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Å vente barn

Noen råd om de vanligste problemene knyttet til 
det å være gravid
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Gaviscon (alginat) er et reseptfritt legemiddel som brukes ved gastroøsofageal reflukssykdom. Indikasjoner: Refluksøsofagitt. 
Symptomatisk behandling ved spiserørsbrokk, sure oppstøt eller halsbrann. Dosering: Tyggetabletter: 1–3 tyggetabletter tygges 
grundig ½ time etter måltid, ved behov samt rett før sengetid. Mikstur (oral suspensjon): 10–20 ml ½ time etter måltid, ved behov 
samt rett før sengetid. Sortiment: Tyggetabletter: 20 stk. og 120 stk. blisterpakning. Mikstur (oral suspensjon): 100 ml og 500 ml 
plastflaske. For mer informasjon se www.felleskatalogen.no. 
Siste revisjon av preparatomtale: 2008-12-30 (tyggetabletter) 2005-12-15 (mikstur). 

a Effektivt ved sure oppstøt og halsbrann 
 

a Påvirker ikke kroppens naturlige funksjoner

a  Kan gis til gravide 
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 Mild mot magen!

alsbrann? 
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Halsbrann

Tips om hva du kan gjøre selv
Spis mindre måltider og oftere. Prøv å unngå 
fet eller altfor tung mat. Ikke spis de to siste 
timene før sengetid. Du kan også heve hode-
enden på sengen 20 cm for å lindre halsbran-
nen om natten.

Dersom de praktiske rådene ikke 
hjelper

Legemidler som brukes under svangerskapet, 
må selvfølgelig ikke gi bivirkninger verken hos 
deg eller barnet. Derfor anbefales midler som 
virker lokalt, og som ikke tas opp av kroppen. 
Gaviscon (alginat) er et legemiddel som brukes 
ved halsbrann hos gravide.

Gaviscon er et reseptfritt legemiddel basert på 
havalger. Gaviscon virker ved å danne et skum 
når det kommer i kontakt med det sure miljøet 
i magen. Skummet legger seg som et lokk over 
mageinnholdet og hindrer dermed magesyren 
i å komme opp i spiserøret. Effekten varer i fle-
re timer eller til du spiser neste gang.

Gaviscon tas ikke opp i kroppen, og det sure 
miljøet i magesekken påvirkes ikke, noe som 
er bra. Den sure magesaften er nødvendig for 
at du skal kunne fordøye maten og ta opp næ-
ringsstoffer.

Slik bruker du Gaviscon
Gaviscon bør tas ½ time etter et måltid og rett 
før du legger seg. Utover dette kan Gaviscon 
tas ved behov. Gaviscon finnes som tyggeta-
bletter og som mikstur (såkalt oral suspensjon).

Det er viktig at du tygger Gaviscontablettene 
grundig før du svelger dem. Svelger du tablet-
tene hele, har de ingen virkning. Synes du at 
tablettene er for store til å tygges hele, kan du 
dele dem og tygge en halv tablett om gangen. 
Gaviscon mikstur kan du ved behov skylle ned 
med litt vann. Oppbevar flasken i romtempera-
tur, og unngå å drikke direkte av flasken.

DERSOM DU BRUKER ANDRE 
MEDISINER

Tar du jerntilskudd, kan effekten av det min-
ske hvis du tar Gaviscon samtidig. Du bør der-
for ikke ta jerntabletten og Gaviscon samtidig, 
men med to–tre timers mellomrom.

Årsaken til halsbrann er at surt mageinnhold 
kommer opp i spiserøret. Dette kan skje hvis luk-
kemuskelen mellom spiserøret og magesekken 
ikke er helt tett, eller når magesekken presses 
oppover etter hvert som barnet vokser.
Når Gaviscon kommer ned i magesekken, dannes 
det et skum som mekanisk hindrer mageinnhol-
det i å komme opp i spiserøret.

Halvparten av alle gravide kvinner lider av 
halsbrann. At sure oppstøt og halsbrann 
er så vanlig under svangerskapet, kom-
mer av flere ting. Dels øker trykket på ma-
gesekken når barnet vokser og tar mer 
plass, dels forandres hormonbalansen.  
 
