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T
änk dig en simbassäng, 
där det bara finns en 
enda molekyl av ett 
verksamt ämne. Kan det 
räcka för att ha medicinsk 

effekt? Ja, säger anhängarna av  
homeopatin, en 200 år gammal metod 
som innebär att man behandlar med 
kraftigt utspädda medel som ofta 
kommer från naturen. 

Det kan låta som humbug, men 

homeopatin är väletablerad i länder 
som England, Tyskland och Holland, 
där den används av 5—15 procent av 
befolkningen. Där sker behandlingen 
av läkare, medlen säljs på apotek och 
omfattas ibland av sjukförsäkrings-
systemet. 

Nyligen har den första svenska 
studien av homeopati startat vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall, i samar-
bete med forskare i Holland och 

Tyskland. Studien gäller PMS, alltså 
besvär som ömmande bröst, huvud-
värk och humörsvängningar som 
drabbar ungefär hälften av alla kvin-
nor dagarna före mens. 

— Från Sverige deltar 38 kvinnor 
som lottas till två grupper. Båda 
uppmanas fortsätta med sin tidigare 
eventuella behandling. Kvinnorna i 
ena gruppen får dessutom ett homeo-
patiskt medel som matchas efter just 

Patienter och behandlare är entusiastiska. Men 
forskarna träter om den omstridda homeopatin kan 
ha effekt – en metod som kullkastar vår naturvetenskapliga 
världsbild om den fungerar. 

HOMEOPATI –   gåtfull botare

reportage     homeopati

Första besöket hos en homeopat tar upp till två timmar. Man får vara beredd på att berätta detaljerat om sina symptom, plus allt från favoritmat till ångestnojor.            Utifrån detta väljer homeopaten ut ett medel som passar just dig.  Medlen är tillredda genom utspädning och rytmisk skakning. 

TexT Eva OlssOn   foTo antOn svEdbErg

Mats Jong stude-
rar homeopati vid 
PMS.
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Fakta. 
HOMEOPATI –   gåtfull botare

 ç Ordet homeopati kommer från grekiskans homeo (liknande) 
och pathos (lidande). Metoden innebär att man behandlar 
symptom med extremt små mängder av samma ämne som 
utlöser symtomet hos friska personer. 

 ç Ett exempel är bigift som används vid insektsstick och 
symtom som man kan få av bistick, som svullnad och sveda. 
Principen beskrevs i slutet av 1700-talet av den tyske 
läkaren Samuel Hahnemann (1755—1843). 

 ç Homeopatmedel kommer oftast från växt-, djur- eller 
mineralriket. I Sverige är de utspädda minst tiotusen gånger. 
Graden av utspädning anges vanligen med bokstaven D (som 
i deci = tiondels) och en siffra. 

 ç När man spätt ut ett medel till styrkan D24 kan man inte 
längre påvisa några molekyler av ursprungssubstansen i 
lösningen. Homeopaterna räknar i stället med att det finns 
någon form av kraft som frigörs och förstärks genom att 
man rytmiskt skakar lösningen.

Första besöket hos en homeopat tar upp till två timmar. Man får vara beredd på att berätta detaljerat om sina symptom, plus allt från favoritmat till ångestnojor.            Utifrån detta väljer homeopaten ut ett medel som passar just dig.  Medlen är tillredda genom utspädning och rytmisk skakning. 

Homeopatideras symptom, säger universitets-
lektor Mats Jong som håller i den 
svenska delen av studien. 

dEt är niO hOMEOPatMEdEl som kan 
bli aktuella, med till exempel bläck-
fiskbläck eller blomman tigerlilja. 

— Många kvinnor med PMS, eller 
den svårare formen PMDS, vill inte 
använda de mediciner som erbjuds, 
som p-piller eller antidepressiva. Alla 
tål dem inte heller, utan får biverk-
ningar. Därför upplever vi att det finns 
ett stort intresse för alternativa be-
handlingsmetoder vid PMS. 

Avgörande blev också en israelisk 
pilotstudie på 20 kvinnor som visar 
bättre effekt av individuellt utvalda 
homeopatiska preparat än placebo vid 
PMS (Yakir m fl 2001). 90 procent av 
kvinnorna som fick homeopatisk 
behandling upplevde minst 30 pro-

för att inte vara placebokontrollerad 
och för att det i dag saknas en kemisk 
förklaring till varför de kraftigt ut-
spädda homeopatmedlen skulle 
kunna ha effekt. 

