerterne 
sidder ved leddene, der er ømme, dunker og gør 

ondt, efter de er kommet til skade. Smerten forværres lige når man begynder at 
bevæge sig, med en fornemmelse af, at det river eller stikker. Men smerterne føles 
lidt mindre når man først kommer i gang, og forsvinder derefter helt (indtil man har 
siddet stille igen, eller sovet). Patienter som har brug for rhus tox bryder sig ikke 
om fugtigt og koldt vejr, da dette forværrer deres symptomer. Deres søvn 
forstyrres af rastløsheden og de smertefulde led. Led der er hævede efter 
overanstrengelser. Når rhus tox bruges til hudproblemer, så er kendetegnet at der 
er væskende blærer der klør intenst. Når der går hul på blærerne, så dannes der 
skorper, men såret gør ondt. Dermed er lægemidlet relevant ved helvedes ild, 
skoldkopper, herpes/ forkølelsessår og nogen gange til kontaktallergi. Ved 
forkølelser, influenza, ondt i halsen og feber er dette middel godt, hvis man har 
ondt i ryggen og i led samtidig.  
 
Kort fortalt: Stivhed i kroppen, der bedres efter man har bevæget sig. 
Hudsymptomer der starter med væskefyldte blærer. 
Andre nyttige hint: Man kan måske også spotte en rød trekant på spidsen af 
tungen, en helt unik indikation af rhus tox, men dette dog ikke altid til stede. 
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RUTA (rude) 
Forvridninger. Gentagne bevægelser. Overanstrengte øjne. Sportsskader. 

 
• Overanstrengelser og slid 
• Smerter forværres, når man bærer på noget 
• Knoglerne føles ømme 
• Ømhed og træthed i ryg, arme og ben 
• Efter man har vrikket om på foden 

 
Ruta går i dybden, men har et mindre klart 
symptombillede end rhus tox, og smerterne kommer ofte 
fra overanstrengelser, slid eller forvridninger. Man kalder 
lægemidlet for ’muremesterens lægemiddel’ da hans 

arbejde er kendetegnet af gentagende bevægelser, og ofte også hvor man løfter 
den samme vægt (mursten) igen og igen. Det kan også være øjensymptomer, efter 
en periode hvor man har læst meget, som op til en eksamen. Patienten er mindre 
rastløs end rhus tox patienten, og smerten formindskes heller ikke ved 
bevægelses som i rhus tox, tværtimod. Smerterne forværres ved bevægelse, og 
ved at man bærer på det mindste. Smerten opleves som værre hvis patienten 
ligger på den side, hvor skaden er, og det føles som om, at det er knoglen der er 
kommet til skade. Ruta er også et vigtigt lægemiddel til heling af knogler og sener. 
Ruta er et godt middel, når man har forstuvet anklen eller knæet, eller er vrikket om 
på foden. 
 
Kort fortalt: Skader på sener og led, samt forslåede knogler. Overanstrengelser og 
slid. 
Andre nyttige hint: Hvis det er ryggen man har ondt i, så lindres smerten ved at 
man ligger på ryggen. Smerter alle andre steder på kroppen er modsat, og 
forværres hvis presset øges på område. Kan brugs til forstoppelse hos moderen, 
efter fødslen. 
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SEPIA (blæksprutteblæk) 
Hormonel. Udbrændt. PMS. Man tænker på moren med flere små børn. 

 
• Irritation og humørsvingninger 
• Mange menstruelle symptomer 
• Stor trang til tid alene 
• Bliver bedre ved at bevæge sig/ danse 
• Tyngde i kroppen, specielt i underlivet 