Under svangerskapet øker nivået av hormonet 
progesteron, og man vet at progesteronet på-
virker lukkemuskelen i spiserøret slik at det blir 
vanskeligere for den å være helt tett.

 Mild mot magen!
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Rygg- og bekkenplager

RYGGEN

Tips om hva du kan gjøre selv
Holdingen er viktig. God kroppsholdning al-
lerede tidlig i svangerskapet hjelper deg når 
magen blir tyngre. I og med at magen vokser, 
fIyttes tyngdepunktet til fremsiden av kroppen. 
For å kompensere for dette har man en ten-
dens til å svaie i korsryggen. Ryggmusklene ut-
settes dermed for en konstant belastning som 
gir ryggsmerter. 

Det er viktig å ha god holdning. Når du står, sitter 
eller går med god holdning, er nakken og ryggra-
den i en rett linje.

Rett opp skuldrene og sitt rett, unngå å synke 
sammen eller bli rund i ryggen. Når du står, sit-
ter eller går med god holdning, er nakken og 
ryggraden i en rett linje.

Sitt på en hard stol eller på gulvet.

Unngå sko med høye hæler. Lave hæler min-
sker belastningen på ryggen.

Det er også viktig at du løfter riktig. Ikke bøy 
ryggen, men bøy ned i knærne og løft med 
bena. Stå tett inntil det du skal løfte. Unngå 
å sette opp tunge ting høyt eller ta ned tunge 
ting fra høye hyller.

Ikke løft tungt – be om hjelp. Må du bære 
handleposer, så fordel vekten likt mellom hen-
dene.

Når du arbeider med noe i lav høyde eller på 
gulvet/bakken, er det best hvis du sitter med 
tærne bakover og baken mot hælene eller på 
huk så tett inntil som mulig. Da bøyer du ryg-
gen minst mulig.

Når du har ligget på gulvet, reiser du deg ikke 
rett opp, men ruller til siden. Støtt deg med 
hendene, og sett deg på kne. Hold ryggen rett, 
og bruk lårmusklene til å reise deg opp til sit-
tende stilling. Deretter kan du reise deg helt 
opp uten å belaste rygg- og magemuskler.

BEKKENPLAGER
Det er vanlig med bekkenplager under svan-
gerskapet. Det er flere årsaker til dette. Blod-
tilstrømmingen i bekkenet øker, og påvirknin-
gen av ”graviditetshormonene” gjør at ledd-
båndene i leddene som forbinder bekkenet og 
ryggen, blir mykere og slappere. Dessuten blir 
leddbånd og brusk på fremsiden av bekkenet 
også mykere. Bevegeligheten i disse leddene 
øker, noe som er nødvendig for at barnet skal 
kunne passere gjennom bekkenet under fød-
selen.

Leddbåndene i leddene som forbinder ryggen og 
bekkenet, samt leddbånd og brusk på fremsiden 
av bekkenet blir mykere under svangerskapet.
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Plager i rygg og bekken er vanlig under svangerskapet. Det er flere årsaker til dette. 
Når magen vokser, flyttes tyngdepunktet til fremsiden av kroppen. Det fører til at 
ryggmusklene utsettes for en konstant belastning som kan gi ryggsmerter.
I bekkenet øker blodtilstrømmingen, noe som sammen med påvirkningen av 
”graviditetshormoner” gjør at leddbåndene blir mykere. Denne oppmykningen fører til 
større bevegelighet i bekkenet og er nødvendig for at barnet skal kunne passere under 
fødselen. Den kan føre til større eller mindre plager under svangerskapet.
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Krampe i muskler og åreknuter kan 
forekomme. 

Spesielt mot slutten av 
svangerskapet kan både kramper 
og åreknuter være plagsomt.
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Muskel- og leggkramper

Muskel- og leggkramper kan komme av kal-
siummangel, magnesiummangel eller for lavt 
saltinnhold i blodet. Er du svært plaget, bør du 
snakke med jordmor eller lege på helsestasjo-
nen.

