Naturlig hjælp til

Graviditet, fødsel
og spædbørn

Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

Kære læser
Dette hæfte præsenterer først og fremmest den hjælp, homøopatien kan
tilbyde i forbindelse med graviditet og fødsel. Ligesom du kan finde råd
og hjælp til nogle af de symptomer, det spæde og lille barn typisk oplever i
tiden efter fødslen.
Homøopatien har bevist sin gode virkning og uskadelighed gennem mere
end 220 år. Den er blevet anvendt af millioner og atter millioner af mennesker på jordens 5 kontinenter. Generelt skal man ikke tage medicin, når
man er gravid eller ammer. Men homøopatiske lægemidler er meget stærkt
fortyndede og uden uhensigtsmæssige bivirkninger, og de er derfor på
ingen måde skadelige for den gravide eller fosteret. Dog skal du afholde
dig fra kraftig udrensning og kun tage de styrkende og opbyggende midler.
På samme måde kan selv spædbørn tåle homøopatisk medicin. Start
dog forsigtigt, da børn kan være følsomme og kan reagere kraftigt.
Homøopatisk medicin styrker mennesket fysisk og sjæleligt og aktiverer
vores evne til selvhelbredelse. Det er en god idé at rådføre sig med en
behandler, inden man begynder at behandle sit spædbarn.
En stor del af de råd og erfaringer, du finder i dette hæfte, tog sin begyndelse i efteråret 1982. Her dannede knapt 50 forældre og kommende forældre en gruppe i Silkeborg for at dele deres erfaringer med
homøopatisk behandling af børn. En behandling, der først og fremmest
foregik hos heilpraktiker Peer Bach Boesen i Urtica Klinikken. Med tiden
oplevede forældregruppen mange gode resultater med homøopati til bl.a.
fertilitetsproblemer, graviditet, fødsel og spædbørn. Erfaringer, som de
med større og større sikkerhed begyndte at give videre, så de er vokset og
spredt gennem mere end 30 år. Og som har været én af drivkræfterne bag
stiftelsen af Foreningen Alma, som bl.a. udgiver dette hæfte.

Naturlig hjælp til graviditet,
fødsel og spædbørn
Lidt om homøopati
Homøopati har gennem mere end
220 år hjulpet millioner af mennesker
verden over. Homøopatien tilbyder en
mild og alligevel dybtvirkende hjælp,
som alle kan tåle – også personer, der
normalt reagerer for kraftigt på, eller
ikke tåler, kemisk medicin. Homøo
pati kan anvendes til både fysiske og
psykiske problemer og sygdomme.
Det særlige ved den homøopatiske
medicin er, at den kan virke direkte
ind i det sjælelige område og derfra
videre ind i det fysiske.

Homøopati:
Den milde og
dybtvirkende
medicin
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Historie
Homøopatien blev udviklet af den
tyske læge og kemiker Samuel Hah
nemann (1755-1843) for mere end 200
år siden. Efter hans grundlæggende
opdagelser bredte homøopatien sig
som en steppeild til bl.a. England,
Frankrig, Rusland, Italien, Græken
land, Indien, USA, Argentina og
Canada. Og i begyndelsen af 1900-tal
let var ca. ¼ af USA’s medicinske
fakulteter domineret af undervisning i

homøopati.Homøopatien kom også til
Danmark, hvor både en del læger, dyr
læger og naturlæger begyndte at an
vende den allerede på Hahnemanns
tid. I årtier blev homøopatisk medicin
fremstillet på danske apoteker.
Potensering
Homøopatiske lægemidler udvindes
af stoffer fra plante-, mineral- og
dyreriget. De gennemgår en særlig
fortyndingsproces, kaldet potense
ring. Gennem denne potensering bli
ver lægemidlet på én gang fortyndet
og samtidig gjort stærkere. På grund
af fortyndingen er bivirkninger yderst
sjældne. Og på en meget elegant
måde kan potenseringsprocessen få
medicinen til at virke direkte ind i det
sjælelige område.
Farmaceutisk kontrol
Homøopatiske lægemidler fremstil
les i dag under farmaceutisk kontrol
og under kontrol af de enkelte landes
lægemiddelstyrelser på samme måde
som konventionelle lægemidler.
Homøopati på fremmarch
Homøopatien har gennem de sidste
årtier igen været på stærk fremmarch
over hele kloden.
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Medicinen ordineres af bl.a. læger,
dyrlæger, alternative behandlere og
ikke mindst direkte af den syge selv.
I dag søger mange en bivirknings
fri medicin, som grundlæggende
arbejder på at styrke mennesket og
immunsystemet, så man selv bliver i
stand til at overvinde sygdomme. Det
moderne menneske har også sværere
ved at tåle kemisk medicin end tid
ligere tiders mennesker, som brugte
kroppen mere og derfor bedre kunne
nedbryde og udskille gifte.
I Europa er homøopatien mest ud
bredt i Tyskland, England, Frankrig og
Italien. I Tyskland findes der 5 større
hospitaler, som arbejder efter ho
møopatiske principper. Det største er
”Herdecke”, som har ca. 500 senge
pladser og 2.000 medarbejdere.

Mennesker søger i dag
lægemidler med færre
bivirkninger, som styrker både det fysiske og
psykiske immunsystem,
så vi selv bliver i stand
til at overvinde sygdomme og ubalancer.
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Selvbehandling
I tidligere tider overlod vi diagnose
og behandling til den lærde læge.
Dengang kunne vi ikke selv skaffe os
dybtgående information om vores
sygdom og de lægemidler, vi fik.
Lægemidler, der indeholdt bl.a.
arsenik og kviksølv, og som havde
voldsomme bivirkninger.
Det har været både godt og ondt
med den blinde tillid, bl.a. fordi vi
som patienter ikke tidligere har haft
mulighed for at vide, hvad vi gik ind
til. I dag vil vi gerne vide mere om
vores sygdomme og de lægemidler, vi
anvender. Det har vi pga. internettet
også store muligheder for. Mange,
især kronisk syge, ved i dag næsten
lige så meget om deres sygdom som
lægen.
Dette skrift henvender sig direkte til
dig som patient – for at informere
dig om muligheder for behandling
med homøopati. Det er i dag blevet
mere forsvarligt selv at sætte sig ind
i sin sygdom og afprøve uskadelige
lægemidler. Dog er det også stadig
vigtigt at få stillet den rigtige diag
nose hos lægen og nøje vurdere, om
det er noget, du selv skal forsøge at
behandle, eller om det kræver profes
sionel hjælp.
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Praktiske råd ved brug af homøopati
Størstedelen af de lægemidler, som
omtales i dette hæfte, er i flydende
form. Når flasken vendes på hovedet,
kommer medicinen ud som dråber af
flaskens dråbetæller.
Indtagelse
Man opnår det bedste resultat i et
behandlingsforløb med homøopa
tiske lægemidler, når lægemidlet
indtages det foreskrevne antal gange
Dråber fortyndes i et glas med lidt
vand eller dryppes direkte i mun
den. Det kan være en fordel, f.eks.
ved akut høfeber, at have flasken
i lommen og indtage dråberne
direkte i munden, når der er behov
for det. Bland ikke flere slags
dråber sammen, men indtag dem
efter hinanden.
Vejledende dosering til voksne
Dosering: 10 dråber 3 x dagligt.
Akut dosering: 50 dråber i et glas
vand, som drikkes slurkvist over ½
time, eller 10 dråber hver ½ time
dagen igennem, indtil mærkbar
forandring indtræder. Herefter
følges vejledende dosering.
Vejledende dosering til børn
Dosering: 2-7 dråber 3 x dagligt.
Akut dosering: 25 dråber i et glas
vand, som drikkes slurkvist over 1
time, eller 5 dråber hver 1/2 time
dagen igennem, indtil mærkbar
forandring indtræder. Herefter
følges vejledende dosering.

6

om dagen. Benyttes flere homøopa
tiske lægemidler i et behandlings
forløb, holdes en lille pause (10-20
sekunder) imellem hvert lægemid
del, så det når at gøre sin virkning i
mundslimhinden. Har man glemt at
indtage et lægemiddel, indtages det
bare med det samme, man husker
det. Forsøg ikke at indhente det tabte
ved at øge mængden næste gang.

Tabletter indtages i munden,
hvor de smelter gradvist. Da
det tager lang tid, inden de
smelter helt, tygges den sid
ste del og synkes derefter.
Vejledende dosering
Følg anvisningerne på pak
ningen.

Førstegangsforværring
Nogle gange kan det udløse en mid
lertidig forværring af symptomerne,
når man indtager et homøopatisk
lægemiddel. Denne forværring er
velkendt og velbeskrevet og kaldes
en førstegangsforværring. Den er et
udtryk for, at lægemidlet har aktiveret
en helbredelsesproces i kroppen,
som forsøger at skille sig af med syg
dommen. Samtidig er førstegangsfor
værringen tegn på, at lægemidlet har
mulighed for at virke helbredende.
Ved tegn på for kraftig førstegangsfor
værring stoppes indtag af lægemidlet
i 1-2 dage, eller indtil forværringen er
aftaget. Begynd herefter at indtage
lægemidlet igen – evt. med nedsat
hyppighed, som trappes op til den
anbefalede hyppighed over 3-4 dage.

Undgå, at de homøopatiske læge
midler kommer i kontakt med metal.
Indtages midlerne med ske, må den
ikke være af metal. Plomber og broer i
tænderne mm. har dog ingen betyd
ning. Undgå at opbevare lægemidler
ne ved mobiltelefon, mikrobølgeovn
og andet elektronisk udstyr.
Søg læge, hvis symptomerne ikke
forsvinder ved brug af homøopati.
Ophør med lægeordineret medicin
må kun ske i samråd med en læge.
De følgende råd skal ses som forslag
og impulser til en mulig behandling
og bør ikke udelukke en evt. klinisk
undersøgelse hos egen læge. Med
homøopati behandler man ikke
sygdommen, men det syge menneske
og helt essentielt årsagen til sygdom
men.
Alkohol i homøopati
Bemærk, at de fleste homøopatiske
lægemidler omtalt i dette hæfte inde
holder ethanol, dvs. sprit. Alkoholen
tilsættes dels for holdbarhedens
skyld, og dels bruges det i udvin
dingsprocessen for nogle af midlerne.
En typisk dagsdosis til voksne på 30
dråber om dagen svarer til ca. 1/80 af
en genstand. Hvis du ikke vil udsætte
dig selv eller dit barn (direkte eller
når du ammer) for denne minimale
alkoholpåvirkning, kan dråberne
dryppes i lidt varmt eller kogt, let
afkølet vand. Det får ethanolen til at
fordampe, uden at det skader læge
midlets virkning.
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Graviditetens betydning for
barnets sundhed senere i livet
Vi ved i dag, at en graviditets for
løb spiller en stor rolle for barnets
sundhedstilstand senere i livet.
Fosteret udvikler sig i et kraftfelt, hvor
det tilføres både arvelige styrker og
svækkelser fra moren og faren. Men i
fostertilstanden tilføres barnet også
kræfter fra verdens guddommelige
oprindelse, som er gennemstrømmet
af absolut sundhed. Det har central
betydning, at barnet optager mest
muligt af denne absolutte sundhed.
Det er vigtigt, at du som gravid har
det godt både fysisk og psykisk. Det
gør dig i stand til at indhylle fosteret
i trygge, beskyttende omgivelser
med sjælevarme og en god og sund
ernæring. Jo bedre du som kvinde
har det under graviditeten, jo bedre
er du i stand til at tiltrække sunde
kræfter til barnet og reducere arvelige
belastninger. Ikke bare burde du selv,
men også barnets far og egentlig hele
samfundet arbejde for, at du har det
godt under graviditeten. Forsøg at
undgå vedvarende stress, tidspres,
arbejdsmæssige belastninger og kon
flikter. Prøv i stedet at skabe en god
atmosfære med glæde, positivitet og
forundring over det mirakel, som nu
udspiller sig i familien.
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Under graviditeten gennemlever de
fleste kvinder betydelige psykiske
svingninger på grund af de store
forandringer og forvandlinger, som
finder sted i deres krop. De kan have

brug for hjælp og forståelse fra deres
omgivelser. Modsat oplever mange
kvinder, at de samtidig med disse
svingninger også bliver psykisk stær
kere, mens de forbereder sig på den
forvandling i livet, det er at få et barn.
En forvandling, som indebærer en ny
ansvarlighed, en ny livsførelse og et
større fokus på barnet end på sig selv,
kæresten og vennerne. Eksempelvis
bliver en del gravide kvinder i stand
til fra den ene dag til den anden at
stoppe med at ryge – noget de ellers
ikke tidligere kunne gennemføre. Lige
som mange gravide også begynder at
fokusere på generelt at leve sundere.
”I et samfund, hvor man drager omsorg
for, at kvinderne er sunde, kæmper man
imod de skadelige indflydelser, som
udgår fra jordkræfterne med hensyn
til arveprocesserne, fordi man retter en
appel til de overjordiske, harmoniserende
kræfter.”
Rudolf Steiner

I dette hæfte gennemgås nogle af de
muligheder, vi har med homøopati
for at støtte en sund graviditet og for
at afhjælpe nogle af de problemer
og skavanker, der kan opstå under
vejs. Med homøopati kan man støtte
både krop og psyke – uden skadelige
bivirkninger.
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Forberedelse til graviditet
En graviditet er ikke altid planlagt.
Men i de tilfælde, hvor den ér, kan
et led i jeres planlægning være at
gennemføre en ”udrensningskur”, så
I som forældre bliver så sunde som
muligt inden graviditeten. Især for dig
som mor kan en udrensningskur være
absolut fornuftig, da din sundhedstil
stand har stor betydning for fosterets
udvikling.

Udrensning med homøopati og
plantemidler
Plantemidlet Heparon er et godt
grundmiddel til en effektiv udrens
ning. Dette middel støtter fordøjelsen
og virker opbyggende på leveren, så
den bedre kan rense blodet.
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Mercurius bijod comp. er et meget
dybtvirkende middel, som først og

fremmest renser ud i lymfesystemet.
Kroniske infektioner og giftstoffer har
det med at sætte sig i netop lymfesy
stemet. Her kan de i længden belaste
livskræfterne og vitaliteten, og det
kan bl.a. nedsætte fertiliteten.
Indtag Heparon og Mercurius bijod.
comp. samtidigt i en periode på 1-2
måneder som en grundlæggende
udrensningskur. Bemærk, at en ud
rensning kan føre til forskellige mere
eller mindre ubehagelige reaktioner i
en kortere periode. Eksempelvis kan
du opleve uren hud, lidt tynd mave,
svingende afføringsmønster, mørk
farvet urin, udflåd fra underlivet eller
generel utilpashed.
Når man renser ud i lymfesystemet
(med f.eks. Mercurius bijod. comp.),
kan gamle infektioner begynde at
løsne sig. I nogle tilfælde kan im
munsystemet derfor midlertidigt have
behov for ekstra støtte i form af sup
plerende lægemidler.
Ved akutte infektioner eller betændel
ser af enhver art anvendes Argentit
comp., som meget hurtigt aktiverer
immunsystemet. Lægemidlet virker
allerbedst, hvis det tages ved sen
getid, fordi immunsystemet arbejder
mest effektivt, mens vi sover. Tag

50 dråber Argentit comp. i lidt vand
ved sengetid i forbindelse med en
infektion. Typisk vil du opleve, at du
sveder i løbet af natten og så har det
bedre om morgenen. Bemærk, at
særlig følsomme mennesker i sjæld
ne tilfælde kan reagere med angst
symptomer, hvis de indtager Argentit
comp. gennem længere tid. Hold
pause med midlet – og erstat det evt.
med et andet – hvis du mærker, at du
påvirkes psykisk.

anbefalede lægemiddel til specifikke
infektioner som f.eks. blærebetæn
delse, halsbetændelse m.m.