— Vår avsikt är att gå vidare med 
ytterligare en studie där homeopat-
medlen jämförs med placebopreparat 
om vi ser någon respons i den första 
studien, säger Mats Jong. Det stämmer 
att det i dag saknas en förklaringsmo-
dell för homeopatin, men vi tycker att 
den ändå är angelägen att studera, då 
många kvinnor tycker sig få hjälp av 
den. 

ännu är intE sista ordet om homeo-
patins effekter sagt, anser forsknings-
professor Frauke Musial vid norska 
forskningscentret för komplementär-
medicin i Tromsö.

— I dag görs de flesta studier G
cents lindring, mot 38 procent i 
placebogruppen.     

Den svenska studien har kritiserats 
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av homeopatiska preparat med kon-
ventionell forskningsmetodik, där 
deltagarna slumpmässigt ges aktiva 
medel eller placebo och varken 
deltagare eller försöksledare vet vem 
som får vad. Dessa studier visar i regel 
inte större effekt än placebo, men man 
har sett en begränsad effekt vid 
influensa, influensaliknande sjukdom 
och biverkningar vid cancerbehand-
ling. 

De här effekterna är dock inte 
statistiskt signifikanta och kan därför 
bero på slumpen. 

— Men det finns andra typer av 
studier som ger en mer nyanserad 
bild, påpekar Frauke Musial. Kohort- 
och observationsstudier undersöker 
hela behandlingssituationen, så som 
den ser ut i verkligheten. De behöver 
inte utesluta placeboeffekten, utan då 

tillåts även konsultationen med 
intervjun och homeopatens empati 
påverka resultatet. 

— Några studier av detta slag anty-
der effekter av homeopati vid migrän, 
kronisk ryggsmärta, generellt vid 
långvariga, kroniska besvär samt att 
metoden kan vara till nytta för äldre 
personer. Men de bevisar inte att det 
är just de homeopatiska preparaten 
som har effekt. Kohort- och observa-
tionsstudier har inte lika högt bevis-
värde som de placebokontrollerade 
studierna, men de ger oss ändå värde-
full kunskap.

FraukE Musial bErättar också att 
homeopatin har en annan ställning i 
Norge än i Sverige. 

— Här är det möjligt för vårdperso-
nal att använda homeopati i viss 
utsträckning. Det pågår även statligt 
finansierad forskning av homeopat-
medel vid luftvägsinfektioner hos 
barn samt om säkerheten vid homeo-
patisk behandling.  

I Sverige är de flesta medicinska 

auktoriteter kallsinniga till homeopa-
tin.

— Att man kan späda ut en lösning i 
oändlighet och ändå få medicinska 
effekter stämmer inte med dagens 
vetenskapliga synsätt. Homeopaterna 
har inte levererat någon förklarings-
modell till hur detta skulle fungera. 
En del mindre studier har visat små 
effekter hos homeopatin, men alla 
stora, korrekt utförda studier visar att 
preparaten inte har större effekt än 
placebo, säger dr Bertil Dahlgren, 
företags- och rehabläkare i Hälsas 
expertråd.

H
an påpekar dock att 
placeboeffekten kan 
vara till god hjälp vid 
exempelvis värk- och 
orostillstånd, där den 

kan vara så hög som 50 procent.
— Homeopaterna tar i regel en 

noggrann anamnes, sjukdomshisto-
ria, där de ställer en lång rad frågor till 
patienten. Man känner sig sedd och 
lyssnad på. När man sedan rekom-
menderas ett medel som behandlaren 
själv tror på, kan detta stimulera 
kroppens självläkande krafter genom 
en kraftig placeboeffekt. 

Hur det kommer sig att homeopatin 
är så populär i andra europeiska 
länder och även förskrivs av många 
läkare, kan inte Bertil Dahlgren se 
någon tydlig förklaring till.

— Kanske beror det på att det är en 
billig, enkel och biverkningsfri metod. 
Risken som finns är att man försenar 
behandlingar vid tillstånd som säkrast 
behandlas med andra metoder. För en 
svensk läkare är det i princip förbjudet 
att använda homeopati, eftersom 
Socialstyrelsen anser att metoden inte 
är förenlig med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. G

reportage     homeopati

”Kroppens 
självläkande 
krafter kan 
stimuleras.”

