
1

Reumatisk sjukdom 
och familjebildning 
– många hinder och för lite stöd

2018
Rapport



2

Reumatikerförbundet



3

Reumatikerförbundet

Oro och osäkerhet går 
att råda bot på
Denna rapport bygger på en enkätundersökning genomförd av Reumatikerförbundet med 
stöd av UCB Pharma AB. Enkäten har gått till medlemmar i förbundet och riktat sig till  
personer i de åldrar där familjebildning är mest aktuellt. Drygt sju av tio är mellan 28 och  
47 år. Könsfördelningen bland de svarande är 90 procent kvinnor och 10 procent män.  
Totalt har 944 besvarat enkäten.

Att leva med en reumatisk sjukdom innebär ofta att många 
frågor måste ställas när man funderar på att bilda familj  
och försöka få barn. Det är inte bara sjukdomen i sig som kan  
utgöra en utmaning, många av de läkemedel som man kan 
vara beroende av för att kontrollera sjukdomen är i dagsläget 
svåra att kombinera med en graviditet och amning. Det är  
uppenbart att det finns många hinder. Det är också uppenbart 
att många är i behov av bättre stöd och information. I den  
här rapporten har vi sammanställt de viktigaste delarna av  
enkäten. Rubriken på rapporten, många hinder och för lite 
stöd, är en uppenbar slutsats av de svar som kommit in. 

Sjukdomen påverkar familjebildning
En betydande andel av dem som svarat på frågorna  
upplever att deras sjukdom har påverkat både förmågan  
att få barn och antalet barn man valt att ha. Det kan förstås 
vara svårt att veta i vilken mån det funnits en påverkan på 
förmågan att få barn men det är ändå över tjugo procent  
som svarat ja på den frågan. När det gäller antalet barn är det 
nästan fyra av tio som anser att sjukdomen påverkat detta.  
Det är bara hälften av de svarande som anser att sjukdomen 
inte haft en påverkan på förmågan att få barn eller antalet 
barn man valt att ha. 

Diagram 1. Har sjukdomen påverkat din familjebildning?
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På frågan om man skulle vilja ha barn/fler barn i framtiden  
är det hälften som svarar nej. Av dessa är det nästan en av tre 
som nämner en eller flera faktorer kopplade till sjukdomen 
som anledning till att man inte vill ha barn eller fler barn. Den 
största oron finns kring hur man själv skulle klara en graviditet 
och föräldraskap. Så många som en av tre nämner också en 
ovilja att sluta med sin medicinering som anledning.

Diagram 2. Andel som nämner olika sjukdomsrelaterade  
orsaker till att inte vilja ha barn/fler barn
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Det finns många faktorer som kan göra att en reumatisk 
sjukdom leder till utmaningar och problem när det gäller att 
få och ha barn. Sjukdomen i sig och de begränsningar den kan 
leda till i vardagen är förstås viktig men det finns också många 
faktorer direkt kopplade till just själva graviditeten. Det gäller 
såväl före som under och efter. En faktor är att en graviditet 
ofta leder till en, oftast tillfällig, försämring av sjukdomstill-
ståndet. Det är drygt sex av tio som upplever att sjukdomen 
förvärrades efter den senaste graviditeten. 
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Diagram 3. Hur upplever du att din sjukdom  
förändrades efter din senaste graviditet?
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Att en graviditet i sig kan leda till att sjukdomen förändras  
tros kunna vara kopplat till en hormonell påverkan. Det finns 
dock även effekter som kan vara kopplade till en förändrad 
behandling som skapar problem. Det är vanligt att man måste 
förändra sin behandling i samband med ett beslut om att 
försöka skaffa barn.

Läkemedel och graviditet kan vara svåra att förena
Den som har en reumatisk sjukdom är ofta beroende av  
läkemedelsbehandling för att begränsa effekterna av sjuk-
domen. Inte sällan har man flera olika typer av läkemedel. 
Nästan sex av tio som svarat på enkäten använder två eller  
fler olika typer av läkemedel.1

Diagram 4. Antal typer av läkemedel som man använder
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I de behandlingsriktlinjer som finns går man igenom 21 olika 
preparat/FAS-grupperingar, av dessa är det bara 5 där rekom-
mendationen är entydig i att de kan användas i samband med 
graviditet.2 Det finns relativt många där man entydigt avråder 
och flera där rekommendationen är att vara försiktig och på 
olika sätt anpassa användningen.

1  Detta bygger på en relativt grov indelning i sju olika typer, en mer finkornig indelning  
skulle förmodligen ge en ännu högre andel som använder många olika typer.

2 Svensk Reumatologisk Förening, Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk  
 och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning.

Kombinationen av många olika typer av läkemedel och 
komplicerade rekommendationer kring deras användning i 
samband med graviditet skapar förstås många problem. Det 
är uppenbart att just läkemedelsbehandlingen är något som 
väcker många frågor och en betydande oro i samband med 
familjebildning. Mellan tre och fyra av tio kände oro kring 
läkemedelsanvändning innan, under och efter sin senaste 
graviditet.