Tips og råd ved krampe
Vanligvis våkner man om natten med krampe i 
en muskel. Dette er spesielt vanlig mot slutten 
av svangerskapet. Det beste er å massere mus-
kelen med faste tak. Vipp foten opp og strekk 
ut leggmuskelen. Dersom innholdet av kalsium 
eller salt i blodet er lavt, kan legen forskrive 
medisiner til deg. Du bør ikke eksperimentere 
med dette på egen hånd uten å spørre jordmor 
eller lege om råd.

ÅREKNUTER OG HEMOROIDER
Både åreknuter og hemoroider forårsakes av at 
barnet trykker på blodårene, slik at blodsirku-
lasjonen svekkes og venene utvides.

Har du nære slektninger som lider av åreknuter 
på bena, er det større risiko for at du også vil 
få det. Disse plagene er vanligst mot slutten 
av svangerskapet. Da er barnet stort og du er 
mindre i bevegelse.

Tips og råd ved åreknuter
Ved plager med åreknuter på bena bør du 
unngå å stå lenge om gangen. Hvil ofte med 
føttene høyt. Det finnes egne støttestrømper 
som hindrer at du hovner opp i bena.

Tips og råd ved hemoroider
Det er viktig at du får tømt magen regelmes-
sig. Drikk mye vann, og spis fiberrik kost med 
frukt, grønnsaker, rotfrukter og grovt brød.

Det er også viktig å gå turer for å få tarmen til 
å fungere.

Unngå tunge løft, ettersom det øker trykket i 
buken og dermed i venene i endetarmsåpnin-
gen.
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Kost og mosjon

Det er viktig at du har et balansert kosthold, og 
det er enkle ting du kan gjøre for å gi deg selv 
og barnet i magen den næringen dere trenger.

PRØV HVER DAG Å SPISE:
– frukt og grønnsaker, helst til hvert måltid
– gulrøtter og andre rotfrukter, som gir 

deg et viktig fibertilskudd
– poteter, ris og pasta, som gir verdifulle 

karbohydrater
– brød, gjerne flere ganger om dagen
– melk og ost, som gir kalsiumtilskudd
– magert kjøtt, fjærfe og fisk for å dekke 

proteinbehovet

Spis frokost, lunsj, mellommåltid og middag. 
Kaker, godteri, brus og snacks kan du spise en 
gang imellom, men ikke for mye.

Du trenger ikke å spise for to
Mange tror at man må spise for to når man 
er gravid, men det stemmer ikke. Energibeho-
vet øker bare med ca. 15 prosent eller det som 
tilsvarer ett ekstra mellommåltid med f.eks. 
melk, brødskive og en frukt.

Det viktigste er at du har et variert og balansert 
kosthold. Du bør absolutt ikke slanke deg når 
du er gravid; det er skadelig både for deg og 
barnet. Ved overvekt er det anbefalt å ikke øke 
i vekt i graviditeten.

ENKELTE MATVARER MÅ DU VÆRE 
FORSIKTIG MED ELLER UNNGÅ

Fisk
Fisk er nyttig mat. Men enkelte typer fisk kan 
inneholde skadelige miljøgifter. Du bør ikke 
spise blåkveite over tre kilo, ferskvannsfisk som 
gjedde, abbor over 25 cm, ørret og røye over 
én kilo, fiskelever samt brunmat i krabbe og 
hummer. Hvitt kjøtt i klør og skallhus kan trygt 
spises. Eksotisk fisk som hai, sverdfisk, skater 
og fersk tunfisk bør du holde deg helt unna. 
Tunfisk på boks 
er derimot helt 
trygt.

All oppdrettsfisk 

som laks, ørret og røye kan du spise så mye 
du vil av.

Lever
Lever kan inneholde store mengder A-vitamin 
som kan skade barnet. Du bør derfor ikke spise 
leverretter. Leverpostei er derimot greit å spise. 

Rått kjøtt og rå fisk
Tilbered både kjøtt og fisk godt. Det kan fin-
nes skadelige bakterier og parasitter i rått kjøtt 
og fisk/skalldyr som kan gi deg infeksjoner som 
påvirker barnet. 