Ved forkølelse, snot eller symptomer
fra lunger og bronkier anvendes
Ferrum phos. D12.

Udrensning med urteteer
Man kan også støtte udrensningen
ved at drikke forskellige teer. Man bør
dog ikke drikke den samme te gen
nem længere tid, da det ensidigt kan
skylle bestemte stoffer ud af kroppen
– f.eks. vandopløselige vitaminer.
Derfor er det en god idé at veksle
mellem forskellige teer og evt. at lave
teblandinger, som har en mere bred
virkning. Her er to forslag til teer, som
man kan veksle imellem:

Se også indikationsregisteret på
Foreningen Almas hjemmeside (www.
alma-info.com) for at finde det typisk

Solidago Te fra A. Vogel. Denne te
indeholder gyldenris, birkeblade,
vejpileurt, padderokke og stedmoder
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Fertilitetsproblemer

blomst. Den bevirker en god udrens
ning og afgiftning gennem nyrerne.
Teen kan købes færdigblandet i bl.a.
helsekostbutikker.
Prøv også at blande en te af:
• 3 dele mælkebøtte
• 1 del stedmoderblomst
• 3 dele brændenælde.
Urterne kan købes enkeltvis f.eks. i
en helsekostbutik. Denne teblanding
udrenser fortrinsvis gennem lever og
blod.
Udrensning med næseskylning
Med en næseskylning kan vi akti
vere næseslimhinden, som har intim
forbindelse til underlivet, nyrerne og
blæren. En næseskylning virker meget
belivende og udrensende på disse
organer og sætter gang i væskerne i
hele kroppen.
I forbindelse med en udrensningskur
kan du tage en næseskylning 1 x dag
ligt i en uge. Sådan gør du:
Opløs 1 stor knivspids havsalt i en
kop lunkent vand. Træk eller sug
vandet op i næsen, til du kan mærke
det helt ned i halsen. Hvis du kan, så
træk først vandet op i det ene næse
bor og siden i det andet.
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En lettere metode er at hælde det
lunkne saltvand i en speciel næse
skyllekande eller evt. flødekanden.
Læg hovedet på skrå og lidt fremover.
Hæld saltvandet ind i det næsebor,
som vender opad. Når du lægger
hovedet i den rigtige vinkel, vil vandet
løbe ud af det andet næsebor.
På apoteket kan du også købe en
spray med saltvand, som du kan
sprøjte ind i næsen og lade virke lidt,
inden du pudser næse. I en helse
kostbutik kan du købe næsesprayen
Rhinodoron (Weleda). Den inde
holder Aloe Vera-gel – som smører
slimhinderne – og saltvand.
Se også afsnittet ”Praktiske råd ved
brug af homøopati” side 6 om alkohol
i homøopati.
Se oversigt over de homøopatiske lægemidler til
graviditetsforberedelse side 62.

Gennem de seneste mange år har
mennesket fået sværere og sværere
ved at få børn – i hvert fald i den
vestlige verden. Det viser bl.a. ver
dens største undersøgelse fra 2012
af sædkvaliteten hos unge danske
mænd i forbindelse med session.
I undersøgelsen – som er udført af
Rigshospitalet over 15 år – havde kun
hver 4. mand den optimale sædkva
litet. I dag har hvert 5. par i Danmark
da også brug for en eller anden form
for hjælp til graviditet.
Samtidig er fødselsraten i hele
Europa stærkt faldende. Ifølge EU’s
officielle statistikker fra 2012 lig
ger fødselsraten i bl.a. Grækenland,
Spanien og Italien så lavt som 1,3-1,4
(dvs., at hvert par i gennemsnit får
1,3-1,4 barn). I Danmark er fødselsra
ten ifølge de samme statistikker om
kring 1,7. Det er naturligvis slet ikke
nok til at opretholde befolkningstallet
i vores del af verden – eller til at op
retholde en sund fordeling mellem de
unge arbejdsdygtige og de ældre.
Det er et stort samfundsmæssigt pro
blem, fordi vi ender med at have for
få unge arbejdsduelige og for mange
ældre, som kræver understøttelse og
pleje. Det er også et betydeligt pro

blem for de mange par, som ønsker
sig børn, men ikke kan få det eller har
svært ved det. Blandt andet derfor
er det vigtigt, at vi sørger for gode
betingelser for børn og børnefamilier.
Ligesom det er vigtigt at finde årsa
gerne til den stigende barnløshed.
Det er imponerende, at lægeviden
skaben har været i stand til at udvikle
metoder, der kan hjælpe de barnløse.
Eksempelvis i form af ægtransplan
tation og mikroinsemination, som
vi efterhånden har anvendt i mange
år – og i vid udstrækning med succes.
Metoderne har dog også vist sig at
have bivirkninger. Blandt andet, at
reagensglasbørn har sværere ved at
få børn end de personer, som er und
fangede ved ”naturmetoden”.
Det kan I undersøge
Hvis I som par har svært ved at få
børn, kan I starte med en enkel
prøve fra apoteket, som kan vise, om
kvinden har regelmæssig ægløsning.
Inden man går i gang med yderli
gere (indgribende) undersøgelser af
kvinden, bør næste trin være at un
dersøge mandens sædkvalitet. Ikke
sjældent viser det sig, at manden har
for få sædceller, eller at sædcellernes
bevægelighed er nedsat.
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Hvis kvinden kan få ægløsning, og
mandens sædkvalitet er i orden, er
næste skridt som regel at undersøge
kvindens underliv: Er æggelederne
åbne og sunde? Hvordan ser livmo
deren ud? Er der muskelknuder eller
endometriose (livmodervæv uden for
livmoderen)?
Generelt er det også en god idé, at du
som kvinde undersøges for antistoffer
mod røde hunde og evt. spor af klamy
dia – uanset, hvordan du planlægger
at blive gravid. Har du ikke antistoffer
mod røde hunde, bør du overveje, om
du skal vaccineres for at undgå foster
skader. Eller om du med alternative
metoder vil forebygge at blive smittet
med røde hunde under graviditeten.
Viser undersøgelsen spor af klamydia,
bør både du og din partner behand
les. Har du klamydia under gravidi
teten, risikerer dit nyfødte barn at få
øjen- og lungebetændelse. Endelig
bør du for en god ordens skyld testes
for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C,
som er alvorlige sygdomme, du kan
overføre til barnet.
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Homøopatisk fertilitetsbehandling
Som alternativ til det etablerede
systems fertilitetsbehandlinger kan
man indledningsvis forsøge at for
bedre mandens og kvindens fertilitet
med homøopatiske lægemidler for at
se, om det fører til graviditet.

Nedenstående behandlingsforslag
anbefales fortrinsvist til:
• Uafklarede årsager til manglende
graviditet
• Nedsat sædkvalitet hos manden
• Manglende ægløsning hos kvinden
• Opbygning af et stærkt og sundt
underliv (livmoder, æggeledere og
ovarier)
• Forebyggelse af abort
Det kan du gøre som kvinde
Hvis du som kvinde på et tidligere
tidspunkt har haft underlivsbetæn
delse, startes den homøopatiske
fertilitetsbehandling med lægemidlet
Mercurius bijod. comp. Dette læ
gemiddel fjerner eftervirkningerne
af gamle underlivsbetændelser og
”hengemte infektioner” i lymfesyste
met – mange har f.eks. oplevet at få
løsnet en lettere sammenklistring af
æggelederne. Indtagelse af Mercurius
bijod. comp. medfører ofte, at du får
udflåd fra underlivet i en kortere eller
længere periode. Det er ikke et udtryk
for sygdom, men skyldes en sund
udrensning.
Hvis du allerede har taget Mercurius
bijod comp. i forbindelse med den
indledende udrensningskur (beskre
vet i afsnittet Forberedelse til gravi
ditet side 12), kan du evt. undlade
det her. En måneds kur med dette

lægemiddel er dog ikke altid nok til
at fjerne gamle betændelser i under
liv og lymfesystem. Derfor kan det
for nogle personer være gavnligt at
gentage kuren med Mercurius bijod.
comp. en måneds tid.
Næste skridt er en kur på ca. to måne
der med lægemidlerne Fructus femina
og Aurum met. D12.
Fructus femina virker styrkende og vi
taliserende på hele underlivet – især
livmoderen. Lægemidlet gør livmode
ren modtagelig for det befrugtede æg
og forebygger tidlig abort. Samtidig
styrker det moderkagen, så fosteret
får en sund ernæring. Fructus femina
indeholder bl.a. homøopatiske doser
af frugten fra busken berberis vulga
ris. Berberisfrugten er helt ugiftig – i
modsætning til berberisrodens bark,
som ellers har været anvendt i år
hundreder i folkemedicinen i Europa.
Aurum met. D12 er guld i homøopa
tiske doser, som bl.a. medvirker til
en god blodforsyning til livmoderen.
Guld virker generelt meget styrkende
og opbyggende på livmoderen og
hjertet. Inden for naturmedicinen
i Tyskland ser man da også en dyb
lighed mellem hjerte og livmoder, og
livmoderen kaldes ”det lille hjerte”.

Homøopatisk hormonbehandling
I mange tilfælde kan man øge mulig
heden for graviditet ved at stimulere
kroppens produktion af kønshor
monerne østrogen hos kvinden og
testosteron hos manden. Der findes
flere homøopatiske midler, som
styrker produktionen af kvindens eller
mandens kønshormoner.
Hvis du ikke er blevet gravid under
den indledende behandling, startes
en egentlig homøopatisk hormon
behandling med Ovaria comp. Dette
lægemiddel fremmer kvinders egen
hormonproduktion og kan f.eks.
igangsætte udeblivende menstrua
tioner og ægløsninger. Ovaria comp.
fremmer også fertiliteten hos kvinder,
som har svært ved at blive gravide,
selvom de har ægløsning.
Det kan du gøre som mand
Mandens hormonproduktion kan
fremmes med det homøopatiske læ
gemiddel Testes comp. Dette middel
giver man, selvom mandens sæd
kvalitet er normal. Undersøgelser af
mænd, der har indtaget Testes comp.,
har ofte vist, at sædkvaliteten er ble
vet forbedret – i form af flere sædcel
ler og/eller bedre bevægelighed.
En behandling med Ovaria comp. og
Testes comp. varer almindeligvis 3
måneder.
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Det homøopatiske lægemiddel Agnus
castus comp. har en overordnet
regulerende virkning på hormonsy
stemet hos både mænd og kvinder.
Kuren med Ovaria comp. til kvinder
og Testes comp. til mænd kan derfor
med fordel suppleres med Agnus
castus comp.

for en lang række vigtige funktioner
hos både mænd og kvinder hele livet
igennem. Progesteronet spiller en
vigtig rolle i forbindelse med dannel
sen af østrogen og testosteron – hos
både mænd og kvinder – og det har
derfor også en afgørende betydning
for fertiliteten.

Fructus femina er også et generelt
hormonregulerende middel, som
virker mere specifikt i underlivsom
rådet. Har du som mand eller kvinde
haft lidelser i dette område – f.eks.
hyppige blærebetændelser, køns
sygdomme, etc. – kan Fructus femina
være et godt middel. Til trods for
navnet på dette lægemiddel virker
Fructus femina også meget stærkt
opbyggende og regulerende på det
mandlige hormonsystem. Midlet kan
øge både mandens libido, sædkvali
tet og antallet af sædceller.
Supplér den omtalte kur med Ovaria
comp. eller Testes comp. med Agnus
Castus comp. eller Fructus femina,
når der er behov for det.

Stress og dermed forøgede mængder
af stresshormoner i kroppen er en
anden vigtig faktor, der kan hæmme
fertiliteten. Her er progesteronet vig
tigt, da mængden af stresshormoner
reduceres af et sundt niveau af proge
steron. En sund progesteronbalance
hos både mor og far øger derfor også
sandsynligheden for at få et barn. Det
homøopatiske lægemiddel Progesteron D4 kan yderligere forstærke effek
ten af den homøopatiske hormonbe
handling. Progesteron D4 virker også
generelt stærkt regulerende på hele
hormonsystemet.
Refemme indeholder østradiol i
homøopatisk form (det aktive østro
gen), der stimulerer kroppen til at øge
mængden af østradiol.

Progesteronets og østrogenets betydning for fertiliteten
Progesteron betragtes almindeligvis
som et af kvindens vigtigste kønshor
moner sammen med østrogen. Pro
gesteron virker regulerende på hele
hormonsystemet. Det har betydning

Refemme anvendes når østradiol
niveauet er for lavt. Det anbefales at
indtage Refemme i den første fase af
cyklus, hvor østradiol niveauet skal
være højt, og indtage Progesteron D4
efter ægløsning, hvor progesteron
niveauet skal være højt. På denne
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derne i livmoderen, så de befrugtede æg
bedre kan sætte sig fast. Nogle kvinder
oplever fysiske og psykiske gener i forbin
delse med denne hormonbehandling.
Det homøopatiske lægemiddel
Ovaria comp. fremmer din egen naturlige
hormonproduktion. Lægemidlet Agnus
Castus comp. har en overordnet regule
rende virkning på hormonsystemet og kan
derfor forstærke effekten af Ovaria comp.
Ved at supplere den syntetiske hormonbe
handling med Ovaria comp. og evt. Agnus
Castus comp. under hele forløbet kan du
muligvis nedsætte mængden af syntetiske
hormonmidler.
måde kan man stimulere kroppen til selv
at producere de korrekte niveauer af
østradiol og progesteron i de rigtige faser.
Denne behandling kan suppleres med
Ovaria comp.
Homøopati i forbindelse med kunstig
befrugtning
Hvis ikke ovenstående behandlinger fører
til graviditet, vil I måske overveje inse
mination og ægtransplantation – eller
reagensglasbehandling, som det kaldes
i daglig tale. Her kan homøopatien gavne
under hele forløbet.
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I forbindelse med både insemination og
reagensglasbehandling bliver du som
kvinde behandlet med stærke syntetiske
hormoner. Det sker dels for at øge produk
tionen af æg og dels for at styrke slimhin

Det homøopatiske lægemiddel Fructus
femina kaldes populært for ”Babyklister”.
Det virker opbyggende på livmoderen
og gør livmoderslimhinden modtagelig
for det befrugtede æg. Begynd derfor at
indtage Fructus femina nogle dage inden
insemination eller ægopsætning.
Fructus femina virker også meget styrken
de på moderkagen og modvirker derfor
meget effektivt abort. Fortsæt med dette
middel i 2-3 måneder, hvis befrugtningen
lykkes.
Se oversigt over de homøopatiske
lægemidler til fertilitetsproblemer side 62.

