
 

SÅDAN KOMMER DU HURTIGERE GENNEM DIN INFLUENZA ELLER FORKØLELSE MED ET STYRKET 
IMMUNFORSVAR 

 

Da både forkølelse & influenza er forårsaget af virus, kan der konventionelt ikke behandles med penicillin. I 

stedet behandles der forebyggende med bl.a. influenza vaccinationer, og akut med influenza medicin 

(Tamiflu), smerte stillende, feber nedsættende medicin, hoste medicin, næse spray, og antihistaminer. Men 

ikke alle kan tåle denne slags behandlinger. Derfor kan homøopati være et godt alternativ. 

Forkølelse vs. Influenza – kender du forskellen? 

Forkølelse og influenza har visse symptomer til fælles, og i lettere tilfælde kan influenza ligne forkølelse. 

Men influenza er typisk en mere alvorlig sygdom og skyldes som sagt en anden familie af virus. 

FORKØLELSE INFLUENZA 

Er en smitsom virussygdom, som rammer de øvre 
luftveje, primært næse-, bihule- og svælgrummet. 
Forkølelsessymptomer forårsages ofte af virus-
familierne picornavirus og coronavirus, som hver 
omfatter mere end 100 forskellige vira. Man kan 
have flere forkølelser hvert år, men kun én 
influenza.  

Er typisk en mere alvorlig sygdom, og skyldes en helt 
anden familie af virus. Influenza er en RNA 
virussygdom, som rammer luftvejene. Der findes 3 
forskellige influenza virus; A, B og C. Influenza A er 
den hyppigste og alvorligste & ansvarlig for store 
influenza epidemier. 

Typiske Kendetegn: Typiske kendetegn: 

 

 Udvikler sig langsomt  

 Næsen er løbende eller tilstoppet, 
irritation & nysen 

 Løbende øjne, med let trykken over 
bihulerne 

 

 Opstår meget hurtigt 

 Hovedpine 

 Kulderystelser, høj & voldsom feber  

 Muskel - & ledsmerter 



 

 Ondt i halsen, hoster slim op  

 Du har ikke feber, hovedpine eller generel 
sygdomsfornemmelse 

 Symptomer viser sig efter 1-3 dage, og i 
disse dage er man smitsom. Også efter et 
par dage efter sygdomssymptomerne er 
holdt op. 

 

 Tør hoste som kan udvikle sig til bronkitis 
eller lungebetændelse 

 Synkesmerter & generelt ubehag 

 Symptomer viser sig 3-4 dage, og i de dage 
er man smitsom. Også efter et par dage 
efter sygdomssymptomerne er holdt op.  

 Influenza varer oftest 3-5 dage. Ved 
sygdom mere end en uge, eller vedvarende 
feber mistænkes følgesygdom, som lunge -
mellemøre- eller bihulebetændelse.  

Er du ramt af influenza eller forkølelse så kan det være en hjælp at vide i hvilket stadie du er. Din influenza 
eller forkølelse vil nemlig udvikle sig i stadier, hvor hver enkelte homøopatiske middel vil være indikeret.  

Bemærk, at det er meget vigtigt at indtage din homøopatiske medicin med det samme du mærker de første 
Influenza symptomer. Dermed sikres du en god effekt af behandlingen. Medicin taget indenfor 24 timer vil 
mildne symptomer væsentligt og sikrer et harmonisk forløb af helbredelsesprocessen, så den typisk er 
overstået efter 2-3 dage. 

Dosis: 1 dosis hver 3 time indtil bedring. 30C eller 200C. Ved høj feber 1 dosis hver ½ time og max. 4 doser. 

Nedenfor har du et udvalg af de homøopatiske midler som du kan bruge, hvis du bliver syg med enten 
forkølelse eller influenza: 

Første stadie af din forkølelse eller influenza: Betændelse af slimhinder, smerter, næsten ingen snot – 
symptomerne kommer pludseligt.  

   Aconite: De første tegn på ondt i halsen eller i ørene (brænder & stikker). Pludselig feber 
eller ubehag, specielt efter kulde og kold tør vind, eller hvis du er ude for et chok. Meget tørstig. Megen 
frygt & rastløshed.  Dødsangst. 

  Belladonna: Pludselig høj tør feber, med kolde fødder og hænder, ingen tørst. Betændelses 
symptomerne er ondt i halsen, dunkende hovedpine og en irriterende hoste. Udvidet pupiller, med glasagtige 
feber øjne. Huden er rød. Stor sanse sensitivitet. Belladonna når du mærker intensitet, panik & lyst til hast. 
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 Baptisia: Pludselig influenza med ondt I halsen, træthed, ømme muskler, dårlig ånde & 
sved. Du oplever stor sløvhed & forvirring. Er meget syg, kan ikke holde sig vågen ved samtaler. Sengen 
føles hård, kan ikke finde ro. Høj feber med rødt ansigt. Kan også bruges til maveinfluenza med diarre & 
opkastning. Baptisia var den primære medicin under Den Spanske Syge i 1918. 