Diagram 5. Oro kring läkemedelsanvändning och graviditet
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Det är också knappt hälften som har fått en ändrad ordina- 
tion av läkemedel i samband med olika faser av graviditet. 
Eftersom olika läkemedel har olika effekter i olika faser kan  
det mycket väl vara så att ordinationen förändras i alla faser 
för en och samma person. 

Diagram 6. Ändrad ordination innan, under och  
efter graviditet
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Som framgick av diagram 1 är det en betydande andel av de 
svarande som har anpassat sina familjebildningsplaner på 
grund av sjukdomen. Men det finns även andra anpassningar. 
Även om många fått en förändrad ordination i samband med 
amning är det till exempel också en betydande andel som 
antingen har avstått att amma på grund av sin sjukdom eller 
som har avstått från läkemedel för att kunna amma.
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Diagram 7. Andel som antingen avstått läkemedel för  
att kunna amma eller avstått att amma på grund av  
läkemedel3
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Att så många läkemedel är förenade med begränsningar  
får uppenbart stora konsekvenser i samband med familje- 
bildning. Det skapar stor oro, det kan leda till en sämre 
behandlad sjukdom och det kan kräva val mellan behand- 
ling och att t.ex. amma. Många av dessa problem kan vara  
onödiga. En majoritet av de begränsningar som finns när  
det gäller användning av läkemedel mot reumatisk sjukdom
i samband med graviditet beror på att det saknas studier  
om deras effekter. Med mer forskning är det inte osannolikt  
att många läkemedel i själva verket skulle gå utmärkt att  
använda. Osäkerheterna och de många olika rekommenda- 
tionerna pekar också på behovet av bra information och  
rådgivning. Där visar enkäten att  det finns betydligt mer  
att önska.

3  Baserat på de personer som svarat om de ammat eller inte.

Brist på samstämmig information
Det är inte lätt att navigera i alla de frågor som kan uppstå  
när det gäller familjebildning för den som lever med en 
reumatisk sjukdom. Det rör läkemedel och behandling men 
självklart också andra delar av livet. Det finns ett stort behov 
av information och rådgivning. 

I mötet med vårdgivare är det en betydande andel som inte är 
nöjda med det stöd man fått och samstämmigheten mellan 
olika vårdgivare. Det är betydligt fler som är missnöjda än 
nöjda.

Diagram 8. Nöjdhet med stöd och information kring  
familjebildning från vårdgivare
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Faktum är att det är anmärkningsvärt många som aldrig har 
diskuterat dessa frågor med någon vårdgivare. Det är ungefär 
fyra av tio som svarar nej på frågorna om någon vårdgivare 
diskuterat familjeplanering eller amning och läkemedel med 
dem. Det är alldeles för många. I de fall någon har diskuterat 
dessa frågor är det klart oftast en reumatolog som gjort det.
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Diagram 9. Andel som anger att reumatolog eller annan 
vårdpersonal diskuterat familjeplanering eller amning och 
läkemedel med dem.
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Bland dem som har diskuterat dessa frågor med vårdpersonal 
är det fler som är positiva än negativa till kunskapen och viljan 
att diskutera dessa frågor. Det är dock bara ungefär var tredje 
som ger betyget ”bra”. Många svarar att den är varken bra eller 
dålig eller att de inte vet.

Diagram 10. Upplevelsen av kunskap och vilja hos  
vårdpersonal att diskutera frågor kring familjebildning
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Även om möten med vården förstås är en viktig källa till  
information är det många som också söker information på  
annat håll. Nästan tre av fyra har även sökt information på 
annat håll. De fyra mest populära kanalerna för detta är; 
Sjukdomsspecifika webbsidor, internetforum, Reumatiker- 
förbundet och sociala medier. Många som svarat tycker dock 
att det allmänt är svårt att hitta information om reumatism 
och familjebildning. 

Diagram 11. Hur upplever du tillgängligheten av information 
kring familjeplanering med reumatisk sjukdom?
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Det finns uppenbart mycket oro och ett stort informations-
behov. I det läget är det helt avgörande att vårdgivare och 
vårdpersonal blir bättre på att ta upp och tala om dessa frågor 
men också att det kommer fram mer lättillgänglig information 
från andra källor.

Hinder går att ta sig förbi
En reumatisk sjukdom är mycket sällan ett avgörande hinder 
för att bilda familj. Däremot kan det krävas mycket planering 
och anpassning. Ofta kan det största hindret vara oro och 
osäkerhet och just det hindret skulle kunna bli mindre. Med 
vårdpersonal och vårdgivare som i god tid tar upp frågan, som 
guidar och hjälper, är mycket vunnet. Med mer forskning och 
bättre kunskap om läkemedlens effekter skulle osäkerheten 
minska och fler förmodligen kunna fortsätta med en fungeran-
de medicinering. Med mer och bättre information skulle fler 
kunna känna att de kan fatta väl underbyggda val och kanske 
våga mer.

Den här rapporten, och den enkät den bygger på, visar att 
familjebildning är en stor och svår fråga för många som lever 
med en reumatisk sjukdom. Effektiv behandling finns och med 
mer kunskap, mer stöd och mer information skulle den kunna 
bli lite lättare.

Tillgängligheten av 
information kring 
familjeplanering.
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