Støtte under graviditeten
Støtte til jernprocesserne
Grundstoffet jern er livsvigtigt for
mennesket. Uden det ville vi blive
trætte, mismodige og miste vores
handlekraft. Jern kaldes også for
”inkarnationsmetallet”. Under en gra
viditet er det særlig vigtigt, at morens
jernprocesser fungerer. Det vordende
barn har brug for jern for at komme
mere og mere til stede her på jorden
– både fysisk og sjæleligt.
Det jern, fosteret skal bruge, tager det
fra moren, og det fører let til, at du
som mor får symptomer på jernman
gel. Symptomerne kan være træthed,
svimmelhed, lavt blodtryk, modløs
hed og manglende initiativ. Sunde
jernprocesser handler ikke kun om,
at vi skal have 5-7 gram jern i blodet.
Jernet skal også fungere virksomt og
dynamisk. Hvis jernet er ”dødt”, aflej
res det bare rundt omkring i kroppen,
og det kan være direkte skadeligt.
Tager man tilskud af substantielt jern,
ophober man derfor ofte jern i krop
pens væv – i stedet for at optage det
– fordi man egentlig ikke har brug for
det. I de første måneder af gravidite
ten har kroppen mere brug for jernets
finere dynamiske processer og nogle
af de stoffer og processer, som er for
løbere for optagelsen af jern. Derfor

kan du med fordel tage homøopatisk
jern frem for substantielt jern i gravi
ditetens første måneder.
Det homøopatiske jernmiddel
JernVital H virker på 2 måder:
1) Det støtter kroppen, så den selv
bliver i stand til bedre at optage,
udnytte og holde på jernet.
2) Jernets levende arbejde i kroppen
aktiveres.
Som gravid vil du opleve, at du får
energi, mod og kræfter, når du tager
JernVital H. Det er oftest en god idé
at tage lægemidlet gennem hele
graviditeten.
Hvis du fra starten af graviditeten
har jernmangelsymptomer eller får
konstateret decideret jernmangel, er
det vigtigt at supplere indtagelsen af
JernVital H med substantielt jern i en
måneds tid. Kräuterblutsaft (Salus)
eller HemoJern er letoptagelige og
giver ikke forstoppelse. Kräuterblut
indeholder desuden mange andre
stoffer end jern – bl.a. stoffer, som
letter jernoptagelsen.
Fra ca. 6. graviditetsmåned begynder
fosteret og den gravide at forbruge
mere substantielt jern. Fra denne

21

22

periode og frem til fødslen bør du
dagligt indtage tilskud af substantielt
jern (Kräuterblutsaft eller HemoJern)
sammen med JernVital H. Du kan
også øge jernindholdet i din kost ved

bl.a. at spise mere frø, kerner, kød,
bælgfrugter og C-vitaminholdigt frugt
og grønt.
Støtte til kalkprocesserne

Kalk har afgørende betydning for
opbygningen af vores knogler og
tænder. Inde i knoglemarven dannes
vores blod. Blodet indeholder vigtige
stoffer for vores immunsystem. Jo
stærkere knogler vi får, jo bedre bliver
derfor vores bloddannelse, som i sid
ste ende styrker vores immunsystem.
Kroppens kalkprocesser har altså
central betydning for, at vi er stærke
og vitale. Det kan have betydning for,
om vi senere i livet udvikler aller
gier. Jo sundere kalkprocesserne er,
mens vi ligger i mors mave, jo større
muligheder har vi for et livslangt godt
helbred.

D6 skiftevis hver anden dag de 3
første måneder af graviditeten.

De dynamiske kalkprocesser spiller
desuden en vigtig rolle for opbyg
ningen af vores lungesystem, som
igen på en særlig måde stabiliserer
vores helbred og bl.a. modvirker
underernæring. Her bliver det dog for
omfattende at redegøre for lungernes
betydning for vores samlede helbred.
(Det er beskrevet indgående i bogen
”Mineraler og Cellesalte”.)

Det homøopatiske lægemiddel Fructus
femina virker opbyggende på livmode
ren, livmoderslimhinden og moderka
gen inden for kort tid. Det sikrer bl.a.,
at barnet får en god ernæring og derfor
lettere kan udvikle sig sundt.
Fructus femina indeholder to planter:
Frugten af Berberis vulgaris (almin
delig berberis) og Urtica urens (liden
nælde).

Mange børn har i dag skader på
tandemaljen, som delvist opbygges
allerede i forsterstadiet. Du kan som
gravid støtte og styrke både dine
egne og dit barns kalkprocesser ved
at indtage homøopatisk kalk under
graviditeten. Tag f.eks. cellesaltene
Calcium fluor. D6 og Calcium phos.

Alle frugter har overordnet forbin
delse til menneskets forplantnings
system (og stofskiftesystem). Den
røde berberisfrugt har en særlig stærk
forbindelse til urogenitalsystemet
(nyre, blære, kønsorganer og under
liv) og virker særdeles opbyggende
og varmende ind på livmoderen. Det

Støtte til livmoder og moderkage
Din livmoder danner den beskyttende
ramme om det nye livs udvikling. Når
det befrugtede æg har sat sig fast i
livmoderslimhinden, begynder det at
vokse og danne organer: lever, nyrer,
hjerte, lunger, hjerne, fordøjelsessy
stem m.m. Det ender med et lille fær
digt menneske, der i reglen vejer 3-5
kilo. Over ni måneder næres fosteret
gennem moderkagen i livmoderen.
Det er derfor vigtigt, at både livmoder
og moderkage er sunde og stærke.
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røde, sure bær trækker også livmode
ren lidt sammen og styrker blodforsy
ningen til hele livmoderen.
Urtica urens er en plante, som inde
holder fine jernprocesser i bladene.
Jern kaldes også ”jordmetallet”
eller ”inkarnationsmetallet”. De fine
jernprocesser i liden nælde styrker
barnets udvikling til et fysisk væsen.
Fosterets indhold af jern i blodet sti
ger løbende under hele graviditeten
– dog mest markant i babyens første
leveuger.
Generelt kan du som gravid indtage
Fructus femina gennem hele gravidi
teten. Det er især vigtigt at tage det
fra begyndelsen af graviditeten, hvor
lægemidlet hurtigt styrker moderka
gen og dermed fosterets ernæringstil
stand. Fortsæt i 1-3 måneder afhæn
gigt af din almene sundhedstilstand
og alder.
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Abortfare
Fructus femina forebygger også abort,
fordi det generelt styrker livmoderen
og får fosteret til at sætte sig bedre
fast på livmoderslimhinden. Samtidig
sikrer lægemidlet, at fosteret får en
god ernæring gennem moderkagen.
Tænk især på dette middel, hvis du
tidligere har aborteret.
Faren for abort er størst i de første
graviditetsmåneder. For at forebygge

abort skal du begynde at indtage
Fructus femina i vejledende dosering,
så snart du har konstateret, at du er
gravid. Fortsæt ca. 3 måneder.
Lægemidlet kan også anvendes,
hvis der opstår akut abortfare. Her er
doseringen: 100 dråber i et glas vand,
som drikkes slurkvist over 1 døgn.
Denne akutte dosering kan indtages
2-3 dage. Herefter fortsættes med
normal dosering i mindst 6 uger.
Kvalme og opkast
Det er meget almindeligt, at du kan
få kvalme i den første del af gravidi
teten. Det kan afhjælpes med det ho
møopatiske lægemiddel Nux vomica
D6 (bræknød).
Prøv også te af frisk ingefær: Hæld
kogende vand over et par skiver –
tilsæt evt. citron og honning. Eller lav
en blanding af havreflager, tørrede
blåbær, rosiner og honning, som du
tygger på flere gange dagligt. Mange
har også gode erfaringer med tilskud
af vitamin B6.
Søg læge, hvis kvalmen udvikler sig
til alvorlige svangerskabs-opkastnin
ger, hvor du typisk let får kvalme og
kaster op, uanset hvad du spiser.
Halsbrand
Halsbrand er også et almindeligt

symptom under graviditeten. De
hormonelle forandringer kan påvirke
mavesækkens lukkemuskel, så den
bliver slappere. Senere i graviditeten
trykker barnet så meget på maven,
at mavesyren kan blive presset op i
spiserøret.

under graviditeten, bør du altid lade
en læge undersøge dig.

Robinia comp. styrker maveslimhin
den og virker syreneutraliserende.
Drik evt. også te af kamille og peber
mynte, som også virker beroligende
på slimhinderne i maven.

Tag Stibium comp. i akut dosering de
første to dage. Fortsæt herefter nogle
dage med almindelig vejledende
dosering.

Spis mere basisk kost. Drik evt. Natur
Drogeriets basethe eller tilsvarende.
Blødninger fra underlivet
Oplever du blødninger fra underlivet

Harmløse, små blødninger kan be
handles med det blødningsstillende
middel Stibium comp. Du bør holde
dig i ro, indtil blødningerne er ophørt.

Uro i benene
Især i den sidste del af graviditeten
oplever nogle kvinder meget uro,
rastløshed og måske endda kram
per i benene. Ofte er symptomerne
især udtalte om natten. Her hjælper i
reglen Zincum met. D10 sammen med
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Magnesium phos. D6.
Start med en akut dosering før senge
tid – eller i løbet af dagen, hvis symp
tomerne også optræder her: Bland 25
dråber Zincum met. D10 sammen med
25 dråber Magnesium phos. D6 i et
glas vand. Drik blandingen slurkvist
over 1-2 timer. Indtag herefter læ
gemidlerne som en blanding af 10
dråber af hver i lidt vand 3 x dagligt
i f.eks. 2 uger, eller indtil sympto
merne er helt væk. Tag gerne i denne
periode den akutte dosering, hvis du
oplever nye akutte symptomer.
Åreknuder
Kredsløbet i benene belastes under
graviditeten på grund af det større
pres i bughulen og den større vægt,
benene skal bære. Det får ofte de
overfladiske vener (blodårer) i bene
ne til at træde mere frem, og det kan i
sidste ende føre til åreknuder, som er
deciderede udposninger af venerne.
Åreknuder under graviditeten be
handles med Cuprum aceticum D6.
Dette homøopatiske lægemiddel har
en opbyggende virkning på kredsløb
og blodårer.
Indgnid også benene i Venadoron –
en kølende og opbyggende gel fra
Weleda. Følg den vedlagte vejledning.
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Åreknuder kan også afhjælpes og

åbningen med Morgenfruesalve flere
gange om dagen – især ved sengetid
– og sørg for, at salven kommer ind i
hele revnen eller såret.

måske forebygges ved at ligge med
benene lidt hævet om natten, f.eks.
med en pude under.
Calcium fluor. D12 er ofte et godt
middel ved generel slaphed i bin
devæv, muskler og årer. Anvend
dette lægemiddel, hvis du allerede
før graviditeten har problemer med
bindevævssvagheder i form af f.eks.
slaphed eller svaghed i knæ og hof
ter, tendens til overstrækning af led
m.m.
Hæmorider
En del gravide får problemer med
hæmorider. Hæmorider er åreknuder i
endetarmens blodårer, som buler ud,
så tarmslimhinden løsner sig i større
eller mindre grad. Det kan give symp
tomer som bl.a. kløe, svie, smerter og
blødninger fra endetarmen. I første
stadie sidder hæmoriderne indven
digt i endetarmen. Senere kan de
glide ud og sidde udenfor og synligt.
Ved hæmorider skal du først og frem
mest sørge for en god toilethygiejne:
Skyl eller vask endetarmsåbningen i
lunkent vand efter toiletbesøg. Smør
evt. efterfølgende med Morgenfruesalve, som virker beroligende og
helende på evt. ridser.
Indtag desuden Hamamelis comp.
indvortes. Dette lægemiddel virker

Blærebetændelse
Nogle kvinder får lettere blærebe
tændelse under graviditeten. Det
kan skyldes, at slimhinderne er mere
påvirkelige, og at der opstår et pres
mod blæren, efterhånden som maven
vokser. Badning, kuldepåvirkninger
og seksuel aktivitet kan også udløse
blærebetændelse og beslægtede
symptomer som hyppig vandladning,
svie m.m.
sammentrækkende og blødnings
standsende.
Hvis disse forslag ikke hjælper nok,
kan du prøve stikpillerne Hämorrhoidalzäpfchen (Weleda). De skal
bestilles fra et tysk apotek (f.eks. Rats
Apotheke i Flensborg, hvor de taler
dansk). Tag i starten 1 stikpille 2 x
dagligt, gerne efter toiletbesøg. Efter
nogle dage vil du mærke en bedring.
Tag herefter kun 1 stikpille ved senge
tid, indtil behandlingen har virket.
Revner ved endetarmen
Ved endetarmen kan der også opstå
revner, som kan være særdeles
smertefulde. De kan behandles med
Morgenfruesalve. Smør endetarms

Blærebetændelse kan i værste fald
udvikle sig til nyrebækkenbetændel
se, som igen i sjældne tilfælde kan
fremkalde en abort. Derfor er det for
nuftigt at begynde behandlingen med
det samme, du oplever symptomer.
Cantharon er et meget virksomt
homøopatisk lægemiddel til akut
blærebetændelse med svien og
hyppige små vandladninger. Læge
midlet opbygger også slimhinderne
og styrker blære- og nyrefunktionen.
Cantharon kan bruges både til akutte
og tilbagevendende tilfælde af blære
betændelse.
Ved blærebetændelse er det vigtigt at
tage en akut dosering af Cantharon,
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Varmt vand

Koldt vand

så snart du mærker symptomer. Så
kan blærebetændelsen ofte tages i
opløbet. Tag 50 dråber i et glas vand,
og drik det slurkvist over 1 time.
Gentag evt. den akutte dosering efter
en time. Tag herefter 10 dråber 3-6 x
dagligt i en periode på 1-4 uger, til
passet efter, om du lider af gentagne
blærebetændelser eller ej.
Det kan være en god idé at forebygge
blærebetændelse under graviditet.
Tag f.eks. Cantharon kurmæssigt i vej
ledende dosering før og under en ba
deferie. Eller tag en enkelt dosis eller
to i forbindelse med seksuel aktivitet.
Pas også på med ikke at komme til at
fryse underliv og fødder.
Læs mere om blærebetændelse og
Cantharon på Foreningen Almas
hjemmeside: www.alma-info.com.
Vekselfodbade og blærebetændelse
Vekselfodbade er meget effektive til
både at forebygge eller at tage en
blærebetændelse i opløbet. Samti
dig er det en meget virkningsfuld og
behagelig måde at lære kroppen at
holde sig varm på, hvis du går rundt
og småfryser på fødder, underben
og i underlivet eller måske har kold
lænd.
Sådan gør du:
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alvorlige, at du som gravid f.eks. kan
have svært ved at komme ind og ud
af en bil, bære på indkøbskurven og
rejse dig op fra sofaen eller sengen.
Ligesom du kan opleve, at benene
pludselig svigter under dig.

Brug to baljer. Fyld den første balje
med ca. 38-39 °C varmt vand. Fyld
den anden med koldt vand. Start med
at sætte fødderne i baljen med det
varme vand i ca. 3 minutter. Skift der
efter til baljen med det kolde vand, og
hold fødderne her i 10-30 sekunder.
Skift igen til det varme vand i 3 minut
ter, inden du slutter af i det kolde
vand i 10-30 sekunder.

I reglen forsvinder smerterne i løbet
af de første 3 måneder efter fødslen.
Men i sjældne tilfælde kan fødslen
forværre problemerne, bl.a. fordi
rygmarvsnerven på grund af det løse
bækken kan komme i klemme under
fødslen. Det kan senere føre til kroni
ske smerter i ryggen og ned i benene.