Første stadie af din influenza/forkølelse: Betændelse af slimhinder, smerter, næsten ingen snot – men 
symptomerne udvikler sig langsomt. 

 Gelsemium: Den klassisk influenza medicin, hvor smerter & ekstrem træthed er en del 
af symptomsbilledet. Ingen tørst med feber, som går op og ned langs rygsøjlen, ryster. Apatisk, døsig, stum, 
svimmel. Er træt, kan ikke åbne sine øjne, har tåget syn. Lav puls. Er meget stille, ønsker at være alene, men 
kan ikke sove. Orker ikke at gå ud af sengen. Stærk hovedpine. Forkølelse/Influenza opstår efter bekymring, 
eller et foranstående event eller opgave. Gels kan også gives hvis du ikke kommer dig over din influenza, og 
stadig er udmattet. Gels var den primære medicin for den store influenza epidemi i 1996-97. 

 Ferrum Phos: Godt valg hvis ingen af de andre influenza midler passer. 
Mellemørebetændelse, ondt i halsen, halsbetændelse, og lunge infektioner, hvor der kun er feber 
symptomer. Næseblod. Værst om natten og ved bevægelse. Bedst ved at ligge ned med kolde omslag. 
Kuldegysninger kommer hver dag på samme tidspunkt, eller når sidder oppe. Rastløs, kan ikke sove. Sure 
opstød, kaster ufordøjet mad op. Til børn som ikke kommer sig over sin influenza. Vedvarende feber med 
blegt eller lyserødt ansigt. 

 Nux Vomica: Kulderystelser og du kan ikke få varmen. Har det bedst ved at varmt 
karbad. Nux V varmer dig op på 10 min. Tørhed & blokering af næse, tunghed foran på panden, ru i halsen. 
Næsen løber om morgenen, men er blokeret om aftenen/natten, Har ofte mave problemer. Nutidens travle 
Executive med meget stress, irritation & utålmodighed. Vil arbejde selvom syg, kollapser herefter. 

Hvis din sygdom udvikler sig til 2. stadie kan du vælge mellem følgende midler. Husk at alle midler kan 
være indikeret i alle stadierne, hvis du har samme symptomer. 2. stadie af din influenza/forkølelse: Du 
danner mere slim & snot som er klart eller hvidt. Øjne begynder at irriterer og du nyser: 
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  Arsenicum Album: Meget træt, feber, næse & øjne løber i vand som skolder og du 

nyser I en uendelighed. Alle symptomer er værst ved midnatstid og om natten. Du kan ikke sove. Du går 

rundt i hele huset og kan ikke finde ro. Kodeordet er rastløshed & dødsangst. Frygt for at blive efterladt 

alene. Vil holde hånd. Det brænder over alt i kroppen, selvom du altid fryser og er kold. Også effektiv ved 

maveinfluenza.  

  Bryonia: Homøopatiens hals & hostesaft.  Ekstrem tørhed I alle slimhinder med 
overdreven tørst. Tør smertefuld hoste, som er værst om aftenen. Hovedpine over næsen & foran på 
panden. Bryonia er irriteret og ønsker at være alene. Ligger helt stille i sengen fordi enhver bevægelse i 
kroppen gør ondt. Stor tørst med tørre læber & næse.  

 Eupatorium perf: Intense knogle smerter med feber. Følelsen af at knoglerne vil 
brække. Der er ingen som må rører ved dig. Al bevægelse gør ondt. Men du vil gerne snakke. Ondt i 
hovedet og i øjne. Tørstig. Hæs med hoste, smerter i bronkierne. Primær medicin for Dengue Feber. 

 Nat Mur: Starter med intense nys. Næsen løber, først som vand. 24-48 timer efter 
bliver snot & slim tykkere som æggehvide. Mister smags- & lugtesans, er meget træt og svag. Ofte 
forkølelsessår, læberne sprækker. Foretrækker at lide alene, hader at blive trøstet. Bliver irriteret over små 
ting.  

  Rhus Tox: Du bliver ofte syg efter at vejret bliver koldt & vådt. ”Menneskets 

barometer”, kan altid fortælle dig hvornår der er vejrskift p.g.a. smerter & stive led. Første bevægelse er 

altid værst men bliver bedre efter længere tids bevægelse. Meget rastløshed. Du ved at du har med Rhus 
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Tox at gøre når du ser at ”RØDT” som en del af symptomerne: Rød trekant” på spidsen af din tunge! Urinen 

efterlader røde pletter, din afføring er lidt rød. Ved lungebetændelse er dit slim rødt, dit udflåd er rødt. Selv 

dit mundvand er rødt. 

