
Har du en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap 

eller er gravid? Da sitter du kanskje med mange spørsmål? 

Vi ønsker å besvare dem! 

Gjennom denne webinarserien vil vi informere, berolige, 

forberede og støtte deg og din partner i denne viktige fasen 

dere begir dere ut på.  Alle tre episodene finnes tilgjengelig 

på youtoubekanalen Svangerskap og revmatisk sykdom

KLAR - FERDIG - GÅ!
En webinarserie for deg som har en revmatisk 
sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid

EPISODE 1   
I denne episoden fokuserer vi først og fremst på det medisinske. Vi 
snakker om diagnoser, medisiner, oppfølging, fødsel og amming. 
Det er en episode fullspekket med viktig og nyttig informasjon. 
Episoden finnes i to versjoner, en tilpasset deg med artrittsykdom, 
og en for deg med bindevev eller vaskulittsykdom.

REVMATISK SYKDOM OG SVANGERSKAP 
Hvordan påvirker sykdommen min svangerskapet? Og hvordan 
påvirker svangerskapet mitt sykdommen? Og hva med medisinene 
jeg tar? Hva er trygt, og hva må jeg unngå? Vil barnet arve sykdommen 
min? Få svar på disse og flere spørsmål fra en  revmatolog.

OPPFØLGING I SVANGERSKAPET
De store spørsmålene dette ofte dreier seg om er: hvem gjør hva, 
hvor og når?  Her presenteres anbefalt oppfølging i svangerskapet 
for gravide med revmatisk sykdom, og hvorfor det bør være slik.

FØDSEL OG AMMING
«Kan jeg føde vaginalt??» Dette er et spørsmål som ofte kommer 
ganske tidlig i forløpet hos kvinner med revmatisk sykdom. Det er 
kanskje ikke så rart da mange erfarer at kroppen ikke spiller på lag 
på grunn av smerter og nedsatt funksjon. 

Hva med amming? «Kan jeg amme barnet mitt?» «Er medisinene 
jeg bruker farlig å bruke mens jeg ammer?» «Er det andre ting det 
er lurt å tenke på?»

Viktige spørsmål vi diskuterer her.

EPISODE 2     

Hvordan oppleves det å gå gjennom svangerskap og småbarnstid 
med en kronisk sykdom på slep? Og hvordan er det å være partner 
oppi det hele? Vi dedikerer episoden til samtale og erfarings-
utveksling med NKSR sine brukerrepresentanter, i tillegg til en egen 
samtale med pappa/mann og pårørende Magnus.

EPISODE 3  

HVERDAGEN – HVORDAN FÅ DET TIL Å FUNKE?
Brukerrepresentant og ergoterapeut kommer med nyttige råd og 
tips – både faglige og egen-erfarte – som kan være nyttige både 
under svangerskapet, i tiden etter fødsel og i småbarnsperioden. 
De snakker om utstyr, ergonomi, hjelpemidler med mere.

Mange opplever redusert energi i svangerskapet og etter fødsel. Vi 
setter fokus på energiøkonomisering og rådgivning om hvordan en 
skal prioritere og fordele energien sin. «Hvor skal jeg legge lista? 
Hva skal jeg bruke energien min på?»

TRENING I SVANGERSKAP VED REVMATISK SYKDOM
Trening er en viktig del av behandlingen ved revmatisk sykdom. 
Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på 
helsen og er bra for barnet i magen. Men hvordan kan man trene? 
Finnes det unntak? Og hvordan skal man komme i gang? Sykepleier 
ved NKSR og treningsentusiast Bente gir deg svarene 

OPPSUMMERING MED TONE OG INGRID
Tone og Ingrid oppsummerer. Vi kommer med råd og tips om nyttige 
nettsider og andre instanser der man kan finne god informasjon til veien 
videre. 

Alle tre episodene finnes tilgjengelig på youtoubekanalen Svangerskap og revmatisk sykdom
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