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Svangerskap og revmatisk sykdom

Hva trenger veiledere å vite om 
svangerskap og revmatisk sykdom

Hege Svean Koksvik

Seksjonsleder

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer 

(NKSR)
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Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatiske sykdommer
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Hvor finner dere informasjon?

• www.stolav.no/nksr

• www.helsenorge.no

• www.tryggmammamedisin.no

• #foreldredrømmen
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www.helsenorge.no
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Interaksjon svangerskap og sykdom

• Det kan være interaksjoner mellom svangerskap og ulike sykdommer 
pga ulike mekanismer:

– Fysiske

– Hormonelle

– Immunologiske

– Psykiske

Svangerskap sykdom
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• Hva tror dere personer med en 
revmatisk sykdom som planlegger 
svangerskap lurer på?
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Hva ønsker brukerne å vite?
• Kan jeg ta medikamenter under et svangerskap og når jeg ammer?

• Hvordan påvirker svangerskapet sykdommen?

• Kan/bør jeg få barn?

• Har sykdommen en uheldig innflytelse på forløpet av svangerskapet?

• Vil barna mine arve sykdommen?

• Praktiske råd og tips

• Seksualitet

• Prevensjon
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Planlagt svangerskap

Velinformert pasient
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God planlegging gir størst sjanse for best 
resultat

• Diskuter svangerskapsplaner med dine behandlere

• Be om tydelige beskjeder om hvordan du skal forholde seg til 
medikamenter i tilfelle svangerskap

• Dersom mulig bør du ha lav sykdomsaktivitet når du planlegger 
svangerskapet

• Utfordringer knyttet til det å leve med en kronisk sykdom (som ofte 
medfører fysiske og mentale helseutfordringer og svingende forløp) og 
det å planlegge svangerskap 
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I planleggingen…

• Rolig fase (stabil sykdom siste 6 mnd)

• Framtidsutsikter for sykdommer

• Hva er angrepet av sykdommer

• Eventuelt nye RTG/MR/CT/UL bilder

• Alder

• Fysisk form (motivasjon)

• Snakk med partner (dersom aktuelt)
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Planlegging er viktig men….

• Hva tror dere kan være uheldig ved å 
planlegge for lenge?
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Trening ved revmatisk sykdom og 
svangerskap

• samme anbefalinger for revmatikere som for friske gravide

• trening under svangerskapet vil være med på å redusere opplevelsen 
av smerte

• gjøre det lettere å tåle belastningen som svangerskap og fødsel 
innebærer for kroppen

• avspenning og å lære seg å lytte til sin egen kropp har vist å ha effekt 
på fatigue
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Oppfølging i svangerskapet

• Ordinær svangerskapsoppfølging hos fastlege og/eller jordmor

• Spesialisthelsetjenesten

– hyppighet avhengig av sykdomsaktivitet (minimum hvert trimester)

• Ultralyd i uke 12

• Rutineultralyd i uke 18

• Vekstkontroll med UL i svangerskapsuke 32 med fødselsforberedende 
samtale

• Ved behov for tett oppfølging: vekstkontroller også i uke 24, 28 og 36
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Mange og mye å forholde seg til…

• viktig med en plan for oppfølgingen (hvem, når)

• tverrfaglige møter (etterspør dette)

• andre sykdommer
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Medikamentbruk

• Justering

• Tas hensyn til hos alle kvinner og menn i fertil alder

• Spør din behandler

• Metotreksat seponeres 3 måneder før planlagt svangerskap hos 
kvinner
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Familiære og sosiale forhold

• Hvor mange barn?

• Realistiske mål

• Nettverk
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En ekstra god mor og far!
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#Foreldredrømmen
• Opplysningskampanje for personer som har en revmatisk sykdom, og 

ønsker å få barn

• Pasientorganisasjonen Norsk Revmatikerforbund og Norsk 
Spondyloartrittforbund med økonomisk støtte fra UCB Pharma AB

• NKSR sikrer kvalitet på innhold
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Viktigste informasjon?
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Viktigste informasjon:

• Planlegging viktig

• Diskuter medisinbruk, sykdomsaktivitet og sykdomsutsikter med 
behandler (revmatolog, sykepleier, fastlege)

• De aller fleste kan gjennomføre svangerskap uten komplikasjoner så 
lenge det er planlagt

• Informasjon: www.stolav.no\nksr
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www.stolav.no/nksr      72 82 64 17      nksr@stolav.no

Lik oss på facebook 

mailto:nksr@stolav.no