 
3. stadie af din influenza/forkølese: Slim & snot bliver tykkere & bliver mere gult: 
 

  Kali Bi: Slim & pus dannes i luftvejene. Tykt grønt/klart gult gummiagtig katar. Blokeret 
følelse med hovedpine. Næseflåd, bihulebetændelse med migræne. Hele ansigtet gør ondt. Værst morgen 
& spisning. Bedre ved at ligge ned & varme. Kan helt præcis udpege punktet for smerten. Følelse af hår på 
tunge eller i næsen. 
 

 Mercurius: Det ”Menneskelige Termometer”. Kan ikke tåle vejrskift & ændring af 
temperaturer. Et øjeblik er du varm, næste øjeblik kold. Intens tørst. Øget mundvand, dårlig ånde med 
metal smag. Geografisk tunge, tandaftryk ses på tungens sider. Øget ildelugtende sved, værst om natten. 
Udvikler sig til hals- øre- & bihulebetændelse. Hævet mandler & kirtler. Udmattelse, syg meget længe, 
derfor effektiv hvis du ikke kommer dig over din influenza. 

 

 Pulsatilla: Tyk gul eller grøn snot. Næsen er tilstoppet indendørs & løber udendørs. 
Næsen er øm og hovedpine foran på panden. Meget tør mund, ingen tørst og appetite. Senere også tab af 
lugte- & smagssanserne.  
 

 Sambucus: Lindrer tilstoppet næse. Snorker og kan ikke sove p.g.a. tilstoppet næse.  
 



 

 Sticta Pulmonaria: Øvre luftvejsinfektioner og astmatisk åndenød, med meget slim 
dannelse og tørhed i slimhinder. Tør hoste. Har det værst om natten. Har det bedre med frisk luft. 
Forebygger bronkitis, lungeinfektioner & astma anfald.  

 
Hvis du er ældre, eller har et dårligt immunforsvar, kan du sikkert ikke rigtig komme dig over din 
influenza eller forkølelse. Har du vedvarende træthed så kan følgende Post Influenza/forkølelses Medicin 
være effektive: 
 

 Carbo-Veg: ”Genoplivnings medicinen”. Ser ud som om døden er nær. Udmattelse, 
kollaps, besvimer let. Kan ikke komme sig efter lang tids sygdom. Behov for frisk luft, åbent vindue.  Huden 
er blå & kold. Pulsen svag, svær at tage. Ilt mangel, kolde åndedrag. Astma, især ældre. Krampeagtige hoste 
anfald. Meget luft i øvre del af maven. Effektiv medicin for Kolera epidemien i 1830. 
 

Phos-Acid: Vil øge din energi efter influenza, post-viral fatigue syndrom & kyssesyge 
(Epstein Barr virus). Kronisk træthed, ligegyldighed. Langsomt opfattende. Blå ringe omkring øjne. Ønsker 
ingen kontakt til omverdenen. Nattesved. Sorg & tab forårsager sygdom. Mister appetit. Tørstig efter 
kulsyreholdigt vand, juice. 
 

 Pyrogen: Antiseptisk influenza middel, ligesom Baptisia. Men Pyrogenium er ikke 
tørstig. Bruges til meget høj feber og blod forgiftninger. Streptokokhalsbetændelse, MRSA virus. Puls & 
temperatur ude af proportion. Din feber er høj, men puls er lav. Eller feber lav, men puls er hurtig, så er 
Pyroginum altid indikeret. Meget rastløs, forvirret, føler at sengen er meget ubekvem at ligge i. Øm i hele 
kroppen, bedre ved at strække hele kroppen ud. Sved lugter ubehagelig. Kan ikke få varmen. Askegrå i 
ansigtet. 
 

http://www.resoubo.dk/portfolio_page/pyrogenium/


 

 Sulphur: Du får tilbagefald & ingen andre influenza midler virker. Effektiv hvis 
influenza har udviklet sig til lunge lidelser. Sulphur er varm, især varm i sengen. Tendens til eksem & hud 
kløe. Alle kroppens åbninger røde ører, mund, læber, næse. Morgen diarre. Værst formiddag kl. 11. Særligt 
indikeret når barn har høj feber, men stadig løber omkring. Godt middel hvis du har taget meget penicillin/ 
antibiotika. Eksplosivt temperament. 
 
Gelsemium, Mercurius kan også være effektive midler hvis du aldrig er kommet dig over din influenza. Hvis 
du har bronkitis eller slem hoste, tænk på Pertussin eller Drosera.  
 
God bedring! 
 
 


