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Senfølger efter infektionssygdomme opstår, når kroppen ikke kan færdiggøre infektionen effektivt.  
 

Efter en infektionssygdom er hvile, nærende mad og kærlig pleje den allervigtigste medicin. Det er 
her, kroppen skal færdiggøre infektionen, regenerere og danne antistoffer. Det er hårdt arbejde 
for kroppen og kræver meget energi; og træthed er en helt naturlig konsekvens deraf. Stress og 
nervepres er det værste, man kan udsætte kroppen for i denne sårbare tid, så vær god ved dig 
selv, få den søvn, du har brug for og hjælp kroppen med de midler, vi har nævnt under 
”Efterbehandling” – se artiklen HER 
 

Fortvivl dog ikke, hvis du ikke havde mulighed for at forebygge. Der er hjælp at hente i 
homøopatien. Herunder er nævnt senfølger og behandlingsforslag til de mest kendte senfølger. 
Vælg det eller de midler, som passer bedst til de aktuelle symptomer. 
 
Symptomerne er opstillet i kategorier svarende til de tre systemer i menneskekroppen. Nogle 
symptomer er nævnt flere steder, da de kan vise sig i ét system, men stamme fra et andet. Du kan 
se de tre systemer i det 3-delte menneskebillede herunder: 
 

 

https://www.allergica.dk/spoergsmaal-og-svar
https://foreningen-alma.dk/homoeopatisk-behandling-af-influenza/
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Nerve-sansesystemet 
• Træthed og lav energi 

o Kalium sulf. D6 – stærkt leverstyrkende middel. Giver energi 
o Taraxacum cum stanno – leverstyrkende middel. Taraxacum (mælkebøtte) tilfører 

”forårs-kræfter”. 
o Hepar taraxacum – leverstyrkende middel, som foruden mælkebøtte indeholder, 

lever som organmiddel 
o Arsenicum album D6/D12 – udmattelse og manglende appetit 

• Koncentrationsbesvær 
o Stibium met. D10 – styrker koncentrationsevnen, hukommelsen  

• Manglende/ændret smags- og lugtesans 
o Cepa comp. – regenererer næseslimhinden og forbedrer lugt- og smagssans. Tages i 

akut dosering. Tages gerne sammen med Snuron: 
o Snuron – efterbehandling efter forkølelse og influenza med forkølelsessymptomer 

såsom stoppet/løbende næse og tabt smags- og lugtesans. 
o Natrium chlor. D12 – for kronisk snue 
o Kalium bichrom. D6 – afhjælper tørre/angrebne næseslimhinder 

• Svimmelhed 
o Influron og Kalium carb. comp. – mod ”virus på balancenerven”. Hjælper kroppen 

til at afslutte infektionen. 
• Hovedpine 

o Kalium phos. D12 – virker især på hjernetrætheden og de følelsesmæssige 
symptomer 

o Chamomilla comp. – virker afspændende og beroligende ved hovedpine 
o Coffea D30 – mod hovedpine, som føles som et ”spændebånd” eller ”et søm, der 

bliver slået i” 
• Søvnproblemer 

o Dormi – mod let søvn med opvågnen i løbet af natten 
o Coffearon – ved indsovningsbesvær og tankemylder 
o Belladonna D30 – ved urolig søvn 
o Ambra comp. – tillægsmiddel ved søvnproblemer. Giver sjælero og hvile 

• Sovende fornemmelse i hænder og fødder 
o Aconitum D6 – virker nerveregenererende 
o Apisinum D12 comp. – mod stikkende og prikkende fornemmelse 
o Mezereum D6 – virker nerveregenererende især ved brændende fornemmelse 
o Lachesis D12 – for føleforstyrrelser 
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• Ansigtslammelser  
o Causticum D6/D30 – nervestimulerende 
o Nervus trigeminus D6 – opbygger og styrker trigeminus-nerven (ansigtsnerven) 

• Trigeminusneuralgi 
• Nervus trigeminus D6 – opbygger og styrker ansigtsnerven. Tages sammen med 

Zincum met. D10: 
• Zincum met. D10 – nærer nervesystemet 

• Angst 
o Aconitum D30 – akut ved angstanfald. Vejledende dosering ved sygdomsangst 
o Zincum met D30 – PTSD, nerveudmattelse efter sygdom 
o Chamomilla comp. – nervøsitet, indre uro og angst 
o Epifysis/Stannum – styrker pinealkirtlen (lys-organisationen i kroppen) og jeg’et 

• Depression 
o Aurum met D12 – støtter hjertet, harmoniserer psyken ved depressioner og 

mismod 
o Ferrum ars. D12 – ved binyre-udmattelse og manglende handlekraft. 
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Det Rytmiske System 
• Trykken for brystet/uroligt hjerte 
NB - Opsøg altid læge ved hjerteproblemer! 

o Cor/Arnica organocomp. – øger blodgennemstrømningen i hjertet og giver 
smertelindring 

o Cor/Adonis organocomp. – ved uroligt hjerte og uregelmæssig hjerterytme. 
o Organum quadroplex – harmoniserer de 4 hovedorganer (hjerte, lever, nyrer og 

lunger), virker på kredsløb, åndedræt, udrensning og afgiftning 
• Svedeture 

o Ferrum phos. D12 – til svedeture som skyldes vedvarende og/eller svingende feber. 
D12 virker fortrinsvis på bronkier og lunger. 

o Argentit comp. – styrker udskillelse via nyren og kan give ekstra feber så 
sygdommen bliver afsluttet. 

o Hypophysis/Lachesis organocomp. – ved alle former for svedeture. Hypofysen er 
involveret i temperaturregulationen. 