Unngå rå biff, og smak heller ikke på kjøttka-
kefarsen. Du bør heller ikke spise gravet kjøtt 
eller fisk. Varmrøkt eller kaldrøkt fisk, spesielt 
vakuumpakket, bør du velge bort.

Dessertoster
Slike oster kan inneholde skadelige bakterier 
som kan gi deg infeksjoner og skade barnet. 
Derfor bør du unngå dessertoster som mug-
gost og kittost.

NOEN NÆRINGSSTOFFER TRENGER 
DU MER AV

Jern
I siste halvdel av svangerskapet trenger du ek-
stra jern. Kjøtt, blodpudding, erter og fullkorn-
brød er eksempler på matvarer som inneholder 
mye jern. Kombinerer du jernrik mat med frukt 
og grønnsaker, tas jernet bedre opp i kroppen. 
Selv om du spiser godt, trenger du nesten alltid 
ekstra tilskudd av jern og folsyre. (400 mg/dag 
til uke 12).

Kalsium
Du trenger ekstra kalsium når du er gravid.  
Det anbefales et dagligt inntak på 900 mg. 
Melk, yoghurt, ost og cottage cheese er rike på 
kalsium. Hvis du ikke drikker melk eller spiser 
ost, bør du spise annen mat som inneholder 
kalsium, f.eks. hodekål, grønne bønner, sardi-
ner, reker, egg og solbær. Spør gjerne jordmor 
om råd.
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Kosthold og mosjon er svært viktig for både din og barnets helse. Det er viktig at du har et 
balansert, variert og magert kosthold med mye frukt og grønt. Et godt kosthold må også 
kombineres med passe fysisk aktivitet. Les mer på Helsedirektoratet.no

Det er mye som taler for hvor viktig mosjon er. Dette gjelder imidlertid ikke fysisk sterkt 
krevende mosjon som fjelltur med ryggsekk, jogging og lignende, men derimot mosjon 
som passer den gravide kroppen. Er du i fysisk god form, orker du mer og får bedre 
humør.
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Kost og mosjon 

MOSJON
Mosjon motvirker følelsen av å være stor og 
uformelig, spesielt i de tre siste månedene. Når 
du er fysisk aktiv, øker blodsirkulasjonen, noe 
som vil dempe symptomer som vondt i ryggen, 
krampe i leggen, forstoppelse osv.

Med sterke muskler og god kondisjon blir fød-
selen lettere. Dessuten får kroppen raskere til-
bake sin vanlige figur etter fødselen.

Tips og råd om mosjon
Du kan drive med de fleste former for sport 
under svangerskapet (unntatt i de tre siste må-
nedene) forutsatt at du har drevet regelmessig 
med sporten tidligere. Enkelte sportsaktiviteter 
passer bedre enn andre når du venter barn. 
Svømming, gåturer, yoga, pilates, core og dans 
er noen eksempler. Aktiviteter som ikke pas-
ser så godt, er skigåing og ridning, ettersom 
du kan miste balansen fordi du har mer vekt 
på fremsiden av kroppen. Noen aktiviteter gir 
unødvendig stor belastning, f.eks. jogging, 
fjellturer med ryggsekk og rette sit-ups.

Et godt tips er å delta i en treningsgruppe for 
gravide. Der får du informasjon om akkurat 
hvilke øvelser som er bra for deg, og hvilke 
som er mindre bra. I tillegg til fysisk trening gir 
slike grupper også et stort fellesskap, og det 
er mange som har fått nye venner i trenings-
gruppen.

FORSTOPPELSE
Treg mage er ikke uvanlig i svangerskapet. 
Plagene kan oppstå allerede i begynnelsen av 
svangerskapet.

Graviditetshormonet progesteron gjør at mus-
klene i tarmene blir slappere, noe som gjør at 
maten transporteres langsommere gjennom 
mage og tarm. Tykktarmens hovedfunksjon er 
å suge opp væske. Når avføringen samles der 
og transporten går langsomt, blir avføringen 
hard og tørr.