Yogaläraren och smyckes-
designern Pia Bohlin slapp 
sin migrän med hjälp av 
homeopati. 

nyFikEn?
cochrane.org, dagenshomeopati.se, 

friskvardfordig.dinstudio.se, homeo-
pati.se, homeopatiframjandet.se, 

lakemedelsverket.se, nmf.se, pmsre-
search.nl, sakh.se, ”Egenvård” av 

Karl-Otto Aly och Bertil Dahlgren (Ica 
bokförlag), ”homeopati och healing” 

av Majlis Hagenmalm och Solveig 
Hagenmalm (Ica bokförlag), ”sal-

vekvick och kvacksalveri” av Simon 
Singh och Edzard Ernst (Leopard förlag).
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Varje mens förde med sig en migränattack. 
Men sedan hon prövade homeopati har 
Pia helt sluppit sin migrän.

Pia slapp sin migrän

T
rots att vetenskapen haft 
svårt att visa effekt av 
själva homeopatmedlen 
finns det många som 
upplevt att de hjälper. En 

av dem är Pia Bohlin, yogalärare och 
designern bakom silversmyckena Om 
Shanti Silver, från Sollentuna utanför 
Stockholm. 

— Ända sedan tonåren har jag haft 
migrän vid mens, berättar hon. Jag 
sökte läkare och fick migräntabletter, 
som hjälpte hyfsat. De dämpade 
symptomen så att jag slapp ligga 
däckad. Jag har inte tid med det efter-
som jag både har barn och egen firma.

Pias Förra Man är från Malaysia och 
via hans familj fick hon lära sig om 
komplementär medicin som örter, 
akupunktur och homeopati.

— Det var en helt ny värld som 
öppnade sig för mig. 

År 2001 gick Pia på sin första 
homeopatiska konsultation.

— Jag fick berätta exakt om min 
migrän, när den kom och vilka symp-
tom jag hade. Dessutom om allt 
möjligt annat — hur jag sover, vad jag 
gillar för mat, om jag är varm eller 
kall, om jag har några rädslor… 

utiFrån dEn inFOrMatiOnEn valde 
homeopaten ut ett preparat som 
skulle passa just Pia — som snabbt 
märkte effekt.  

— Redan vid nästa mens uteblev den 
sedvanliga migränattacken. Och så 
fortsatte det. Jag har inte haft ett enda 
migränanfall sedan dess! Efter en tid 
började jag dock få lite huvudvärks-
känningar ibland, till exempel om jag 
sovit dåligt. Men aldrig mer migrän, 
med synrubbningar och illamående. 

Sedan dess har Pia gått till homeo-
paten vid flera besvär. Till exempel 
har hon  haft två jobbiga graviditeter 
med tidiga sammandragningar i 
livmodern och för tidig födsel.

— Jag var tvungen att ligga flera 
månader i slutet av graviditeterna 
med bricanyldropp för att inte föda 
alldeles för tidigt. Så när jag väntade 
mitt tredje barn ringde jag direkt min 
homeopat. Den gången slapp jag 
sammandragningarna, och därmed 
också sängläge och medicinering, och 
födde för första gången i normal tid. 

Även Pias yngsta son fick homeo-
patmedel mot sin kolik.

— Apotekens droppar hade ingen 
större effekt. Men med homeopat-
medel försvann besvären över en natt. 
Bajset förändrades också, från löst 
gulgrönt till normalt.  

Pia Bohlin lever sunt även i övrigt, 
något hon tror kan ha bidragit till att 
hon fått så kraftiga effekter av homeo-
pati. Hon är vegetarian och utövar 
regelbundet yoga och meditation. G 

GIntresset ökar

 ç Förkylning och andra infektioner  
i öron, näsa och hals

 ç Urinvägsinfektion

 ç Influensa

 ç Sportskador som stukningar och 
vrickningar 

 ç Överansträngda leder, till exempel 
musarm och gikt

 ç Mag-tarmbesvär

 ç Menstruationsbesvär och PMS

 ç Infertilitet

 ç Allergier, astma

 ç Huvudvärk, migrän

 ç Ischias

 ç Fibromyalgi

 ç Hudåkommor

 ç Nedstämdhet, depression

 ç Rastlöshet, irritation

 ç ADHD

dE Får intE bEhandlas:

 ç Gravida kvinnor

 ç Barn under åtta år

 ç Cancersjuka, diabetiker, epileptiker 
eller könssjukdomar

Källa: Homeopat Charlotte Hölttä

Här kan homeopati 
hjälpa:
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Många skulle kunna slippa mediciner om de i stället  
provade homeopati, enligt Pias homeopat Charlotte Hölttä.  
Men i Sverige är det få som känner till metoden.