• Hjertebanken 
o Aurum met. D12 – virker generelt hjertestyrkende 
o Cor/Adonis organocomp. – mod nervøst hjerte og arytmi 
o Cor D30 – mod nervøst hjerte (hjerteneurose) 
o Organum quadroplex – harmoniserer de 4 hovedorganer (hjerte, lever Nyrer og 

Lunger), virker på kredsløb, åndedræt, udrensning og afgiftning 
• Stikkende smerter i brystet 
NB - Opsøg altid læge hvis du har mistanke om en blodprop 

o Cor/Arnica organocomp. – øger blodgennemstrømningen i hjertet og giver 
smertelindring 

o Organum quadroplex – harmoniserer de 4 hovedorganer (hjerte, lever, nyrer og 
lunger), virker på kredsløb, åndedræt, udrensning og afgiftning. Støtter desuden 
kroppens opbygning og nedbrydning af proteiner og modvirker allergi. 

o Antimonit D6 – virker harmoniserende på proteiners opbygning og virker 
balancerende på blodets koagulationsevne. 

• Smerter i lunger/lungehinder 
NB – konsultér altid lægen ved mistanke om lungebetændelse 

o Pulmo D6/D12 – styrker og regenerer lungevæv 
o Pulmon – støtte- og efterbehandling af lungebetændelse. Kan anvendes 

sideløbende med antibiotika. 
o Organum quadroplex – harmoniserer de 4 hovedorganer (hjerte, lever nyrer og 

lunger), virker på kredsløb, åndedræt, udrensning og afgiftning 

https://www.allergica.dk/spoergsmaal-og-svar
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• Vedvarende hoste 

o Kalium carb comp. – ved kraftige hosteanfald. Hjælper kroppen til at afslutte 
infektionen. 

o BroronBørn – ved slimhoste 
o BroronVoksen – ved vedvarende hoste/bronkitis, som tenderer til at blive kronisk 
o Pulmon – hvis der udvikles lungebetændelse. NB – søg læge! 

• Arvæv i lunger og hjerte 
o Vespa D12 – blødgør arvæv og dæmper inflammation 
o Cor/Arnica organocomp. – regenerer og beskytter hjertet efter infarkt og arvæv 

• Sovende fornemmelse i hænder og fødder 
o Cuprum ars. D12 – afslapper de små kapillærer, så blodforsyningen forbedres 
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Stofskifte-lemmesystemet 
• Maveproblemer 

o Cichorium comp. – afbalancerer lever- og galderytmen og styrker fordøjelsen 
generelt 

o Mesenchym comp. – afgifter blodet via milt og lever. Afgifter for toxiner fra 
bakterier, vira, svampe mm. 

• Manglende appetit  
o Kalium jod. comp. – styrker lungerne og livskræfterne 

• Muskelsvaghed 
o Nervi spinalis D6 – opbygger, beliver og regenererer spinalnerverne, så de 

motoriske impulser fra hjernen når musklerne 

• Smerter i muskler og led 
o Mesenchym comp. – renser blodet over milt og lever. Muskelsmerter ifm. 

infektioner skyldes, at milten er belastet. 
o Juniperus comp. – 1 måneds kur, som udleder syre fra muskler og led. 
o Betula comp – virker afgiftende og varmende omkring led og muskler 

• Sovende fornemmelse i hænder og fødder 
o Aconitum D6 – virker nerveregenererende 
o Apisinum D12 comp. – mod stikkende og prikkende fornemmelse 
o Mezereum D6 – virker nerveregenererende især ved brændende fornemmelse 
o Lachesis D12 – for føleforstyrrelser 
o Cuprum ars. D12 – afslapper de små kapillærer, så blodforsyningen forbedres 

• Udslæt 
o Rhus tox D6/D12 – hvis blæner og kløe 
o Quarz D12 – tør hud 
o Kalium sulf. D12 – skællende og kløende eksem 
o Causticum D12 – eksem med brændende fornemmelse 
o Calcium comp. – væskende eksem   
o DermaVital H – støtter opbygning af nye hudceller 
o Organum quadroplex – støtter de 4 hovedorganer, hjerte, lunge, lever og nyrer 

• Uregelmæssig menstruation 
o Agnus castus comp. – afbalancerer hormonspejlet 
o Epifysis/Stannum – ved udeblivende og uregelmæssig menstruation 

• Følelse af kulde i kroppen 
o Carbo betula D10 – gennemvarmer nyre/binyresystemet og dermed hele kroppen 
o JernVital H – kolde ekstremiteter 
o Cuprium met. D12 – ved kolde hænder, fødder, næse, baller og/eller lænd 
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