Tag fødderne op, og pak dem ind i et
uldtæppe eller badehåndklæde. Hvil
herefter i 10-15 minutter, og mærk, hvor
dan varmen spredes i hele kroppen.
Gentag gerne vekselfodbadet hver
aften i en periode.
Bækkenløsning og bækkensmerter
Bækkenløsning og bækkensmerter i
forbindelse med graviditet skyldes,
at leddene i bækkenet påvirkes af de
hormonelle forandringer, som finder
sted i forbindelse med graviditeten.
Ved fødslen skal barnet kunne pas
sere gennem bækkenet. For at det
kan lade sig gøre, er der brug for,
at leddene i bækkenet bliver mere
bevægelige i den sidste del af gravi
diteten.
Omkring halvdelen af alle gravide
oplever smerter i bækkenet på et
eller andet tidspunkt i graviditeten.
Men kun ca. 5% oplever alvorlige og

Hvis du som gravid først én gang
har haft bækkenløsning eller bæk
kensmerter, vil du typisk få flere og
større problemer for hver graviditet og
fødsel, du gennemgår.

langvarige smerter. Smerterne opstår
som regel et stykke henne i gravidite
ten (mellem 25. og 36. graviditetsuge)
og tager til hen imod fødselstids
punktet. Symptomerne kan blive så

Det virksomme og velafprøvede
lægemiddel Bambus comp. har været
anvendt til bækkenløsning med stor
succes siden 1984. Lægemidlet virker
opbyggende på kroppens bindevæv,
så det bliver mere fast. Blandt andet
omkring symfyseknoglen, ryghvirv
lerne og bruskskiverne i lænden. Ge
nerne ved bækkenløsningen mildnes
i reglen både hurtigt og betydeligt
ved indtagelse af Bambus comp.
Tag lægemidlet med det samme,
du begynder at opleve symptomer,
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og fortsæt så længe, du mærker,
det hjælper på bækkensmerterne.
Normalt bør du stoppe med at tage
Bambus comp. en måned før forven
tet fødsel, hvor du har brug for, at
bækkenets knogler og bindevæv igen
bliver mere bevægelige. Hvis smer
terne bliver meget slemme, når du
stopper med Bambus comp., kan du
dog fortsætte indtil kort før fødslen.
På samme måde kan du efter føds
len fortsætte med Bambus comp. i
længere tid – f.eks. 3 måneder – hvis
du stadig har betydelige symptomer
fra bækkenet.
Bambus comp. skader på ingen måde
barnet. Tværtimod styrker det barnets
bindevæv og alle dets kiselprocesser
generelt.
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Bambus comp. indeholder bl.a.
bambus og arandisit (en krystallinsk
kisel-tin-forbindelse) i homøopatiske
doser. Bambus er kendetegnet ved
både at være fast og bevægelig i sin
form – først og fremmest pga. plan
tens kiselprocesser. Med et homøo
patisk præparat fremstillet af bambus
kan disse kvaliteter gives videre til
mennesket, hvor de er vigtige for bl.a.
bindevævet. Også mineralet arandisit
støtter kroppens kiselprocesser, men
på et dybere plan end bambus. Tin/
arandisit spiller en helt afgørende

rolle for opbygningen af kroppens
støttevæv og knoglernes faste form.

Bambus kan kaldes
“naturens rygsøjle”
– rank som ryggen og delt
ind i mange led med en
knude imellem – ligesom
rygsøjlen består af led
med diske imellem.
Bambus indeholder sær
deles store mængder
kisel, som virker styr
kende på alle de væv, som
gør bevægelser mulige og
holder rygsøjlen på plads.

Stress og uro
Under graviditeten udsættes din
krop for store forandringer, og du vil
i perioder opleve belastende, fysiske
symptomer. På grund af hormonsving
ninger kan din psykiske tilstand også
være mere eller mindre svingende.

stimulation fra fjernsyn, computer
og andre skærme den sidste time før
sengetid. Tænk på eller læs noget rart
og beroligende, når du er gået i seng,
så du kommer ind i søvnen på en god
måde. Det giver alt sammen bedre
muligheder for en god søvnkvalitet.

Som regel er det en god idé at sætte
dit udadvendte aktivitetsniveau lidt
ned og undgå at påtage dig store
krævende opgaver på dit arbejde.
Sørg i stedet for at hygge dig mere
med familien, få regelmæssig søvn,
sund kost osv.

Homøopatisk hjælp til søvnproblemer
Hvis rådene, beskrevet ovenfor, ikke
er nok, kan homøopati som regel
hjælpe. Coffearon er et homøopatisk
sovemiddel, som bl.a. indeholder
stærkt fortyndet kaffe. Hvor de fleste
bliver lysvågne, når de drikker kaffe,
virker homøopatisk kaffe i reglen
modsat – det sløver og gør dig træt.
Coffearon indeholder desuden en
stærkt beroligende zink-baldrianfor
bindelse. Homøopatisk zink kaldes
også for ”det homøopatiske opium”.
Endelig indeholder Coffearon homøo
patisk perikon. Perikon hjælper på
humøret og styrker lysoptagelsen.
Bedre humør giver en bedre søvn.
Hvis du som gravid begynder at få
søvnproblemer, kan du tage 15-20
dråber Coffearon ved sengetid. Sup
plér med Belladonna D30, hvis du er
meget urolig og oplever, at tankerne
kører stærkt, når du skal sove.

Den vigtige søvn
Oplever du tegn på stress, er det
vigtigt at forsøge at reagere med det
samme, så det ikke udvikler sig til
værre symptomer i form af søvnpro
blemer og depression. Især begyn
dende søvnproblemer skal du være
opmærksom på. Hvis ikke du får
en tilstrækkelig søvn i en ordentlig
kvalitet, bliver du lettere stresset og
deprimeret.
Du opnår bedst en god søvn, hvis du
har mulighed for at følge disse råd til
et regelmæssigt søvnmønster: Sov
så mørkt, som muligt – brug gerne
mørklægningsgardiner. Gå i seng,
og stå op på nogenlunde samme tid
hver dag. Gå ikke sent i seng. Drik
ikke kaffe efter aftensmaden. Undgå

Om dagen kan du opnå en mild og
beroligende virkning med Magnesium
phos. D6. Dette lægemiddel virker
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krampeløsnende og styrker lysopta
gelsen (magnesium er den centrale
kerne i klorofyl – det stof som i plan
terne er ansvarlig for lysoptagelsen
fra solen). Det er især et godt middel,
hvis du let bliver irritabel og i dårligt
humør. Hav altid Magnesium phos.
D6 på dig, og tag 10 dråber, når du
har brug for det – gerne op til 6 x dag
ligt. De fleste mærker hurtigt, at det
giver ro, og at irritationen aftager.
Hvis du kan mærke, at Magnesium
phos. D6 hjælper dig mod stress og
irritation i løbet af dagen, kan det
som regel også hjælpe på din søvn.
Tag 15 dråber ved sengetid – gerne i
lidt varmt vand.
Depression
Hvis du er blevet deprimeret, er
situationen allerede alvorlig. Derfor
skal depression helst forebygges ved
at undgå stress og andre sjælelige
belastninger. Det er vigtigt, at du som
gravid får professionel hjælp ved de
første tegn på nedtrykthed.
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Årsagerne til depression kan ligge
i din nuværende situation. Du kan
f.eks. have problemer og konflikter i
familien, problemer på arbejdet eller
bekymrede tanker om det kommende
store ansvar som forælder. Årsagerne
til depression kan også ligge langt til
bage i livet. Den kan være opstået al

lerede i din barndom, og du kan have
gået og båret på en byrde lige siden.
Hvis du vurderer, at depressionen har
dybe rødder, eller at din nuværende
familiesituation rummer betydelige
problemer, er det meget vigtigt for
både dig, fosteret og familien, at du
får hurtig hjælp.

FLERE OG FLERE GRAVIDE PÅ ANTI
DEPRESSIV MEDICIN
”Sundhedsstyrelsen har sammen
med Lægemiddelstyrelsen lavet
en undersøgelse over, hvordan
forbruget af antidepressiv me
dicin hos gravide har udviklet
sig over en tiårig periode (19972006). Undersøgelsen viser, at
der er sket en 8-dobling fra 0,3 %
(1997) til 2,4 % (2006) i forbruget
hos gravide.
I undersøgelsen understreges det,
at der er tale om en markant stør
re stigning hos gravide end hos
befolkningen som helhed. Selv
om opgørelsen er fem år gammel,
er der ikke noget, som tyder på, at
denne tendens er vendt.”
Jordemoderforeningens hjemmeside

Ovenstående tyder på, at vores mo
derne liv har store omkostninger. Og
det er bekymrende, at et rigt samfund
som vores prøver at klare proble
merne alene ved at give piller til den
deprimerede. Lykkepiller kan des
uden have alvorlige bivirkninger.
Den deprimerede har først og frem
mest brug for hjælp og nærvær fra
familie, venner og evt. professionelle
behandlere, som ikke blot udskriver
piller. Som supplement til denne
menneskelige hjælp kan man evt.
yderligere støtte med homøopatiske
lægemidler.
Homøopatisk hjælp til depression
Ved lettere nedtrykthed eller depres
sion kan du forsøge med det homøo
patiske middel Helioron, som inde
holder bl.a. homøopatisk perikon.
Flere forsøg har vist, at perikon kan
have en virkning på lettere eller mid
delsvær depression.
Perikon i substantiel form frarådes
til bl.a. gravide pga. risiko for bi
virkninger. Disse bivirkninger er der
ingen fare for i den homøopatiske,
fortyndede form. Ligesom der ved
homøopatisk perikon ikke er fare for
interaktioner med kemisk medicin,
hududslæt ved lyspåvirkning og an
dre reaktioner, som kendes fra midler
med ikke-homøopatisk perikon.

Ødemer – væske i kroppen
Som gravid skal du forvente at tage
en del på under svangerskabet – især
i den sidste halvdel. Noget af vægt
forøgelsen skyldes ofte ødemer, som
er ophobet væske i kroppen.
Helt overordnet spiller leveren en helt
central rolle i styringen af kroppens
væsker. Det homøopatiske lægemid
del Taraxacum cum stanno (indehol
der bl.a. homøopatisk mælkebøtte)
hjælper leveren til at holde en sund
væskebalance. (På fransk kaldes
mælkebøtte ”pis-en lit” og på engelsk
”pissabed” – den, man tisser i sen
gen af).
Taraxacum cum stanno udskiller kun
den væske, som er overskydende i
kroppen. Man risikerer ikke at udtørre
kroppen med dette lægemiddel. Dog
kan det være en god idé at drikke
noget æblesaft, hvis du tisser meget
i de første dage, du indtager midlet.
Æblesaft indeholder meget kalium
– et vandopløseligt mineral, som let
udskilles med urinen.
Den vanddrivende effekt er i reglen
tydelig de første par dage, du tager
midlet. Virkningen aftager, når du
ikke længere har overskydende væ
ske i kroppen.

33

Svangerskabsforgiftning
Hvis du efter 20. svangerskabsuge
får pludselige ødemer (væskeophob
ninger) med vægtforøgelse og evt.
hovedpine, forhøjet blodtryk, kvalme
m.m., kan årsagen være svanger
skabsforgiftning. Det er en tilstand,
som kræver lægehjælp, da det kan
udvikle sig alvorligt og i sidste ende
føre til bl.a. kramper med tåget be
vidsthed.
Som tillægsmidler til lægens be
handling af svangerskabsforgiftning
kan de homøopatiske lægemidler
Taraxacum cum stanno og Belladonna D30 anvendes. Taraxacum
cum stanno har ofte en god virkning
på ødemerne og på blodtrykket.
Belladonna D30 har specifikt gode
virkninger på det forhøjede blodtryk,
som optræder i forbindelse med
svangerskabsforgiftning.
Faktorer, der kan forøge risikoen for
at udvikle svangerskabsforgiftning, er
bl.a. forhøjet blodtryk, førstegangs
graviditet, graviditet opnået ved
ægtransplantation, overvægt, kronisk
nyresygdom, sukkersyge m.m. Døtre
til mødre, som har haft eklampsi
(svangerskabsforgiftning med kram
per), har desuden 6-7 gange større
risiko for at få svangerskabsforgift
ning end normalt.
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Man kender ikke årsagen til svanger
skabsforgiftning. Det er konstateret,
at det fine netværk af forgreninger,
som moderkagen normalt udvikler
under graviditeten, er mindre udviklet
hos kvinder med svangerskabsforgift
ning. Kvinder som er disponerede for
svangerskabsforgiftning, kan måske
derfor have gavn af at tage midlet
Fructus femina, som netop styrker
moderkagens ernæringstilstand. Læs
mere om Fructus femina i afsnittet
”Støtte til livmoder og moderkage”
side 23.
Forstoppelse
Gravide har større tendens til at
få forstoppelse end andre, og ten
densen tager til, jo længere du er
henne i graviditeten. Det er der flere
grunde til: Først og fremmest kom
mer livmoderen efterhånden til at
fylde en del. Det presser på tarmene,
så deres indhold har sværere ved at
bevæge sig fremad. Mange gravide
ændrer også madvaner og får måske
ikke så meget motion, som de er vant
til. Desuden kan hormonforandringer
også medføre, at tarmperistaltikken
bliver mindre aktiv.

af lettelse efter toiletbesøg indtræder
ikke. Man kan også få kvalme, blive
oppustet og utilpas, fordi der sker en
vis forgiftning af kroppen via tyktar
men, hvis udrensningen fra tarmen
ikke fungerer tilfredsstillende.

Forstoppelsen kan opleves som, at
man ikke føler sig ordentligt tømt,
selvom man har haft afføring. Af
føringen er måske hård, knoldet og
sparsom, og den almindelige følelse

Hjælp til forstoppelse
Husk at drikke rigeligt med vand.
Vand får fibrene i din kost til at
svulme op til en blød konsistens, som
letter tarmindholdets bevægelser.

Dyrk også motion dagligt. Det aktive
rer peristaltikken og fremmer produk
tionen af tarmsafter.
Mange får forstoppelse af jerntilskud.
Hvis det er tilfældet. så vælg et jerntil
skud, som ikke udløser forstoppelse,
f.eks. Kräuterblutsaft (Salus) eller
HemoJern.
Undgå syntetiske afføringsmidler
som f.eks. Microlax. Det aktiverer
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direkte musklerne i tarmen, men er
på sigt vanedannende og gør tarmen
sløv. Prøv i stedet dagligt at spise lidt
opblødte figner.
Oxalis comp. er et mildt homøopatisk
middel til forstoppelse, som skyldes
spændinger og evt. chok.
Svangerskabskløe
Nyere forskning har vist, at svanger
skabskløe kan være farligt for barnet.
Så hvis der optræder kløe under
graviditeten, bør din læge orienteres.
I de fleste tilfælde er svangerskabs
kløe dog harmløs – selvom den kan
være meget generende.
Svangerskabskløen kan deles i to ka
tegorier: En kløe, som starter på ma
ven og breder sig derfra. En kløe, som
starter på hænder og fødder. Kløen,
som starter på maven, er ufarlig og
kan lindres med kostkur og mild ho
møopatisk levermedicin. Kløen, som
starter på hænder og fødder, opstår
som regel omkring graviditetens uge
28-30. Det skyldes, at leverens galde
syrer ophobes i blodet i stedet for at
udskilles via mave-tarmkanalen, hvor
den hører hjemme. Det kan påvirke
det lille foster, og derfor bør lægen
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foretage nærmere undersøgelse af
levertal og galdesyretal. Hvis disse tal
er påvirkede, bør du følges tæt.
I begge tilfælde af svangerskabskløe
kan du anvende det milde homøopa
tiske leverpræparat Taraxacum cum
stanno, som virker leverstyrkende
og blodrensende. Man har erfaring
for, at stærke stimulanser som kaffe,
sort te, stærke krydderier, meget salt
og stegt mad forværrer kløen. Mod
sat aftager kløen, når man spiser en
”skånekost” af fortrinsvis kogte og
bagte grøntsager, kogt kød og kogte
kornprodukter (ris og havre), som let
ter leverens fordøjelse.
Se oversigt over de homøopatiske
lægemidler til støtte under graviditeten side 63.