”Nästan alla blir bättre”

Charlotte Hölttä 
utbildade sig till 
homeopat sedan 
hennes son fått 
hjälp mot sin svåra 
astma med ett 
homeopatiskt 
medel. 

Pia Bohlin, till vänster, 
träffar Charlotte Hölttä 
som är klassisk homeopat. 
Dessa behandlar med ett 
medel i taget. 

H
omeopati kan hjälpa vid 
vanliga tillstånd som 
allergier, huvudvärk, 
magbesvär och influ-
ensa. Det anser Char-

lotte Hölttä, klassisk homeopat vid 
Friskvård för dig i stockholmsförorten 
Hökarängen. 

— De allra flesta blir helt befriade 
från sina besvär, men behandlings-
tiden varierar. Många söker homeopat 
först när de insett att de inte får hjälp 
någon annanstans. Men ju tidigare i 
sjukdomsförloppet man börjar be-
handla, desto snabbare går läknings-
processen. 

sOM undErskötErska med 30 års 
erfarenhet från åldrings- och akut-
sjukvård har hon sett mycket biverk-
ningar av mediciner som antidepres-
siva, kortison och antibiotika.

— Ofta skulle man kunna behandla 
med homeopati istället. 

Charlotte Hölttä har behandlat Pia 
Bohlins olika besvär — i två fall olag-
ligt.  

— Som homeopat får jag inte be-
handla gravida kvinnor eller barn 
under åtta år. Men nu är pojken elva 
och mitt brott preskriberat. Sverige är 
det enda EU-landet med en sådan här 
regel. I Tyskland är det tvärtom, där 
anses det bra att ge gravida kvinnor 
homeopatiska medel, eftersom de inte 
ger några biverkningar.

CharlOttE hölttä tyCkEr att 
Sverige är ett u-land när det gäller 
homeopati. 

— Men mycket talar för att vi snart 
kommer att få samma regler som 
inom övriga EU. En följd av EU-med-
lemskapet är att homeopatiska medel 
i dag klassas som läkemedel och är 
registrerade hos Läkemedelsverket, 
som kontrollerar kvalitén och säker-
heten. 

— Det är bra. Men just nu har det lett 
till att det kan vara svårt att få tag i 
vissa medel, eftersom det är dyrt för 
tillverkarna att registrera alla olika 
styrkor av de 3 000 preparaten.  

I övrigt tycker Charlotte Hölttä att 
homeopatin har mycket medvind  
i dag — särskilt ute i Europa, men 
också i Sverige.

— Vanligt folks syn på metoden 
håller på att svänga. Det har jag märkt 
när jag stått i homeopatförbundens 
monter på Hälsomässan i Stockholm. 
De första åren var folk skeptiska och 
ifrågasättande, men 2013 möttes jag 
mycket mer av positiva reaktioner och 
nyfikenhet. 

idag Finns dEt 300 hOMEOPatEr i 
Sverige och cirka 50 000 användare, 
enligt Läkemedelsverkets beräkning-
ar. 

— Mycket talar för att antalet ho-
meopater ökar och metoden därför 
blir mer tillgänglig. Till exempel har 
flera homeopatiskolor fått utöka 
antalet kurser på grund av ökad 
elevtillströmning. 

I höstas hölls det första internatio-
nella vetenskapliga seminariet kring 
forskning om homeopati i Göteborg 
och i januari öppnade den första 
homeopatiska akutmottagningen vid 
Mariatorget i Stockholm.

 Skatteverket räknar homeopati 
som friskvård, vilket innebär att 
besöken är avdragsgilla.

— Jag uppmanar alla mina klienter 
som har friskvårdspeng på jobbet att 
ta med homeopatikvittot, säger 
Charlotte Hölttä.  

Hennes mål är att homeopater 
skulle samarbeta med konventionell 
sjukvård, precis som i Tyskland, 
England och Frankrike.

— Så kan det nog komma att bli i 
framtiden, tror hon. Vi kan inte ställa 
oss utanför reglerna i övriga EU-
länder hur länge som helst. Sverige 
måste bli en del av Europa! G
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”Sverige är 
ett u-land när 
det gäller 
homeopati.”