 
De homøopatiske lægemidler er ikke kønsopdelte (på 
samme måde, som nogle af lægemidlerne er mere 
højre- eller venstresidet). Men sepia er i høj grad et 

lægemiddel til kvinder.  Et godt lægemiddel ved symptomer der opstår i 
forbindelse med hormonelle forandringer i kvinden. Op til og under 
menstruationen, kan man opleve at man bliver irritabel og får humørsvingninger. 
Menstruationen kommer for sent eller for tidligt, og det er smertefuldt, selvom hun 
ikke bløder meget. Menstruationen kan også være voldsom, altså på den anden 
siden af skalaen. Bare alt andet end ’normal’. Det kan være man har svamp med 
den brændende fornemmelse og udflåd med et grønligt skær. Kvinden har mest af 
alt lyst til at være alene for en stund. Men da vi ofte ser at vores sepia patienter er 
mødre til små børn, så er det nærmest umuligt at få en pause. De er trætte og 
mærker en meget fysisk tunghed i kroppen. Det kan næsten føles som om, at ens 
underliv er ved at falde ud. Og faktisk er prolaps af livmoderen også et sepia 
symptom. Det kan også være at man oplever inkontinens. Sepia passer godt til de 
kvinder der føler sig udbrændte og har en følelse af en tyngde der trækker dem 
selv og deres indre organer ned af. De føler lidt eller ingenting, når man spørger 
dem om deres nærmeste, og deres sexlyst har nået et nulpunkt. De fryser, er kede 
af det, men de vil ikke trøstes. De kan godt lide syrlige ting og chokolade. De får 
det bedre af at bevæge sige, som når man danser. De får det bedre efter at have 
spist, når de får varmen og frisk luft. De har det værst omkring deres menstruation 
og ved graviditet og hvis de glemmer et måltid. 
 
Kort fortalt: Moderen med små børn, der trænger til det der ligner en uopnåelig 
pause. Mange symptomer omkring de hormonelle skift. Får det bedre når de får 
nogle timer alene, samt når de får sig bevæget. 
Andre nyttige hint: Bruges ofte til gravide kvinder også.  
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SILICA (sand)  
Mod splinter og optrådt glas. Godt til heling af huden. Langsomt tandfrembrud.  

 
• Til alt der skal ud af kroppen 
• Stædige infektioner i huden 
• Til meget kraftig forstoppelse 
• Kraftig fodsved 
• Ofte til patienter der er generte 

 
Tag ikke midlet hvis du har spiral, pacemaker, 
dræn i ørerne, metal skruer i knoglerne efter 
benbrud, osv. Silica bruges bl.a. til at få 

fremmedlegemer ud af kroppen, som splinter og optrådte glasskår, og derfor anbefales 
det at man ikke tager silica hvis man har noget indopereret i kroppen, pga. 
bekymringen over, om silica vil skubbe dette ud også. Men dette middel er fantastisk, 
når noget har sat sig fast i kroppen, som ikke skal være der. Det kan bruges mod 
voks i ørerne (især efter svømning) og ligeså bruges midlet også til meget kraftig 
forstoppelse. Man bruger også silica som ’den sidste fase’ i en byld, og får det 
sidste betændelse skubbet ud. For derefter at hjælpe helingsprocessen i huden og 
hjælper sår med at hele op pænt nedefra. Ved akut sygdom passer midlet til 
kuldskære personer, som bliver ved med at få infektioner, som de ikke kan komme 
af med igen. Patienten er tørstig og sveder let, får det bedre i varme men værre i 
kulde, fugtigt eller vådt vejr. 
 
Kort fortalt: Får ting skubbet ud af kroppen, og får hud til at hele pænt op. 
Andre nyttige hint: Ofte en genert personlighed. Meget bange for nåle, og får det 
dårligt af vaccination. 
 

 
STAPHISAGRIA (ridderspore) 
Efter operationer. Flænger. Overgreb. Efter ydmygende undersøgelser og indgreb. 