Tiden før fødslen
I din graviditets sidste par måneder
vokser både du og fosteret meget. Du
bliver efterhånden belastet af vægten
og alle de forskellige forandringer,
som sker i denne ”udvidelsesfase”,
hvor kroppen gør sig klar til fødslen.
Chamomilla comp. kan befordre et
harmonisk forløb af denne sidste del
af graviditeten og selve fødslen. Dette
lægemiddel virker fysisk og psykisk
krampeløsnende samt varmende og
opbyggende på hele forplantnings
systemet. Det hjælper både dig og
fosteret i en tid, hvor kroppen hele
tiden må udvide sig mere og mere.
Ligesom du psykisk er i gang med at
forberede dig på en begivenhed, som
for altid forandrer dit og din families
liv.
Chamomilla comp. kan også hjælpe
til at befordre et harmonisk fødsels
forløb.

og evt. betændelse i huden, som kan
udløse betydelige smerter, når barnet
ammer. I yderste konsekvens kan det
være så belastende, at du helt må
holde op med at amme. Derfor er det
en god idé i god tid (ca. 2 måneder)
inden fødslen at begynde at hærde
brystvorterne.
Vask brystvorterne dagligt med en
fugtig klud vredet op i koldt vand evt.
tilsat en anelse økologisk citronsaft.
Tør og massér efterfølgende bryst
vorterne med et passende, lidt groft
struktureret håndklæde.
I de sidste 3 uger før fødslen smøres
brystvorterne efter hærdningen med
Morgenfruesalve. Det smører og styr
ker huden og fremmer evt. helings
processer.
Se oversigt over homøopatiske
lægemidler til tiden før fødslen side 65.

Mange gravide har i den sidste fase
ofte søvnproblemer. Her hjælper
Chamomilla comp. i reglen også. Tag
15 dråber ved sengetid.
Hærdning af brystvorterne
Dine brystvorter udsættes for en
større belastning, når du begynder at
amme. Der kan let opstå små revner

To velafprøvede homøopatiske
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Fødsel og fødselsforberedelse
lægemidler kan hjælpe dig under
fødslen – nemlig Belladonna D12 og
Caulophyllum D12. Du kan med fordel
forberede to flasker eller andre behol
dere med disse lægemidler hjemme
fra inden fødslen. Hæld ca. 2 dl. vand
i hver flaske, og tilsæt henholdsvis 25
dråber Belladonna D12 og 50 dråber
Caulophyllum D12. Så er lægemid
lerne klar til brug under fødslen.
Selve fødslen kan inddeles i hhv.
”udvidelsesfasen” og ”uddrivnings-”
eller ”pressefasen”.
Under udvidelsesfasen kan åbningen
af fødselsgangen gå meget langsomt
eller endda gå helt i stå. Det kan få
fødslen til at trække ud og blive eks
tra smertefuld. Her kan Belladonna
D12 hjælpe. Drik den fortyndede
blanding, du har forberedt hjemme
fra, slurkvist over 15 minutter. Efter
kort tid vil du i reglen konstatere, at
udvidelsesfasen starter igen eller
begynder at accelerere.
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Under ”uddrivningsfasen” begynder
de regelmæssige kraftige veer, som
skal presse barnet ud. En del kvinder
har i dag så svage veer, at fødselslæ
gerne oftere griber til ve-stimulerende
midler. Det har dog løbende været
diskuteret i medierne, om disse

midler er helt uproblematiske – både
for mor og barn. Blandt andet Jorde
moderforeningen mener, at det er en
forkert udvikling.
Det homøopatiske lægemiddel
Caulophyllum D12 (baseret på plan
ten blå hanefod) er helt ufarligt og har
ved videnskabelige undersøgelser
vist en særdeles god effekt: Ud af 34
fødende kvinder fik 75,5% signifikant
stærkere veer efter at have taget dette
homøopatiske lægemiddel – sam
menlignet med placebogruppen, hvor
kun 11,8 % fik stærkere veer. Mange
kvinder i Danmark har også med
hjælp fra en homøopatisk behandler
oplevet den gode effekt af Caulophyl
lum D12 i forbindelse med fødsler,
hvor veerne var for svage.
Drik blandingen af vand og Caulo
phyllum D12, som du har forberedt
hjemmefra, slurkvist over 30 minut
ter, eller indtil den ve-stimulerende
effekt mærkes tydeligt.

I bogen ”Homöopathie
für Frauenärzte” af de
tyske gynækologer
H. Richter og Haidvogel
(Hippokrates Verlag)
beskrives en undersø
gelse af homøopatiens
virkning på veer, foreta
get af Coudert-Deguill
laume 1981.
Ud af 34 fødende kvin
der fik 75,5% signifikant
stærkere veer efter at
have taget det homøo
patiske lægemiddel
Caulophyllum D12 –
sammenlignet med
placebogruppen, hvor
kun 11,8 % fik stærkere
veer.

Se oversigt over de homøopatiske
lægemidler til fødsel og fødselsforberedelse side
65.
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Efter fødslen
Sammentrækning af livmoder, skede
og blære
Efter fødslen får du som mor en
indsprøjtning, der virker sammentræk
kende på livmoderen. Livmoderen vil
også af sig selv begynde at trække sig
sammen igen. Blandt andet stimuleret
af, at barnet begynder at amme.
Har du svagt bindevæv, kan du i en
kortere periode støtte denne sam
mentrækning med det homøopatiske
lægemiddel BækkenVital Q. Midlet
virker sammentrækkende på livmo
deren, skede og blære og generelt
opbyggende på dit bindevæv.
Tag f.eks. BækkenVital Q fra en uge
efter fødslen og to uger frem. Fortsæt
herefter evt. med det bindevævsstyr
kende lægemiddel Bambus comp. i
en længere periode (f.eks. 6 uger).
Hvis du ammer, vil dit barn også få
lidt af dette lægemiddel og dermed et
styrket bindevæv.
Jerntilskud
Det er vigtigt, at du som mor får
tilskud af jern i tiden efter fødslen og
i den første ammetid for ikke at blive
træt. Vælg et middel, som er letop
tageligt og ikke virker forstoppende,
f.eks. Kräuterblut (Salus) eller
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kan hjælpes, hvis de hurtigt får hjælp.
HemoJern. Hvis du er bleg og træt,
og målinger viser jernmangel, er det
vigtigt også at tage det homøopatiske
middel JernVital H i 1-2 måneder efter
fødslen.

tiden efter fødslen side 65.

Du kan også få hjælp af en erfaren og
professionel behandler til at behand
le depression med homøopati.
Se oversigt over de homøopatiske lægemidler til

Fødselsdepression
Et mindre antal kvinder (under 10%)
udvikler en fødselsdepression. Den
træder ofte tydeligt frem efter føds
len, men starter typisk allerede under
graviditeten. Symptomerne kan være
mere eller mindre udtalte, eksempel
vis i form af manglende glæde ved
barnet, en følelse af at have mistet
kærligheden til partneren, selvbe
brejdelser om ikke at være en god
nok mor, angst og uro, søvnbesvær,
nedtrykthed, angst for at skade barnet
m.m.
Ved udtalte symptomer på fødsels
depression er det vigtigt, at du som
mor hurtigt får professionel hjælp.
Midt i en depression kan man have
svært ved at vurdere sin egen si
tuation korrekt, og der er brug for en
fagperson, der ikke er impliceret. Sørg
for at opsøge din praktiserende læge
– også selvom du selv måske er læge
eller psykolog. Lægen har mulighed
for at ordinere samtaleterapi og evt.
medicinsk behandling. Langt de fleste
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Amning
Der er mange fordele ved at amme dit
barn: Modermælken indeholder lige
præcis den blanding af næringsstof
fer, barnet har brug for og kan fordøje.
Den indeholder stoffer, som styrker
immunsystemet, og temperaturen på
mælken er passende. Samtidig giver
amningen barnet fysisk nærkontakt
og opmærksomhed.
Langt de fleste mødre er i stand til
at amme deres børn, hvis de har
den fornødne tålmodighed og får ro,
tryghed og støtte.
Nedsat mælkestrøm
Når det nyfødte barn lægges til brystet
for at amme, løber mælken til på bag
grund af et kompliceret sammenspil
mellem flere af kroppens hormoner.
Forskellige ubalancer i hormonsyste
met kan forstyrre denne proces, så du
ikke er i stand til at amme dit barn. Du
kan også opleve, at din produktion af
mælk falder eller går helt i stå – typisk,
hvis du går gennem en stresset peri
ode. Ofte fordi niveauet af hormonet
progesteron bliver for højt.
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Det homøopatiske lægemiddel Agnus
castus comp. regulerer kroppens
hormonproduktion helt generelt.
Lægemidlet har bl.a. vist sig at have
en god effekt hos kvinder, som har

problemer med at amme. Mælken
begynder typisk at strømme (igen) i
løbet af få dage, efter at du er be
gyndt på midlet.
Hvis ikke Agnust castus comp.
hjælper nok, kan du supplere med
det homøopatiske lægemiddel Progesteron D4. Dette middel regulerer
meget effektivt progesteronniveuaet
i kroppen – uanset om det er for lavt
eller for højt.
Det homøopatiske middel Phytolacca
D12 kan hjælpe, hvis du har for lidt
mælk, hårde mælkekirtler og smerter
i brysterne. I forbindelse med ind
førslen af et ammeprogram over 2 år
på det østrigske sygehus Kranken
haus Lainz anvendte man fortrinsvis
dette lægemiddel til 500 patienter. I
samme periode halveredes forbruget
af konventionel medicin til især bryst
betændelse, sår og mælkeknuder.
Weledas Milchbildungsöl er en olie,
du kan gnide brysterne ind i, hvis du
har problemer med mælkeproduk
tionen. Begynd med denne olie, så
snart du registrerer en nedsat mælke
produktion.
Te af urterne kommenfrø, anisfrø
og fennikel befordrer også mælke
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produktionen. De samme urter findes
i høj kvalitet i Weledas Ammete (som
også indeholder bukkehornsfrø og
citronverbenablade).
Brystbetændelse
I ammeperioden er brysterne sårbare
over for træk og kulde. Det kan let
føre til brystbetændelse, som kan
udvikle sig hurtigt og med høj feber.
Brystbetændelse behandles i det
etablerede system med antibiotika,
som til en vis grad videregives til det
ammende barn. Det er bl.a. problem
atisk i forhold til den generelle ud
vikling af resistens over for antibio
tika, som vi oplever i dag. Antibiotika
kan også forstyrre barnets naturlige
tarmflora og kropsflora.
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Et alternativ til antibiotika kan være
det homøopatiske lægemiddel
Argentit comp., der som regel virker
hurtigt og effektivt mod brystbetæn
delse. Hæld 50 dråber i et glas vand,
og drik det over 3 timer. Denne
kur kan gentages 1 gang, herefter
fortsættes med vejledende doser
ing, hvis det er nødvendigt. Bemærk,
at særlig følsomme mennesker i
sjældne tilfælde kan reagere med
angstsymptomer, hvis de indtager
Argentit comp. gennem længere tid.
Hold pause med midlet – og erstat
det evt. med et andet – hvis du
mærker, at du påvirkes psykisk.

I langt de fleste tilfælde virker Argen
tit comp. meget hurtigt på tilstanden.
Det vigtigste er, at du i første omgang
får det alment bedre. Feberen er jo
kroppens våben mod infektionen, og
den holder Argentit comp. i gang. Når
infektionen er bekæmpet, har krop
pen ikke længere brug for feberen,
som herefter falder.
Har du akut brystbetændelse med
høj feber, er det også en god idé at
tage et kort brusebad på et varmt
badeværelse, tørre dig godt, tage nyt,
tørt undertøj på og gå i seng.
Hvis brystkirtlerne (stadig) er hæ
vede, når den akutte feber er væk,
behandles med Phytolacca D12, som
virker løsnende på brystkirtlerne.
Søg læge, hvis tilstanden ikke er
blevet markant bedre inden for ca. 6
timer.
Se oversigt over de homøopatiske lægemidler til
hjælp i forbindelse med amning side 66.

Det spæde og lille barn
I det følgende omtales nogle af de
problemer, spædbørn og små børn fra
0-1,5 år ofte rammes af, og hvordan
homøopati kan hjælpe. Du kan læse
meget mere om homøopatisk hjælp
til børn i Foreningen Almas hæfte
”Naturlig hjælp til børn”. Hæftet kan
fås i alle helsekostbutikker eller kan
downloades gratis fra Almas hjemme
side (www.alma-info.com). Rådene,
som beskrives herunder, er til spæde
og helt små børn og kan derfor nogle
steder afvige lidt fra rådene i hæftet
”Naturlig hjælp til børn”.
Sådan giver du homøopati til dit
lille barn
Dryp 3-5 dråber af det homøopatiske
lægemiddel i lidt vand, f.eks. 10 ml.
Barnet kan så drikke lidt af blandin
gen over 2-3 timer. Til
spædbørn er det aller
bedst at anskaffe en 2
ml. sprøjte på apoteket.
Sug lidt væske fra glas
set op i sprøjten (uden
nål), og tryk væsken ind
i barnets mund. Barnet
kan også sutte af sprøj
tens tud. Nogle forældre
blander lægemidlet og
lidt vand i en suttefla
ske, som barnet drikker
af.

