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SAMMANFATTNING  
Fibromyalgi är en sjukdom som till viss del omgärdas av misstro. Teorier om 
uppkomst och behandling florerar men inga säkra forskningsresultat finns. 
Misstroende attityder gentemot patienter med fibromyalgi bidrar till en brist på 
bekräftelse från hälso- och sjukvårdspersonalens sida. Genom denna brist på 
bekräftelse kan en människa som redan är tyngd av sina symtom känna sig kränkt 
och uppleva en hopplöshet i sin sjukdomssituation. Därför är det av intresse att 
undersöka patienternas upplevelser av bemötandet i kontakter med hälso- och 
sjukvården och på så sätt tydliggöra faktorer som skulle kunna bidra till ett mer 
bekräftande möte mellan sjukvårdspersonal och patient. Studien genomfördes som en 
litteraturöversikt där elva kvalitativa studier granskades och analyserades. Resultatet 
visade att patienterna ofta upplever att de blir ifrågasatta och inte bekräftade som 
sjuka. De faktorer som visade sig ha betydelse för ett bekräftande möte var att 
vårdpersonalen tog sig tid, visade sig intresserade av patienten och lyssnade aktivt. 
Utifrån detta drar vi slutsatsen att bekräftelse har en betydande funktion i mötet med 
hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att öka medvetenheten hos hälso- och 
sjukvårdspersonal om denna betydelse kan de i sin tur arbeta aktivt med att mötet 
med patienten ska präglas av bekräftelse. 
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1 INLEDNING 

Fibromyalgi är en omtvistad sjukdom som under årens lopp gått under en mängd 

mindre smickrande smeknamn. Trots att så många som 3 % av den kvinnliga delen 

av befolkningen och 0,5 % av den manliga delen i västvärlden beräknas lida av 

fibromyalgi är orsak och etiologi fortfarande okänd (Bengtsson, 2007). En mängd 

teorier om uppkomst och behandling florerar, men inga säkra forskningsresultat 

finns. Fibromyalgi omgärdas till viss del av en misstro, troligtvis på grund av att den 

inte kan påvisas objektivt genom prover eller undersökningar, utan bara genom 

patientens egen subjektivt upplevda smärtupplevelse (Abusdal & Natvig, 1997). Vi 

har själva upplevt, både privat och i yrkessammanhang, en misstroende och 

nedlåtande attityd gentemot fibromyalgi som vi anser återfinns bland många 

människor. Därför är vi intresserade av hur patienter med fibromyalgi själva 

upplever att de blir bemötta när de uppsöker hälso- och sjukvården för besvär som 

tillhör deras sjukdomsbild. Ur det vill vi också belysa vilka faktorer som kan lyftas 

fram för att ge dessa patienter ett bättre bemötande. 
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2 BAKGRUND   

Fibromyalgi är definitionsmässigt sett en ung sjukdom som klassificerades som en 

diagnos först 1981. Men sjukdomen har funnits långt innan den fick diagnoskriterier 

och den finns beskriven så långt tillbaka som på 1700-talet. På 1900-talet har 

fibromyalgi gått under diverse mindre smickrande smeknamn såsom kärringsjuka 

och Sveda-Värk-Bränn-Kärring och den har långt fram på förra århundradet ansetts 

vara en sjukdom av psykiatriskt karaktär. Många patienter med fibromyalgi har blivit 

avfärdade som simulanter och statusen på sjukdomen har varit låg, vilket har speglat 

bemötandet av de drabbade patienterna. På senare år har intresset för fibromyalgi 

ökat och omfattande forskning bedrivits om sjukdomen. Detta har lett fram till en 

ökad kunskap och förståelse för sjukdomen men fortfarande finns det många 

oklarheter kring orsaksförhållanden, diagnostisering och behandling av fibromyalgi 

(Olin & Schenkmanis, 1996).  

 

2.1 Epidemiologi och etiologi 

Förekomsten av fibromyalgi ökar med åldern. Vid 40 års ålder har cirka 3,4 % av 

kvinnorna i västvärlden fibromyalgi och vid 70 års ålder har den siffran stigit till 7,4 

% hos kvinnorna (Bengtsson, 2007). 