Tips og råd ved forstoppelse
Drikk mye væske, helst vann. Spis mye fiberrik 
mat, slik som frukt, grønnsaker, rotfrukter og 
grovt brød. Vær fysisk aktiv. Gå en kjapp tur 
på 20 minutter én eller flere ganger om dagen.

Unngå å bruke avføringsmiddel med mindre 
legen har forskrevet det til deg. Et bedre alter-
nativ er å bruke naturlig fiber. Det finnes fer-
dige produkter i handelen, men vanlige linfrø 
fungerer også fint. Du kan også spise mat som 
setter fart på magen, som fiken og plommer.

Tarmen blir slappere av et ”graviditetshormon”, 
noe som gjør at maten transporteres langsom-
mere. Når transporten gjennom tykktarmen går 
sakte, blir avføringen hard og tørr.
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Vegetarianer og gravid
Et godt sammensatt laktovegetarisk kosthold 
innebærer ingen problemer under svangerska-
pet. De som spiser utelukkende vegetabilsk, 
såkalte veganere, kan ha behov for å få hjelp 
fra en klinisk ernæringsfysiolog med å planleg-
ge et kosthold med nok næringsstoffer.

Energiinnholdet i vegankost er ofte lavt. Et ba-
lansert energiinntak er nødvendig for at barnet 
skal vokse normalt, og også for at proteinene 
i kosten skal bli utnyttet effektivt. Det er viktig 
at du får i deg ulike proteiner som komplet-
terer hverandre, f.eks. fra både belgvekster og 
korn.

Siden vitamin B12 nesten bare finnes i mat 
med animalsk opphav, kan veganer ha et for 
lavt inntak. I melkesyregjærede råvarer, sjøg-
ress, alger og spirer er B12-mengdene små og 
ikke tilstrekkelige. Soyamelk beriket med B12 
eller vitamintillegg anbefales derfor til deg som 
er vegan, slik at du eller barnet unngår å få 
vitaminmangel.

Laktovegetarianere har sjelden problemer med 
kalsiuminntaket. Veganer bør passe på å få i 
seg kalsiumberiket soyamelk eller andre kal-
siumkilder. Tofu, sesamfrø med skall, solsik-
kekjerner, grønnkål, bønner, mandler, tørket 
fiken og nyper er eksempler på kalsiumpro-
dukter.

Alkohol
Ikke drikk vin, øl eller sprit når du er gravid. Al-
koholen overføres direkte fra ditt blod til bar-
net via morkaken. Konsentrasjonen av alkohol 
er den samme i barnets blod som i ditt. For-
skjellen er at barnets uutviklede organer ikke 
klarer å bryte ned og uskadeliggjøre alkoholen 
like raskt som kroppen din.

Husdyr
Katter kan være bærere av Toxoplasma (en pa-
rasitt), som er skadelig for fosteret. Vær nøye 
med hygienen dersom du har katt, og vask all-
tid hendene etter at du har byttet kattesand.

Røyking og snusing
Slutt å røyke og snuse. For tidlig fødsel, redu-
sert fødselsvekt og nikotinabstinens hos bar-
net er noen av de alvorlige helserisikoene som 
forårsakes av røyking og snusing. Risikoen for 
svangerskapsforgiftning øker også hos den 
vordende mor.

Du kan få hjelp med å slutte å røyke og snuse. 
Snakk med jordmor eller lege.

Helsekost
Vær forsiktig med helsekostpreparater mens 
du er gravid. I mange tilfeller er det usikkert 
hvordan de påvirker det ufødte barnet.
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Å være gravid er en positiv tid. Magen vokser, og et nytt liv begynner. De aller fleste føler 
seg friske under svangerskapet, men fordi kroppen forandres på mange forskjellige måter, 
er det ikke så rart at det også kan oppstå problemer. Det er godt å være forberedt i tilfelle 
du skulle få noen plager.

Denne brosjyren er utarbeidet sammen med jordmødre, og problemområdene som vi tar 
opp, er de som er vanligst, og de som flest gravide kvinner spør jordmoren om.