Ammer du dit barn, kan du med for
del selv indtage midlerne i almindelig
voksen dosis og derved påvirke dit
barn via mælken. Du kan også dryppe
dråberne direkte på brystvorten eller
på sutteflaskens tud og lade dem
tørre før amning, på den måde ind
tager barnet dråberne i forbindelse
med amning.
Se også afsnittet "Praktiske råd ved
brug af homøopati" 0m alkohol i
homøopati side 7.
Spædbørnskolik, gråd, aftenuro
Kolik hos spædbørn er meget bela
stende både for barnet og forældrene.
Det kan resultere i, at barnet klager
sig gennem længere tid, græder eller
skriger, og at maven bliver oppustet.
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re sammen i fordøjelsen. Giv barnet 3
dråber i ganske lidt vand ved senge
tid. Gentages som en kur 1 gang hver
aften i 14 dage.
Vær opmærksom på, at koliksympto
merne efter de første behandlinger
kan blive kortvarigt værre, inden læ
gemidlet begynder at hjælpe barnet.
Et andet meget krampeløsnende
lægemiddel er Chamomilla comp. I
nogle tilfælde virker det bedre – især
hvis barnet er uroligt eller nervøst.
Lige meget hvad forældrene gør for
at trøste og få barnet til at falde til ro,
hjælper det ikke noget.
Kolikanfaldene kommer især, når
barnet er blevet træt, f.eks. ud på
eftermiddagen, eller når det ikke har
sovet i længere tid. Ved kolikbørn er
det især vigtigt at få både måltider
og søvn ind i en god rytme, så barnet
ikke bliver alt for træt, inden det igen
skal sove.
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Sørg for at holde barnet varmt. Kulde
forværrer kolikanfaldene. En tynd
fennikelte virker beroligende og tager
noget af luften i maven. Prøv også at
vride et viskestykke op i varm kamil
lete, og læg det som et omslag rundt
om maven med et tørt håndklæde
uden om. Læg barnet på maven på

den ene arm, og vug det let.
Årsagen til spædbørnskolik er sand
synligvis et ikke helt færdigudviklet
nyresystem. Nyrerne spiller en stor
rolle for styringen af fordøjelses
systemet – bl.a. tarmbevægelserne
eller peristaltikken. Disse bevægelser
bevirker, at tarmens indhold arbej
des sammen – bl.a. er det vigtigt, at
tarmens indhold af gasser og væsker
arbejdes harmonisk sammen. Hvis
denne bearbejdning ikke foregår
harmonisk, bliver maven oppustet, og
fordøjelsen og udskillelsen fra tarmen
vanskeliggøres.
Carbo betula D10 er et godt middel til
at mildne kolikanfald. Det er birkekul
i homøopatisk form, som hjælper
med til, at luft og væske arbejder bed

Forstoppelse
Det er meget forskelligt, hvor ofte
spæde og mindre børn har afføring.
Det afhænger bl.a. af, om barnet sta
dig kun får modermælk, eller om det
er begyndt at spise andet mad. Hvis
der begynder at gå flere dage mellem
afføringerne, får barnet det i reglen
dårligt. Er barnet uroligt, klager sig,
bukker sig sammen, presser for at få
afføring eller er utilpas, har det brug
for hjælp.
Ved forstoppelse bliver afføringen
hård og svær at få ud, og maven
bliver oppustet. Spædbarnet har
måske smerter og får ofte søvn
besvær. Problemet kan skyldes et
medfødt svagt fordøjelsessystem og
svag produktion af fordøjelsessafter
i lever og bugspytkirtel. Det kan også

skyldes, at psyken griber for meget
ind i fordøjelsen pga. spændinger
eller nervøsitet.
Homøopatien har effektive midler
til at hjælpe spædbørn med forstop
pelse. Behandlingen er lidt forskellig
alt efter årsagen.
Èn årsag til forstoppelse kan være,
at dit barn får for lidt væske eller
modermælk. Som mor kan du fremme
produktionen af modermælk ved at
drikke mere væske f.eks. i form af sur
mælksprodukter, kærnemælk, juleøl,
frugtsafter, slåensaft, birkesaft m.m.
Tilbyd evt. barnet milde teer af f.eks.
kamille eller fennikel.
Forstoppelsen kan også skyldes,
at dit barn ikke længere kan klare
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sig med modermælk og har brug for
anden føde. Fast føde giver bl.a. for
døjelsen nogle fibre at arbejde med,
og det kan lette udskillelsen.
Det homøopatiske lægemiddel Cichorium comp. virker ofte godt på spæd
børn. Midlet indeholder bl.a. planten
cichorium. Denne plante aktiverer på
en særdeles mild måde fordøjelses
safterne i tarmen, og det fremmer ud
skillelsen gennem tarmen. Giv barnet
5-10 dråber i lidt vand ved sengetid.
Som regel får barnet afføring allerede
næste morgen.
Forsæt doseringen hver aften den næ
ste uges tid. Derefter klarer fordøjel
sen nu i reglen udskillelsen selv, og
man kan stoppe behandlingen.
Hvis forstoppelsen skyldes spændin
ger eller kramper, behandles med det
homøopatiske middel Chamomilla
comp. og evt. en tempereret varme
dunk på maven.
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Opkast
Opkast kan have mange årsager. Søg
læge, hvis barnet har feber og kaster
op mange gange i løbet af en dag.
Særligt ved opkastninger i de første
leveuger skal man være på vagt. Hvis
spædbarnet i den første tid kaster op
engang imellem, kan man forsøge
at give Belladonna D12 (5 dråber 1 x

en dårligdom i mave-tarmsystemet,
forsøger kroppen at skaffe sig af med
det – enten ved at kaste op eller få
diarré. Hvis opkastningerne kun kom
mer 1-2 gange, er det som regel en
sund reaktion. Barnet får det typisk
bedre efter at have kastet op og kan
derefter falde til ro.
Pebermyntete virker beroligende på
galden efter opkast. Kamillete er bak
teriedræbende og virker beroligende
på tarm- og maveslimhinder.

Hvis opkastningerne skyldes, at bar
net har spist for meget og for hurtigt,
gives Nux vomica D6 (5 dråber 3-5
gange dagligt).
Eksem, udslæt
Nogle spædbørn begynder på et
tidligt tidspunkt at få lidt hududslæt.
Det kan være tegn på begyndende
eksem. Hvis barnet får komælk i
kosten, kan man i en periode forsøge
at undgå alle former for fødeemner,
som indeholder komælk, og se om

dagligt). Hvis opkastningen fortsæt
ter, og almentilstanden bliver dårli
gere, skal man søge læge.
Nogle spædbørn kaster op i en
stråle – typisk lige efter de er ble
vet ammede. Det skyldes kramper
i mavemunden (pylorus) og kaldes
pyloruskramper. Her hjælper det
homøopatiske middel Belladonna
D12. Dryp 10 dråber i lidt vand, og giv
barnet 1 ml. af vandet hvert 15. minut
over et par timer. Søg straks læge,
hvis denne behandling ikke standser
opkastningen. I sjældne tilfælde skyl
des symptomerne, at mavemunden er
blokeret (pylorus-stenose), og det kan
kræve akut operation.
Opkastninger er almindeligt fore
kommende hos børn i forbindelse
med ”dårlig mave”. Hvis barnet har
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det hjælper. (Søg råd hos sundheds
plejersken om alternativer til komælk
sholdige produkter). Hvis der er al
lergi i familien, og hudsymptomerne
bliver kraftige – og der evt. støder
andre allergisymptomer til – er det en
god idé at opsøge en homøopatisk
behandler.
Jernmangel
Ved fødslen indeholder barnets blod
kun ganske lidt jern, men indholdet
stiger betydeligt i de første uger og
måneder af barnets liv. Jernet bevir
ker, at barnet kommer mere og mere
til stede her på jorden. Det er derfor
af stor betydning, at jernprocesserne
fungerer optimalt. Mange spædbørn
lider af jernmangel, og man kan som
regel se det på dem: De er blege og
trætte.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler jerntil
skud i form af jerndråber til spædbørn
fra de er 6 måneder til 1 år gamle
(medmindre de får jernberiget mo
dermælkserstatning). For tidligt fødte
børn (før uge 37) anbefales dog jerntil
skud allerede fra 4. uge. Det er vigtigt
samtidigt at give barnet homøopatisk
jern. Barnet har brug for at få stimu
leret de dynamiske jernprocesser.
Det bevirker, at jernet bliver levende
i kroppen og ikke ender som aflejrin
ger. Det homøopatiske jern øger også
jernoptagelsen fra kosten.

Det homøopatiske cellesalt Ferrum
phos. D6 er et velegnet homøopatisk
lægemiddel til spædbørn. Det styrker
jernoptagelsen og de dynamiske
jernprocesser i kroppen på en meget
forfinet måde. Samtidig styrker det
immunsystemet og lungerne. Al
lerede nogle få dage efter, at spæd
barnet begynder at få Ferrum phos.
D6, bliver barnet friskere og mindre
blegt. Som regel kan man også måle
en stigning i blodets jernindhold al
lerede efter 1 uges tid. Ferrum phos.
D6 tages over længere tid (f.eks. 1-2
måneder), hvis barnet har tendens til
at blive træt, blegt og forkølet.
Ferrum phos. D6 lærer kroppen at om
gås jernet. Hvis du ammer dit barn,
og din kost i øvrigt indeholder jern
(bl.a. fra frø, kerner, kød, bælgfrugter
og C-vitaminholdigt frugt og grønt),
er jerntilskud sjældent nødvendigt –
bortset fra en kort periode i starten
af livet. I perioder med infektioner
og sjælelige belastninger forbruger
kroppen dog større mængder jern
end normalt. I disse tilfælde kan et
jerntilskud til dig som ammende mor
anbefales i en kortere periode – f.eks.
i form af Kräuterblut (Salus) eller
HemoJern.
Søg læge, hvis hverken substantielt
eller homøopatisk jern hjælper på
træthed.

Søvnforstyrrelser
Et spædbarn har fra starten ingen fast
søvnrytme. 16 timers søvn i døgnet er
meget almindeligt, men der kan være
store udsving – helt fra mellem 10-22
timer i døgnet. Nogle spædbørn har
behov for meget søvn, nogle sover og
er vågne i forholdsvis korte perioder
ad gangen, andre har længere søvn
perioder. Derfor kan man heller ikke
umiddelbart bringe spædbarnet ind
i en meget fast rytme, som vi kender
det fra større børn. Man skal snarere
i første omgang forsøge at finde ud af
det enkelte spædbarns egen rytme,
inden man i løbet af nogle måneder
finder frem til en mere regelmæssig
rytme. Først i 6 måneders-alderen
opnår barnet den virkelig dybe søvn,
hvor det så typisk også får længere
vågne perioder i løbet af dagen.
Enkelte børn har dog svært ved at
finde frem til en søvnrytme. Nogle
børn ligger længe vågne og har meget
svært ved at falde i søvn om afte
nen – de vågner måske endda flere
gange i løbet af natten. Andre børn
vågner konsekvent meget tidligt om
morgenen, f.eks. ved 4-tiden. Hos de
fleste småbørn hjælper det på søvnen
at opleve rytme og regelmæssighed,
men ikke for alle. Her kan homøopati
evt. komme på tale.
Hvis barnet er uroligt eller ulykkeligt

og har svært ved at falde i søvn om
aftenen, hjælper det som regel at give
det homøopatiske middel Chamomilla comp. Giv 3-5 dråber i lidt vand
ved sengetid i en periode på f.eks.
2-4 uger. Er barnet også uroligt om
dagen, kan det få yderligere 3-5 drå
ber 2 x dagligt.
Børn, der vågner mange gange i løbet
af natten, gives også Chamomilla
comp. ved sengetid.
Hvis barnet i en periode lever under
meget belastende forhold, eller hvis
du som mor har været psykisk belas
tet under graviditeten, kan barnet få
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Belladonna D30, som er et lidt mere
dybtvirkende homøopatisk lægemid
del, der beroliger binyrerne og derfra
psyken. Giv 3-5 dråber i lidt vand ved
sengetid.
Et barn, der hyppigt vågner meget
tidligt om morgenen, kan i en kortere
periode få Magnesium phos. D6 ved
sengetid. Giv 3-5 dråber.
Ingen af disse homøopatiske læge
midler er på nogen måde farlige eller
giftige for barnet. Alligevel vil man
ikke normalt give små børn beroli
gende medicin i længere perioder.
Søg læge eller en erfaren behandler,
hvis problemerne fortsætter efter at
have prøvet de homøopatiske læ
gemidler i en kortere periode – især
hvis barnet ikke tager nok på eller
virker til ikke at have det godt.
Immunsystemet
Spædbarnets immunsystem er meget
sart forankret. Derfor indeholder
modermælken stoffer, som beskytter
barnet mod infektioner. Hvis spæd
barnet er blegt, hele tiden lidt forkø
let og måske har let til øjenbetæn
delse, kan man alment styrke barnets
immunsystem med det homøopati
ske lægemiddel Ferrum phos. D12 (3
dråber i lidt vand 2 x dagligt).
Penicillin var et vidundermiddel,

52

da man begyndte at anvende det i
begyndelsen af 1950’erne, og det
har reddet mange menneskeliv lige
siden. Desværre er brugen af penicil
lin og antibiotika blevet overdrevet,
og det har ført til udviklingen af nye
antibiotika-resistente bakterier,
som penicillin ikke længere kan
bekæmpe. Alene af den grund er det
blevet strengt nødvendigt at udvikle
andre metoder end antibiotika til at
bekæmpe infektioner.
Homøopatien har vist sig fremra
gende til at bekæmpe mange lettere
infektioner som f.eks. blærebetæn
delse, mellemørebetændelse, forkø
lelser, bronkitis, halsbetændelse og
børnesår, så man ikke hver gang be
høver at gribe til antibiotika. På den
måde nedsætter man risikoen for, at
der udvikles resistente bakterier.

Antibiotika: At give
noget, der går imod det
levende (anti = imod,
bios = liv).

Ny forskning viser også, at antibioti
kabehandling i sig selv heller ikke er
helt uproblematisk. Forskningen har
tydeliggjort, at antibiotikabehandling
ikke nødvendigvis slår alle bakterier
ihjel. I forbindelse med antibioti
kabehandling har det vist sig, at en
del af bakterierne blot mister deres
cellevæg, så der dannes et større
eller mindre antal ”cellevægsfrie
bakterier”. Problemet med disse cel
levægsfrie bakterier er bl.a., at de har
mulighed for at trænge ind i cellerne
og nedbryde dem indefra.

ANTIBIOTIKA TIL BABYER ØGER
RISISKO FOR ASTMA
”Astmaforsker og konsulent Kari
Risnes har bevist, at det at give
antibiotika til børn under 6 må
neder, og risikoen for at udvikle
astma har en klar sammenhæng.
Vi fandt, at risikoen, for at børnene
havde astma som seksårige, var
50 procent højere, hvis de havde
fået antibiotika som spædbørn.
Det er en markant stigning,” siger
Risnes.”
			
Norges teknisk-naturvidenskabelige universi
tet 2011
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dog tale om en uskyldig forkølelse.
Hvis man passer godt på barnet i
denne periode, undgår man, at forkø
lelsen udvikler sig til f.eks. bronkitis
og halsbetændelse.
Ved feber bør spædbarnet holdes
varmt, og man må sørge for, at det
føler sig trygt.
Søg læge i alle de tilfælde, der er
nævnt herunder:

Et andet problem er, at immunsyste
met genkender bakterier på deres
cellevæg. Derfor kan systemet ikke
genkende de cellevægsfrie bakterier.
Det resulterer i, at bakterierne uhin
dret kan blive i den menneskelige
organisme uden at blive genkendt og
nedbrudt.
Mange behandlere har erfaring for, at
behandling med antibiotika ikke fører
til en genopretning af sundhedstil
standen, men derimod ofte resulterer
i en kronisk svækkelse med tilbage
vendende infektioner. Det bekræftes
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af forskellige undersøgelser. Et nyere
offentliggjort studie fra Norges Natur
videnskabelige Universitet viser, at
spædbørn, der har fået antibiotika,
har øget risiko for at udvikle astma
senere i livet.
Feber, infektioner
Man skal altid forsøge at afklare
årsagen, når der opstår feber. De
hyppigste årsager til, at små børn får
feber, er forkølelse, halsbetændelse,
bronkitis, blærebetændelse, mavein
fektioner, mellemørebetændelse og
influenza. I de fleste tilfælde er der

• Barnet er under 3 måneder gam
melt – immunsystemet er endnu
ikke udviklet til at bekæmpe en
infektion.
• Feber højere end 40°C.
• Barnet er usædvanlig sløvt, træt og
anderledes, end det plejer at være.
• Barnet har vejrtrækningsbesvær.
Feber er kroppens vigtigste måde at
bekæmpe infektioner på, og feber er
tegn på, at immunsystemet funge
rer. Du skal også være ekstra op
mærksom, når dit barn har feber, da
feberen kan blive for høj, og kroppen
kan få brug for hjælp til at bekæmpe
en infektion. De fleste feberreaktio
ner er dog harmløse, og kroppen er i
langt de fleste tilfælde selv i stand til
at genoprette balancen.