Trots forskning som bedrivs är orsaken till att vissa människor drabbas av 

fibromyalgi fortfarande okänd. Olika hypoteser har prövats men ingen har än så 

länge visat sig vara hållbar nog att förklara orsaken till fibromyalgi. Vid 

undersökning av tvärstrimmig muskulatur har forskare påvisat så kallade ”red ragged 

fibres”, det vill säga ”malätna” muskeltrådar som en tänkbar orsak till fibromyalgi. 

Teorier om en störd mikrocirkulation och syrebrist i muskulaturen har också 

diskuterats men ingen av dessa teorier har ansetts vara hållbar och forskarna är eniga 

om att orsaken inte återfinns i muskulaturen. En tredje teori är att patienter med 

fibromyalgi har en ökad smärtkänslighet i centrala nervsystemet. Forskning har visat 

att nivåerna av substans P, ett kemiskt signalämne med stor betydelse för 

smärtupplevelsen, i likvor finns i trefaldig mängd hos personer med fibromyalgi 

(Olin & Schenkmanis, 1996) 
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2.2 Diagnostik 

Fibromyalgi är ett tillstånd av generell, långvarig smärta och definitionerna av den är 

flera. Den mest använda definitionen är från American college of rheumatology som  

säger att patienten ska ha haft generell smärta under minst tre månaders tid 

lokaliserad till alla fyra kroppskvadranterna, det vill säga höger och vänster övre 

kroppshalva och höger och vänster nedre kroppshalva. Dessutom ska smärta 

upplevas vid palpation på 11 av 18 specifika ställen, så kallade ”tender points” 

(bilaga 2). Smärtan ska upplevas vid ett tryck som normalt inte orsakar smärta 

(Ericson & Ericson, 2002). Fibromyalgi är en sjukdom som diagnostiseras enbart på 

patientens subjektivt upplevda smärta. Det finns inga biologiska markörer, såsom 

blodprov eller vävnadsprover som kan påvisa att patienten lider av fibromyalgi. För 

patienter och intresseföreningar har fokus länge legat på att betrakta fibromyalgi ur 

ett medicinskt perspektiv och att påvisa konkreta och medicinska orsaker till 

sjukdomen. Därför är detta perspektivet det som i vår kultur är det mest accepterade 

och en medicinsk förklaring skulle hjälpa patienterna att bli tagna på allvar. 

Fibromyalgi går troligtvis inte att förklara ur ett enskilt perspektiv utan måste ses ur 

ett psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv integrerat (Abusdal & Natvig, 1997). 

 

2.3 Symtom 

Smärta och värk i framförallt muskulatur är det primära symtomet vid fibromyalgi 

men även smärta i leder och skelett förekommer. Smärtans karaktär beskrivs olika av 

olika patienter. Vissa upplever den som molande och värkande andra som stickande 

och brännande. Upplevelsen av smärtans karaktär kan också ändras hos samma 

individ så att den vid vissa tillfällen upplevs som molande och andra tillfällen som 

stickande och brännande. Smärtans lokalisation varierar mellan de fyra 

kroppskvadranterna. Ena dagen kan den vara lokaliserad till en kroppskvadrant för 

att nästa dag flytta sig till en annan av kroppskvadranterna. Det är ovanligt att 

smärtan är utbredd över alla fyra kroppskvadranterna samtidigt och patienterna 

upplever ofta att smärtan är förlagd till nacke, skuldror, rygg, armar eller ben. Många 

patienter upplever också muskelsvaghet och en nedsatt muskulär uthållighet. 

Trötthet, sömnstörningar och kognitiva symtom såsom minnesstörningar och 

koncentrationssvårigheter är vanligt hos patienter med fibromyalgi och dessa 



  

  6   

symtom kan tänkas vara relaterade till varandra. Tröttheten beskriver patienterna i 

flera betydelser såsom ett ökat sömnbehov, trötthet i musklerna och som en förlust av 

energi. Sömnstörningarna upplevs olika men många patienter vaknar flera gånger 

varje natt och uppger att de sällan eller aldrig känner sig utvilade och utsövda på 

morgonen. Andra symtom som hör till sjukdomen är huvudvärk, morgonstelhet, 

parestesier, ängslan, oro, tarmbesvär och miktionsträngningar (Henriksson & 

Bengtsson, 2000). 