  
• Når ens grænser overskrides, med/ uden samtykke 
• Til heling af snitsår og operationssår 
• Enten meget sensitiv eller helt uden reaktion 
• Lægemiddel ofte brugt i fødsler 
• Hovedpine efter ydmygelse/ kolik efter vrede 
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Der er meget undertrykkelse, krænkelse og overskridelse af grænser i dette 
lægemiddel. Det kan både være mentalt og kropsligt, men som oftest ser man de 
to ting i samme billede. Man møder ofte en person, som virker rolig og sky, men 
man fornemmer at der ligger en masse uro og lurer bagved. Det er patienten der 
har oplevet dyb krænkelse. Lægemidlet er også godt hvis man har fået en flænge, 
selv hvis denne er kommet under en operation. Staphysagria gives rutinemæssigt 
efter operationer. Det bruges, hvis man føler sig ydmyget af indgreb eller 
undersøgelser, selvom man naturligvis har accepteret at de er nødvendige, og det 
gives ligeså rutinemæssigt efter indlagt kateder, efter lavement, besøg hos 
gynækologen og tandlægen. Faktisk alle typer undersøgelser, hvor der stikkes 
noget ind i kroppens åbninger. Det er også et lægemiddel der bruges, hvis kvinden 
oplever kløe eller blærebetændelse efter samleje, specielt hvis man er i en periode 
hvor man er meget seksuelt aktiv, men også symptomer der er opstået efter 
seksuelle overgreb. Jeg anbefaler desuden at alle seksuelle behandles terapeutisk. 
 
Kort fortalt: Lidelser der stammer fra undertrykt vrede og situationer hvor ens 
grænser er blevet overtrådt. Efter operationer.  
Andre nyttige hint: Kan også forsøges hos børn, der har mange huller i tænderne. 
Kan også bruges til bygkorn. 
 
 

SULPHUR (svovl)  
Hudproblemer. Fordøjelsesproblemer. Luft i maven. Gives efter antibiotika. 

 
• Varm, kløende og tør hud 
• Hudsymptomer forværres af vand/ bad 
• Akne og bylder 
• Meget varm om natten, specielt meget varme fødder 
• Hovedpine øverst på hovedet 

 
Bruges ofte til både hud og tarm problemer. Ofte ser vi at 
hudproblemerne opstår efter problemer med fordøjelsen, som i 
forbindelse med indtag af penicillin. På huden oplever vi en tørhed, 
huden der flager, er varm og klør. Når man kigger på huden, så 

tænker man straks at det ser usundt ud. Hudproblemerne forværres af kontakt 
med vand, og huden ser faktisk lidt beskidt ud, selvom man lige har været i bad. 
Hvis der er en brændende fornemmelse på huden, sammen med rødme eller 
ildelugtende betændelse, så er sulphur indikeret. Det er lige meget hvor 
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symptomerne sidder på kroppen, det kan være næsen, munden, anus eller vagina. 
Bruges til akne og bylder. Men pas på med at bruge det alt for meget til 
hudproblemer selv, specielt hvis det ikke virker hurtigt. Kontakt en homøopat for 
at finde et bedre middel der passer præcist til dig. Hvis man har en hovedpine der 
kunne behandles med sulphur, så sidder den på toppen af hovedet, eller som et 
bånd rundt om hovedet. Det bruges også til kronisk katar, som er gulligt og irriterer 
huden rundt om næsen. Sulphur personligheden er store tænkere, som også 
holder af, at deltage aktivt i diskussioner, og gør meget ud af at få deres mening 
forklaret. De er ikke altid helt så gode til at lytte. De kan godt lide at finde ud af 
hvordan tingene foregår bagved, og kan derfor godt lide at skille ting ad, for 
(måske) at samle dem igen. Tit er de nervøse for fremtiden og har en lidt 
pessimistisk holdning til den. Sulphor børn hader at gå i bad. Sulphur er til den 
varmblodede personlighed, der vil have døre og vinduer åbent. De har en tom 
følelse i maven omkring kl 11.00 om formiddagen, elsker søde sager, stærk mad 
og de er meget tørstige. De får det bedre ved frisk luft og oplever forværring 
mellem 10-11 om formiddagen. 
 
Kort fortalt: Den dovne filosofiske type. Usund udseende hud, med rødme og kløe. 
Ildelugtende afføring. 
Andre nyttige hint: Hvis man gerne vil prøve at lave en lille detox med kittet 
derhjemme, så kan man prøve med sulphur og nux vomica. Tag nux vomica om 
morgenen, og sulphur om aftenen i 7-10 dage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