Alligevel er det vigtigt at holde øje
med spædbarnet: Får det væske
nok? Er det sløvt? Hvor høj er tem
peraturen? Hvis man overhovedet
kan, er det også vigtigt at få stillet en
diagnose.
Det er helt naturligt, at et forkølet
barn i starten af en infektion får
akutte symptomer som snot, ir
ritabilitet, feber m.m. Det er vigtigt
at være opmærksom på, hvordan
sygdomsforløbet udvikler sig. Inden
for få dage bør sygdomsbilledet
vende, så barnet begynder at få det
bedre, og feberen sænkes. Det viser,
at immunsystemet har kæmpet med
infektionen og nu er ved at få overta
get. Oven i købet kan man glæde sig
over, at immunsystemet har været
på arbejde og har vundet. Det gør
immunforsvaret stærkere end før
infektionen.
Hvis barnet derimod hyppigt får
infektioner, men ikke rigtigt bliver
helt frisk bagefter, kan det være et
problem, som det er vigtigt at under
søge nærmere.
Sænk feberen med koldt ankelvikkel
Barnets feber kan på en enkel måde
sænkes med lidt under 1°C. Brug kun
denne metode, hvis feberen nærmer
sig 40°C eller derover:
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Vrid en klud op i koldt vand, som evt.
er tilsat ganske lidt citronsaft. Læg
kluden omkring barnets ankel eller
håndled, og læg en varm, tør klud
uden på den kolde. Lad den kolde
klud virke 2-3 minutter, inden den på
ny køles ned og igen lægges om ank
len eller håndleddet. Efter 2-3 skift er
feberen som regel faldet.
To vigtige homøopatiske betændelsesmidler
I homøopatien har man gode og
velafprøvede midler til immunsyste
met og bekæmpelse af infektioner.
Homøopatien virker bl.a. ved at styrke
kroppen og immunsystemet, så den
stærkere krop selv klarer infektionen.
Herunder beskrives to hyppigt brugte
midler, som generelt støtter immun
systemet ved infektioner: Ferrum
phos. D12 og Apis/Belladonna.
Kroppen forbruger jern til at bekæm
pe infektioner. Ferrum phos. D12 (en
homøopatisk jern-fosfor-forbindelse)
støtter på en mild og alligevel stærk
måde immunsystemet og hjælper
med til at bekæmpe infektioner
overalt i kroppen – især infektioner i
blod, lunger, bronkier, hals og næse.
Ferrum phos. D12 er særlig mildt og
velegnet til at støtte det lille barns
(0-1,5 år) immunsystem.
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Ved en hvilken som helst infektion
eller febertilstand styrker Ferrum
phos. D12 immunsystemet. Feber
er kroppens våben mod infektioner.
Lægemidlet hjælper feberen, som
derfor sænkes lidt.
Ved høj feber (over 38,5°C) gives
yderligere det homøopatiske læ
gemiddel Apis/Belladonna. Dette
middel bekæmper også infektioner,
og det virker frem for alt blod- og var
mefordelende. Blandt andet forhin
drer det, at for meget blod stiger til
hovedet og udløser feberkramper.
Med Ferrum phos. D12 og Apis/
Belladonna kan man alment støtte
kroppens arbejde med at bekæmpe
infektioner og meget ofte undgå
antibiotikabehandling. I de fleste
tilfælde er disse to midler tilstrække
lige til at styrke immunsystemet. En
diagnose bør altid stilles, og man bør
altid søge læge ved de symptomer,
som er beskrevet på side 55 – eller
hvis du som mor eller far fornemmer,
at noget er galt.
Herunder beskrives, hvordan man
mere specifikt behandler forkølelser,
bronkitis og mellemørebetændelse
hos det spæde og lille barn. Se også
indikationsregisteret på Foreningen
Almas hjemmeside (www.alma-info.
com) for at finde det typisk anbefa

lede lægemiddel til andre specifikke
infektioner, som ikke er nævnt her.
Forkølelse
Almindelig forkølelse er kroppens
reaktion på kuldepåvirkninger og
smitte. Den kan også være tegn på et
svækket immunsystem. En alminde
lig forkølelse kan på den ene side
være ret uskyldig og endda velgø
rende, hvis den forløber harmonisk.
På den anden side kan en forkølelse
udvikle sig til halsbetændelse, bron
kitis, lungebetændelse, og evt. infek
tionsastma, hvis man er disponeret
for det. Det er derfor vigtigt, at man
tager en forkølelse alvorligt og giver
barnet ekstra pleje og opmærksom
hed i den periode.
En forkølelse kan ofte undgås ved
at holde barnet varmt og fri for træk.
Er barnet først blevet forkølet, skal
man stadig sørge for, at det er varmt,
samt at det kommer fysisk og psykisk
i ro og føler sig tryg. Giv evt. barnet et
varmt hånd- eller fodbad.
Det vigtigste homøopatiske middel
til forkølelse er Ferrum phos. D12.
Giv dette middel i akut dosering: 20
dråber i f.eks. 10 ml. vand. Giv lø
bende barnet lidt af denne blanding
fordelt over dagen, så længe barnet
er forkølet og evt. har feber. Hvis
næsen er stoppet, og der ikke rigtigt
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skaden eller svagheden. Hvis en
bronkitis-infektion forløber hensigts
mæssigt, kan lungerne være blevet
stærkere efter infektionen. Typisk
har sådan et barn dog ”brug for” at
komme igennem flere perioder med
bronkitis, inden ubalancen i lungerne
er helt væk.

kommer en god sekretion i gang fra
næsen, kan man supplere med Cepa
D6 (3 dråber i lidt vand hver halve
time, typisk 6-10 gange i alt).
Hvis barnet generelt er blegt, træt,
utilpas og har hyppige forkølelser,
kan man styrke barnets immunsystem
ved i en periode på f.eks. en måned
at give Ferrum phos. D12 (3 dråber i
lidt vand 2 x dagligt).
Hvis barnets næse løber meget, og
huden under næsen bliver rød og
sart, kan man hele og berolige huden
ved at smøre det et par gange dagligt
med Morgenfruesalve.
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Bronkitis
Forkølelse kan være ledsaget af ondt i
halsen og bronkitis. Bronkitis udvikler
sig ofte netop i forbindelse med, at
barnet har fået kulde og efterfølgende
bliver forkølet. Bronkitis kan også
udvikle sig videre til astma og lunge
betændelse. Nogle børn – især små
børn – har i længere perioder tendens
til let at begynde at hoste og få bron
kitis. Disse børn har en (medfødt)
tendens til svaghed i lungesystemet.
Årsagen kan dog også være indekli
maet og evt. røg i omgivelserne.
Hvis årsagen skal findes i barnets
medfødte tendenser (konstitution),
reagerer kroppen med bronkitis
og hoste i et forsøg på at udbedre

Det er yderst vigtigt at støtte sådan
et lungebarn, som i perioder har
bronkitis. Ellers kan tilstanden meget
let blive kronisk og evt. udvikle sig til
astma eller lungebetændelse. Blandt
andet er det vigtigt at holde bronki
tisbarnet varmt, f.eks. ved at give det
uldtøj på – især i vinterperioden, det
tidlige forår og sene efterår. I dag kan
man få uldtøj, som ikke kradser –
med bomuld inderst og uld yderst.
Man kan også styrke barnets im
munsystem og lunger ved at give det
Ferrum phos. D12 forebyggende f.eks.
i en periode på 1-2 måneder. Også
selvom barnet ikke har bronkitis og
forkølelse i den periode, kuren gen
nemføres. Særligt i det sene efterår
er lungerne udsatte for infektioner.
Derfor er det oplagt at begynde den
forebyggende behandling i det tidlige
efterår omkring september-oktober.
Til akut bronkitis findes forskellige

homøopatiske midler, som vælges ud
fra de specifikke symptomer:
Ved slimraslen, hoste og feber
anvendes BroronBørn. Begynd med
akut dosering: 10 dråber i 10 ml.
vand, som indtages slurkvist over ½
time. Den akutte dosering kan evt.
gentages én gang. Herefter fortsæt
tes med normal dosering: 3-5 dråber i
lidt vand 3-6 x dagligt indtil mærkbar
bedring.
Ved voldsom hoste med sejt slim og
opkastningsfornemmelser anven
des Ipecacuanha comp. Følg samme
doseringsvejledning som ved Broro
nBørn.
Ved tør, irriteret hoste uden eller med
kun ganske lidt slim anvendes Drosera comp. Følg samme doserings
vejledning som ved BroronBørn. Den
tørre hoste vil på et tidspunkt begyn
de at løsne sig, så der kommer gang i
slimproduktionen. Herfra behandles
med BroronBørn.
Falsk strubehoste
Falsk strubehoste er karakteriseret
ved en tør, hul, bjæffende ”søløve-ho
ste” med åndedrætsbesvær. Hosten
kommer i anfald og ofte i løbet af
natten. Symptomerne kan afhjælpes
ved at afdampe kamillete på bade
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Silicea/Belladonna comp. er et
homøopatisk lægemiddel, som virker
hurtigt ved mellemørebetændelse.
Akut dosering til små børn: Hæld
5 dråber op i ca. 5 ml. vand, og lad
barnet drikke blandingen i løbet af 15
minutter.

værelset og tage barnet med derud.
Tænd samtidigt for det varme vand i
hanerne, så badeværelset hurtigt bli
ver fuldt af damp. Forsøg også at tage
barnet med ud i den kølige, fugtige
natteluft – selvfølgelig godt klædt på.
Søg læge, hvis vejrtrækningsproble
merne bliver for voldsomme.
Det homøopatiske middel Rumex
comp. er specielt udviklet til falsk
strubehoste. Dryp 5-7 dråber af midlet
i ca. 10 ml. vand. Lad barnet drikke
det slurkvist over en halv time. Gen
tag, hvis det er nødvendigt. Dette lin
drer som regel hurtigt symptomerne.
Giv Rumex comp. kurmæssigt nogle
uger (2-5 dråber i lidt vand 3 x dag
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ligt.), hvis barnet flere gange har
haft falsk strubehoste. Det reducerer
risikoen for nye anfald betydeligt.
Mellemørebetændelse
Mellemørebetændelse rammer især
små børn. Ørebetændelsen kan kom
me pludseligt og være meget smerte
fuld. Helt små børn begynder ofte at
klage sig, græde og skrige. Det kan
være svært at finde ud af, hvad der
er galt, fordi de ikke kan fortælle det.
Ofte tager de sig til ørerne, og så ved
man, at det er mellemørebetændelse.
Lad evt. en læge stille diagnosen.

Silicea/Belladonna comp. virker både
beroligende og bekæmper infektio
nen. Ofte falder barnet i søvn umid
delbart efter at have fået midlet. Giv
lidt af blandingen igen, hvis barnet
vågner i løbet af natten. Når det
vågner om morgenen, er mellemøre
betændelsen som regel væk.
Ved høj feber gives yderligere Apis/
Belladonna. Det sænker feberen og
hjælper med til at bekæmpe infektio
nen.
Smerter og uro ved tandfrembrud
En del børn bliver meget urolige og får
evt. feber og tynd mave, når de første
tænder bryder igennem. Chamomilla
comp. beroliger barnet og letter pro
cessen. Giv akut dosering (10 dråber
i 20 ml. vand) løbende over 1 time.
Herefter er barnet måske allerede
faldet i søvn – hvis ikke, fortsættes
med normal dosering: 3-5 dråber 3 x
dagligt.

Se oversigt over de homøopatiske lægemidler
til hjælp til det spæde og lille barn side 67.
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Oversigtsskemaer for homøopatisk behan
dling til graviditet, fødsel og spædbørn

Oversigt over homøopatiske lægemidler til graviditetsforberedelse

Oversigt over homøopatiske lægemidler til støtte under graviditeten

Skemaet refererer til kapitlet på side 12.

Skemaet refererer til kapitlet på side 21.

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Generel styrkelse af barnets
vitalitet og helbred (via krop
pens kalkprocesser).

Calcium fluor. D6
Calcium phos. D6

De første 3 måneder af
graviditeten

Skiftevis hver anden
dag, vejledende do
sering.

Generel styrkelse af barnets
ernæring (via livmoder og
moderkage).

Fructus femina
(”babyklister”)

De første 1-3 måneder af
graviditeten

Vejledende dosering

Abortfare, akut

Fructus femina
(”babyklister”)

Ved akut abortfare

100 dråber i et glas vand
drikkes slurkvist over 1
døgn. Fortsæt 2-3 dage.
Herefter vejledende do
sering i mindst 6 uger.

Abortfare, forebyggende

Fructus femina
(”babyklister”)

Fra start af graviditet og
3 måneder frem

Vejledende dosering

Blærebetændelse

Cantharon

Kurmæssigt, efter behov

Start med 50 dråber i et
glas vand, som drikkes
slurkvist over 1 time.
Gentag evt. denne akutte
dosering.
Fortsæt med 10 dråber
3-6 gange dagligt i 1-4
uger.

Blødninger fra underlivet

Stibium comp.

Efter behov

Akut dosering de første
2 dage. Herefter vejle
dende dosering.

Bækkenløsning og bækken
smerter

Bambus comp.

Kurmæssigt, efter behov

Begynd med vejle
dende dosering med
det samme, du mærker
symptomer. Stop
indtagelse 1 måned før
forventet fødsel.
Fortsæt evt. efter fødsel,
hvis symptomer fort
sætter.

Udrensning over fordøjelse
og lever

Heparon

1-2 måneder inden
graviditet

Vejledende dosering

Udrensning af kroniske
infektioner og giftstoffer

Mercurius bijod. comp.

1-2 måneder inden
graviditet

Vejledende dosering

Akutte infektioner og
betændelser, som opstår i
forbindelse med udrensning

Argentit comp.

Efter behov inden
graviditet

Akut dosering

Ved forkølelse, snot eller
symptomer fra lunger og
bronkier, som opstår i
forbindelse med udrensning

Ferrum phos. D12

Efter behov inden
graviditet

Akut dosering

Oversigt over homøopatiske lægemidler til fertilitetsproblemer
Skemaet refererer til kapitlet på side 15.
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Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Udrensning efter tidligere
underlivsbetændelse(r)

Mercurius bijod. comp.

Trin 1 i homøopatisk
fertilitetsbehandling

Kur på ca. 1 måned i
vejledende dosering

Styrkelse af underliv og
livmoder

Fructus femina
(”Babyklister”)
Aurum met. D12

Trin 2 i homøopatisk
fertilitetsbehandling

Kur på ca. 2 måneder i
vejledende dosering

Homøopatisk hormonbehand
ling, kvinder

Ovaria comp.
Agnus castus comp.

Trin 3 i homøopatisk
fertilitetsbehandling

Kur på ca. 3 måneder i
vejledende dosering

Homøopatisk hormonbehand
ling, mænd

Testes comp.
Agnus castus comp.

Trin 3 i homøopatisk
fertilitetsbehandling

Kur på ca. 3 måneder i
vejledende dosering

Tidligere lidelser i underlivet,
kvinder og mænd, f.eks. køns
sygdomme, hyppige blærebe
tændelser, etc.

Fructus femina

Supplement til trin 3 i
Kur på ca. 3 måneder i
homøopatisk fertilitetsbe vejledende dosering
handling.

Forstærkning af homøopatisk
hormonbehandling, kvinder
og mænd

Progesteron D4

Kur på ca. 3 måneder i
Supplement til trin 3 i
homøopatisk fertilitetsbe vejledende dosering
handling.

Fremme af naturlige hormoner
i forbindelse med kunstig
befrugtning, kvinder

Ovaria comp.
Agnus Castus comp.

Under hele forløbet

Fructus femina
(”Babyklister”)

Nogle dage inden insemi Vejledende dosering.
nation eller ægopsætning Fortsæt i 2-3 måne
der, hvis befrugtnin
gen lykkes.

Depression

Helioron

Kurmæssigt, efter behov

Vejledende dosering

Forstoppelse

Oxalis comp.

Hvis årsag er spændin
ger og evt. chok. Kur
mæssigt, efter behov

Vejledende dosering.

Halsbrand

Robinia comp.