 

2.4 Sociala och psykologiska aspekter 

Att leva med ständig smärta orsakar ett lidande för patienten på många sätt. Ångest, 

oro och depression är vanligare hos patienter med fibromyalgi än hos andra 

individer, men vad som är en följd av vad är oklart. Diskussioner har förts huruvida 

det är människor med en ökad benägenhet för psykiska besvär som i störst 

utsträckning drabbas av fibromyalgi, men studier har visat att det generellt inte är så. 

Att patientgruppen med fibromyalgi i större utsträckning än andra individer lider av 

psykiska sjukdomar kan vara en följd av sjukdomens konsekvenser. För patienten 

drabbar sjukdomen hela livssituationen. Värken, smärtan och tröttheten kan leda till 

att patienten inte orkar med sitt arbete på samma sätt som innan. Cirka 50 % av 

patienterna med fibromyalgi som sökt specialistvård är fortfarande aktiva i sin 

yrkesroll, men merparten av dem har fått reducera sin arbetstid och/eller byta 

arbetsuppgifter. Att förlora sin arbetsförmåga leder ofta till en sänkt självkänsla. 

Arbetet spelar för de flesta inte bara en ekonomisk roll utan är också viktigt för 

identiteten och självkänslan. Förlust av arbetsförmågan kan skapa en känsla av 

utanförskap och isolering då arbetet fyller en stor social funktion. Det sociala livet 

blir också ofta lidande vid fibromyalgi. Smärta och trötthet kan göra att patienten inte 

orkar med de sociala kontakterna i samma utsträckning som innan och många 

patienter beskriver en irritation på omgivningen som inte alltid förstår hur de känner 

(Socialstyrelsen, 2000).  

Bunkholdt-Sandsberg (1997) beskriver hur smärtan och sjukdomen kan 

integreras så pass mycket i patientens identitet att de blir som en barriär mot mål och 

möjligheter. Patientens identitet bygger då till stor del på sjukdomen och det hindrar 

dem från att se möjligheter till förändringar av livssituationen.  
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Att ständigt bli ifrågasatt gällande sina smärtor och sin sjukdom som inte syns på 

utsidan är givetvis påfrestande och frustrerande för patienten. Omgivningen kan 

ifrågasätta varför patienten inte kan arbeta när hon i många fall klarar av 

hushållssysslor, fritidsaktiviteter och träning. Detta kan leda till att patienten tar på 

sig en sjukroll för att övertyga omgivningen om att hon verkligen har ont. Det vill 

säga hon uppträder och beter sig som omgivningen förväntar sig av någon som har 

ont och är sjuk. Fördelen med sjukrollen för patienten är att hennes trovärdighet hos 

omgivningen ökar och människor omkring henne ställer upp och stöttar och hjälper 

till med det som behövs. Nackdelen är att patienten fastnar i en roll som gör henne 

passiv och som enbart fokuserar på det sjuka hos patienten, vilket försvårar alla 

möjligheter till förbättring eller att undvika försämring (Ursin, 1997). 

 

2.5 Omvårdnad och bemötande 

Att möta patienter med fibromyalgi kräver ett öppet och förstående synsätt. Patienten 

kan upplevas som frisk och fräsch och kanske inte alls överensstämmer med den bild 

vi har av sjuka människor. Fibromyalgi syns inte utanpå och smärtan varierar i 

intensitet från dag till dag vilket också kan bidra till andras uppfattning om att 

patienten inte är så sjuk som hon påstår. Att bli misstrodd och inte tagen på allvar av 

sin omgivning leder till en känsla av hopplöshet och sänkt självkänsla. För patienten 

kan det vara betydelsefullt att ha någon som verkligen lyssnar och delar 

smärtupplevelsen. Blir smärtan istället förnekad, förringad eller bortförklarad kan det 

bli ytterligare en börda att inte bli bekräftad i sin smärta. Att hjälpa patienten att se 

hur hon själv kan påverka sin situation kan vara ett redskap för att lindra smärtan. 

Om patienten själv kan känna att hon har kontroll över tillvaron, trots sin smärta, kan 

det fungera som ett sätt att lära sig hantera smärtan och sin livssituation. Om 

patienten enbart förlägger ansvaret på lindring utanför sig själv och har förväntningar 

på att sjukvården på något sätt ska lösa hennes smärtproblematik kan det leda till en 

känsla av maktlöshet och att hon inte själv kan påverka sin situation (Ekern, 1997).  

