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Graviditet og reise 
 

 Graviditet er generelt ikke en tilstand som 
medfører begrensninger i daglige aktiviteter, 
inklusiv reising. For noen reiser bør man derimot ta 
spesielle hensyn for ikke å utsette seg selv eller 
fosteret for fare.   

 
 Reisen kan føre til stress og tunge løft. I tillegg kan 

det bli mye sitting som øker risikoen for blodpropp i 
bena. Utfør regelmessig bengymnastikk og gange.  

  
 Diaré er lett å pådra seg på reise, avhengig av 

destinasjon. Uttørking er spesielt farlig når man er 
gravid, så rikelig med væskeinntak er viktig.  
Diaré kan framkalle for tidlige rier. Vær nøye med 
hva du spiser og drikker.  

 
 Generelle råd: Drikk vann av flaske og unngå 

isbiter. Kjøtt og fisk må være godt stekt eller kokt. 
Grønnsaker må kokes, stekes eller skrelles. Frukt 
må skrelles. Melk må være pasteurisert. Egg må 
være godt kokt eller stekt, unngå majones og aioli.  

 
 Sopp i skjeden og urinveisinfeksjon er vanlig under 

graviditet. I varme strøk kan dette være lettere å få. 
Urinveisinfeksjoner kan fremkalle premature rier og 
må behandles. Ta med medikamenter hjemmefra 
om dette er noe du plages med.  

 
 Toxoplasmoseinfeksjon i svangerskapet kan skade 

fosteret. Faren for smitte er betydelig større 
allerede i Sør-Europa enn i Skandinavia.  
Smittekilder er rått kjøtt, uvaskede salater, 
grønnsaker og frukt. Man kan også smittes ved 
kontakt med katteavføring.  
 



 Reisemål. Skal du reise til land utenfor  
Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller  
New Zealand, anbefales det div. vaksiner og 
eventuelt beskyttelse mot malaria.  

 
 Vaksinasjon. Hvilke vaksiner du trenger avhenger 

av reisemål, når du reiser, lengden på reisen og 
levevilkår. Gravide kan ikke få alle typer vaksiner.  

 
 Malaria. Gravide er mer utsatt for å bli smittet med 

malaria og for å utvikle alvorlig sykdom. Det 
anbefales ikke å reise til malariaområder når du er 
gravid.  

 
 

Anbefalinger i forhold til reiser: 
 Tilpass reisemålet i forhold til at du er gravid.  
 Ta med kopi av svangerskapsjournalen, evt. 

oversatt.  
 Ta med medikamenter du trenger.  
 Unngå å bruke medikamenter kjøpt i utlandet.  
 Ha reiseforsikring som dekker hjemreise.  
 Oppsøk lege etter hjemkomst om du har vært i 

kontakt med helsevesenet i utlandet for en MRSA 
test.  

 

Reising frarådes ved:  
 Blødninger i svangerskapet.  
 Tvillinger.  
 Høyt blodtrykk.  
 Tidligere komplikasjoner i svangerskap.  
 Tidligere prematur fødsel.  
 Kroniske sykdommer som krever spesiell 

overvåkning, som diabetes og epilepsi.  

 



Flyreiser:  
Husk at flyselskapene kan nekte å ta med gravide 
pga. sikkerhetsmessige årsaker.  
Flyreise etter uke 36 anbefales ikke. Dette kan variere 
mellom flyselskapene.  
Sjekk med flyselskap du skal reise med.   

          
 

            
Ta kontakt med Rælingen vaksinekontor og 
reiseklinikk for råd ang. reisemål, vaksiner og 
malaria.  
 
 
 
Åpningstider:  
Mandag og fredag 08.30 – 15.30 
Onsdag 08.30 – 18.00 

 
Timebestilling:  
63 83 52 77 

 
Adresse:  
Rælingen rådhus  
Bjørnholthagan 6, inngang C  
2008 Fjerdingby  

 
 Utgitt: Produsert og utgitt av Rælingen kommune, februar 2018. 
 
 

 
 
 

Ta kontakt med oss på telefon 63 83 50 00  
eller send e-post til postmottak@ralingen.kommune.no 
Sjekk også våre nettsider: www.ralingen.kommune.no 