Efter behov

Akut dosering, fortsæt
evt. med vejledende
dosering

Vejledende dosering
Skema
fortsætter

>>
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Skema
fortsat

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Hæmorider

Hamamelis comp.
Morgenfruesalve
Hämorrhoidalzäpfchen
(Weleda)

Kurmæssigt, efter behov

Skyl og vask endetarms
åbningen efter toiletbe
søg, smør herefter med
Morgenfruesalve.
Indtag samtidig Ha
mamelis i vejledende
dosering.
Brug stikpillerne Hämor
rhoidalzäpfchen, hvis
de andre midler ikke
virker nok.

Jernmangel

Kvalme og opkast

Nux Vomica D6

Under hele graviditeten

Efter behov

Vejledende dosering
Supplér med f.eks.
Kräuterblutsaft eller
HemoJern typisk fra 6.
graviditetsmåned.
Akut dosering, fortsæt
evt. med vejledende
dosering

Revner ved endetarmen

Morgenfruesalve

Efter behov

Smør endetarmsåbnin
gen flere gange dagligt,
især ved sengetid.

Svangerskabsforgiftning

Taraxacum cum stanno
Belladonna D30

Tillægsmidler til lægens
behandling. Kurmæssigt
efter behov.

Vejledende dosering.

Svangerskabsforgiftning,
forebyggelse

Fructus femina (”baby
klister”)

De første 1-3 måneder af
graviditeten

Vejledende dosering

Svangerskabskløe

Taraxacum cum stanno

Efter behov

Vejledende dosering

Søvnproblemer

Coffearon

Efter behov

15-20 dråber v. sengetid.

Belladonna D30

Ved tankemylder. Efter
behov

15-20 dråber v. sengetid.

Zincum met. D10
Magnesium phos. D6

Efter behov, f.eks. før
sengetid

Bland 25 dråber Zincum
met. D10 med 25 dråber
Magnesium phos. D6 i et
glas vand. Drik slurkvist
over 1-2 timer.
Indtag herefter 10 dråber
af hver i lidt vand 3
gange dagligt, indtil
symptomerne er væk.
Tag gerne blandingen i
akut dosering igen ved
akutte symptomer.

Uro i benene
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JernVital H

Ødemer

Taraxaxum cum stanno

Kurmæssigt, efter behov

Vejledende dosering.
Supplér evt. med 1/2
liter æblesaft dagligt,
hvis du tisser meget.

Åreknuder

Cuprum aceticum D6
Venadoron (Weleda)

Kurmæssigt, efter behov

Vejledende dosering

Åreknuder pga. generel slap
hed i bindevæv

Calcium fluor. D12

Kurmæssigt, efter behov

Vejledende dosering

Oversigt over homøopatiske lægemidler til tiden før fødslen
Skemaet refererer til kapitlet på side 37.

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Generel fødselsforberedelse

Chamomilla comp.

I den sidste del af gravi
diteten

Vejledende dosering

Hærdning af brystvorter

Morgenfruesalve

3 uger før fødsel

Smøres på efter
hærdning af brystvor
ter med koldt vand og
evt. citronsaft

Oversigt over homøopatiske lægemidler til fødsel og fødselsforberedelse
Skemaet refererer til kapitlet på side 38.

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Hjælp til udvidelsesfasen

Belladonna D12

Under udvidelsesfasen

25 dråber i ca. 2 dl.
vand drikkes slurkvist
over 15 min.

Hjælp til uddrivelsesfasen

Caulophyllum D12

Under uddrivelsesfasen

50 dråber i ca. 2 dl.
Vand drikkes slurkvist
over ca. ½½time.

Oversigt over homøopatiske lægemidler efter fødslen
Skemaet refererer til kapitlet på side 40.

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Jerntilskud

JernVital H

1-2 måneder efter fødslen

Vejledende dose
ring – sammen med
f.eks. Kräuterblut eller
HemoJern

Sammentrækning af livmoder,
skede og blære

BækkenVitalQ

Fra 1 uge efter fødslen og
2 uger frem

Vejledende dosering

Bambus comp.

Fortsæt ca. 6 uger efter
kur med BækkenVital Q

Vejledende dosering
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Oversigt over homøopatiske lægemidler til hjælp i forbindelse med amning

Oversigt over homøopatiske lægemidler til hjælp til det spæde og lille barn

Skemaet refererer til kapitlet på side 42.

Skemaet refererer til kapitlet på side 45.

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Brystbetændelse

Argentit comp.

Ved feber

50 dråber i et glas
vand drikkes over 3
timer. Kan gentages 1
gang, herefter vejle
dende dosering.

Nedsat mælkestrøm

Nedsat mælkestrøm m. hårde
mælkekirtler og smerter i brys
terne

Phytolacca D12

Hvis brystkirtler (stadig)
er hævede efter behand
ling med Argentit comp.

Vejledende dosering

Agnus castus comp.

Efter behov

Vejledende dosering
– evt. sammen med
Milchbildungsöl og
Ammete fra Weleda

Progesteron D4

Hvis ikke Agnus castus
hjælper nok

Vejledende dosering
– evt. sammen med
Milchbildungsöl og
Ammete fra Weleda

Phytolacca D12

Efter behov

Vejledende dosering
– evt. sammen med
Milchbildungsöl og
Ammete fra Weleda

Symptom/anvendelse

Hvornår?

Hvordan?

Bronkitis, forebyggende (lunge Ferrum phos. D12
styrkende)

Kurmæssigt, 1-2 måneder

Vejledende spæd
barnsdosering

Bronkitis, akut m. slimraslen
og feber

BroronBørn

Efter behov

10 dråber i 10 ml.
vand, slurkvist over
1/2 time. Akut dose
ring kan evt. gentages
én gang. Herefter
3-5 dråber i lidt vand
3-6 x dagligt indtil
mærkbar bedring

Bronkitis, akut m. voldsom
hoste, sejt slim og opkast
ningsfornemmelser

Ipecacuanha comp.

Efter behov

Samme dosering som
BroronBørn

Bronkitis, akut v. tør, irriteret
hoste

Drosera comp.

Efter behov

Samme dosering som
BroronBørn.
Når slim løsner sig,
fortsættes med
BroronBørn

Falsk strubehoste

Rumex comp.

Efter behov

5-7 dråber i ca. 10 ml.
vand. Drikkes slurkvist
over 1/2 time. Gentag,
hvis nødvendigt

Feber, infektioner

Ferrum phos. D12

Efter behov

Vejledende spæd
barnsdosering

Apis Belladonna

Ved feber over 38,5° C,
som supplement til
Ferrum phos. D12

Vejledende spæd
barnsdosering

Ferrum phos. D12

Så længe barnet er forkø
let og har feber

Giv løbende slurke af
20 dråber i f.eks. 10
ml. vand

Cepa D6

Hvis næsen er stoppet, og 3 dråber i lidt vand
sekretion ikke starter.
hver 1/2 time, typisk
6-10 gange i alt

Morgenfruesalve

Efter behov, hvis huden
under næsen er rød og
øm.

Smør et par gange
dagligt.

Cichorium comp.

Ved sengetid

5-10 dråber i lidt vand.
Fortsæt hver aften en
uges tid

Chamomilla comp.

Efter behov

Vejledende spæd
barnsdosering

Ferrum phos. D12

Kurmæssigt, efter behov

3 dråber i lidt vand, 2
gange dagligt

Forkølelse

Forstoppelse

Immunsystemet, generel
styrkelse
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Middel

Skema
fortsætter

>>
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>>

Skema
fortsat

Symptom/anvendelse

Middel

Hvornår?

Hvordan?

Jernmangel

Ferrum phos. D6

Kurmæssigt, efter behov

Vejledende spæd
barnsdosering. Giv
evt. tilskud til moren
af f.eks. Kräuterblut
eller HemoJern.

Mellemørebetændelse

Sillicea/Belladonna comp. Efter behov

5 dråber i ca. 5 ml.
vand drikkes i løbet af
15 minutter.

Mellemørebetændelse m. høj
feber

Apis/Belladonna

Efter behov

5 dråber i ca. 5 ml.
vand drikkes i løbet af
15 minutter.

Opkast (forebyggende)

Belladonna D12

Efter behov

5 dråber 1 gang
dagligt

Opkast, i en stråle

Belladonna D12

Efter behov

10 dråber i lidt vand,
giv 1 ml. hvert kvarter i
et par timer.

Opkast, efter overspisning

Nux vomica D6

Efter behov

5 dråber, 3-5 gange
dagligt

Spædbarnskolik

Carbo betula D10

Ved sengetid

3 dråber i ganske lidt
vand. Som kur på ca.
14 dage

Chamomilla comp.

Efter behov

Vejledende spæd
barnsdosering

Chamomilla comp.

Ved sengetid

3-5 dråber i lidt vand
v. sengetid i periode
på 2-4 uger.
Giv evt. også 2 gange
dagligt, hvis barnet er
uroligt om dagen

Søvnforstyrrelser pga. psykiske Belladonna D30
belastninger

Ved sengetid

3-5 dråber i lidt vand
v. sengetid.

Søvnforstyrrelser, vågner
meget tidligt

Magnesium phos. D6

Ved sengetid

3-5 dråber i lidt vand
v. sengetid.

Tandfrembrud

Chamomilla comp.

Efter behov

10 dråber i 20 ml.
vand drikkes over 1
time. Hvis barnet ikke
er faldet i søvn fort
sættes med normal
vejledende spæd
barnsdosering

Søvnforstyrrelser

Få mere at vide på www.alma-info.com
Dette hæfte er udgivet af Foreningen Alma, som har til formål at oplyse om
homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst. Alma udgiver en
række bøger, hæfter og foldere om behandling med homøopati.
Hæfter og foldere kan downloades gratis på www.alma-info.com, hvor du
også kan bestille dem til dig selv, din klinik eller butik. På hjemmesiden
finder du også bøger, kurser og artikler om homøopati og antroposofisk
lægekunst.
Du kan også blive medlem af Foreningen Alma.

Prøv også indikations
registeret på hjemmesiden,
hvor du kan søge efter
homøopatiske midler til
specifikke symptomer og
lidelser:
www.alma-info.com/sygdomsregister

Hvor kan jeg købe
homøopatiske lægemidler?
De homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæfte, kan købes i
Helsam, Matas og helsekostbutikker over hele landet samt hos behandlere,
der behandler med homøopati.
Find nærmeste butik eller behandler på www.allergica.dk
De homøopatiske lægemidler fra Allergica, som er nævnt i dette hæfte,
fremstilles under farmaceutisk kontrol af de danske lægemiddelmyndigheder.
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Hæfter om behandling med
homøopati fra Foreningen Alma

Alle hæfter og foldere kan rekvireres i din helsekostforretning. De kan også downloades fra
Almas hjemmeside: www.alma-info.com

Naturlig hjælp til kvinder

Naturlig homøopatisk hjælp til allergi

Dette hæfte henvender sig til kvinder i alle aldre. Det
beskriver mulighederne for at forebygge og behandle
typiske kvindesygdomme og -ubalancer med homøopa
ti. Find hjælp til f.eks. blærebetændelse, overgangs
alder, manglende graviditet, risiko for abort, menstrua
tionsproblemer, PMS m.m.

Stadig flere mennesker rammes af allergier. I mange
tilfælde virker den homøopatiske medicin lige så hurtigt
og effektivt som syntetisk medicin, men med et mere
langtidsholdbart resultat. Dette hæfte omtaler kort mu
lighederne for at behandle allergi med homøopati. Find
hjælp til f.eks. høfeber, astma, allergiske hævelser samt
fødevareallergier og -intolerancer.

De 12 klassiske cellesalte
Dette hæfte beskriver en uskadelig og naturlig helbre
delsesmetode, som er anvendt og afprøvet i mere end
125 år. Den moderne livsstil med bl.a. stress, dårlig
ernæring og for lidt søvn og motion fører til en række
lidelser, som kan afhjælpes med de 15 cellesalte af
naturlige krystaller. Find hjælp til f.eks. jernmangel,
”computertræthed”, fordøjelsesproblemer, stress, hud
problemer, nedsat livslyst m.m.

Det modne menneske
Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer
som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder
og begyndende svækkelser af kroppens indre organer. Dette
hæfte beskriver mulighederne for at forebygge og behandle de
mest almindelige aldersbetingede ubalancer og sygdomme
med homøopati. Find hjælp til f.eks. forhøjet kolesteroltal, højt
blodtryk, åreknuder, hæmorider, inkontinens, overgangsalder,
knogleskørhed, gigt, forkalkning, grå og grøn stær m.m.

Homøopatisk Husapotek
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Udover nævnte hæfter udgiver Foreningen Alma en række foldere, der bl.a.
beskriver behandlinger for høfeber, soleksem, insektstikallergi og blærebetændelse.

Dette hæfte henvender sig til hele familien. Det er et
opslagsværk, som på en let tilgængelig måde giver
indblik i, hvordan man behandler velkendte symptomer
og sygdomme med en række velafprøvede homøopatiske
lægemidler. Find hjælp til f.eks. bronkitis, buler, forstuv
ninger, feber, forkølelse, halsbetændelse, hovedpine,
soleksem, influenza, insektstik, smerter, øjenbetændelse
m.m.

Naturlig hjælp til børn
Dette hæfte beskriver mulighederne for at behandle de
mest almindelige sygdomme og problemer hos børn med
homøopati. Med homøopatiske midler kan man, især hos
børn, helbrede de fleste sygdomme skånsomt, hurtigt og
uden utilsigtede eftervirkninger. Find hjælp til f.eks. falsk
strubehoste, kighoste, mellemørebetændelse, astma, sen
gevædning, kolik, søvnbesvær, børnesår, vokseværk m.m.

Naturlig hjælp til stress, søvnbesvær,
depression og angst
Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker ikke kan klare
presset fra det moderne samfund. Mange får symptomer
i form at stress, angst, uro, depression, søvnproblemer,
uarbejdsdygtighed m.m. Dette hæfte omtaler de naturlige
muligheder for at behandle psykiske ubalancer med
homøopati.

Planetmetallerne
Planetkræfterne er ansvarlige for dannelsen af vore indre
organer. Man kan sige, at mennesket og dyrene har plan
eterne inden i sig i form af de syv organer: lever, nyrer,
hjerte, lunger, milt, hjerne, galde. De er en afspejling af
disse planeter. Tilstedeværelsen af metallerne her på
jorden er ligeledes et resultat af planetkræfterne, og hvert
metal har intim forbindelse til en bestemt planet. Med
metalterapi får man derfor mulighed for at virke direkte ind
på bestemte organer.
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Ved hjælp af denne potenseringsme
tode bliver det muligt at fremstille et
stærkt virkende lægemiddel, som gi
ver en medicinsk impuls til krop, sjæl
og ånd og dermed styrker menneskets
evne til selvhelbredelse. Metoden

har vist sin styrke gennem de seneste
200 år, siden den tyske læge Samuel
Hahnemann fandt frem til den. Ho
møopatien er i dag udbredt over store
dele af verden og anvendes af både
læger, naturlæger og dyrlæger.
I Europa er homøopatien særlig
udbredt i Tyskland, England og
Frankrig.

KLS PurePrint er et af verdens to
eneste trykkerier, der kan dokumentere 100 % biologisk nedbrydelighed
i alle materialer og processer, som
samtidig er CO₂ neutrale.

www.alma-info.com
Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

Juni 2019 www.bachboesen.dk

Vejl. pris kr. 5,00

Homøopatisk medicin er lægemidler
fra mineral-, plante- og dyreriget,
der fortyndes ved hjælp af en særlig
metode, som kaldes potensering.