Behovet av information till patienten är stort gällande sjukdomen fibromyalgi 

och principer för egenvård. Samtal i grupp har visat sig vara effektivt i behandlingen 

då deltagarna får tillfälle att träffa andra i samma situation. Många känner sig väldigt 

ensamma med sin sjukdom och kan i gruppen få möjlighet att prata, diskutera och 

utbyta erfarenheter med varandra. Många patienter med fibromyalgi har stort utbyte 
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av diskussioner och information om hur de, trots sin smärta, kan lära sig att leva med 

smärtan och på sätt höja sin livskvalitet. Det är ofta det behandlingen måste ha som 

fokus då fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Att genom kognitiv beteende terapi 

hjälpa patienten att se nya möjligheter, ändra ett invant negativt tänkande och öka 

självkänslan kan i många fall vara en stor del i behandlingen (Socialstyrelsen, 2000). 
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3 OMVÅRDNADSTEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Bekräftelse enligt SAUK-modellen 

Enligt Gustafsson (2004) står bekräftelse i nära relation med vår jagupplevelse 

genom att vår relation till oss själv påverkas vid interaktion med andra. Bekräftande 

omvårdnad fokuserar på patientens jaguppfattning och grundar sig på hennes resurser 

i den inre miljön. De resurser som beskrivs är patientens förutsättningar till 

självbedömning, självbestämmande, självintegration, självförverkligande och 

självreflekterande. För patienter med fibromyalgi är känslan av att bli bekräftad i 

mötet med sjukvårdspersonal värdefull och är ett redskap för att ge patienten en 

känsla av bli tagen på allvar i sin vårdkontakt (Ekern, 1997). När en människas 

osäkerhet ökar, exempelvis vid besked om en kronisk sjukdom, får bekräftelse en 

ökad betydelse. En bekräftande interaktion är betydelsefull eftersom den minskar 

osäkerhet och människan får en stärkt tro på sig själv och sin egen förmåga 

(Gustafsson, 2004).  

Många patienter med fibromyalgi upplever att de blir misstrodda i sina kontakter 

med hälso- och sjukvården och tagna för att simulera sina symtom av olika orsaker 

och denna brist på bekräftelse skapar en osäkerhet hos patienten (Ekern, 1997). En 

sådan icke bekräftande interaktion är smärtsam för patienten eftersom den skadar 

självkänslan och nonchalerar patientens värde och styrka som människa. Idealet i 

bekräftande omvårdnad är att stödja patientens livskompetens och stärka hennes 

förmåga till att bemästra sin livssituation (Gustafsson, 2004). För patienter med 

fibromyalgi finns ingen bot att få och trots smärtlindring blir de flesta aldrig helt 

smärtfria. Många av dem måste lära sig att leva med smärtan och sin 

sjukdomssituation (Gerdle & Elert, 2000). Genom bekräftelseprocessen kan 

människans självbedömning förstärkas alternativt försvagas beroende på den sorts 

bekräftelse människan får från mötet med den andre. Genom en stärkt 

självbedömning får människan en stärkt vilja och kapacitet att nå sina centrala mål i 

livet och hon ser sig själv som en handlande aktör i sitt eget liv. För en patient kan 

bekräftelse i vårdrelationen upplevas genom att de observationer patienten gör av 

vårdaren ger positiv evidens för patientens handlingar. Exempel på detta kan vara de 

observationer patienten gör av hälso- och sjukvårdspersonalen när patienten själv 

berättar om sin sjukdom och sina symtom. Observationerna kan bestå av iakttagelser 
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av vad hälso- och sjukvårdspersonalen gör, vad personalen säger eller inte säger och 

i vilken utsträckning personalen är förberedd inför mötet. Dessa observationer kan 

antingen ge positiv evidens för att patientens berättelse är av intresse och av värde 

för hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket i sin tur leder till bevarad eller stärkt 

självbedömning (Gustafsson, 2004). 

 

3.2 Vårdlidande 

I vården finns olika former av lidande och ett av dessa är vårdlidande. Vårdlidandet 

ska ses som ett onödigt lidande som med alla medel skall undvikas. Vårdlidande 

innebär kränkning av patientens värdighet, maktutövning, samt utebliven vård. 

Utifrån en humanistisk människosyn har varje människa ett unikt värde enbart 

genom att vara människa. Till detta människovärde är begreppet värdighet nära 

knutet. Kränkning av patientens värdighet är den vanligaste förekommande formen 

av vårdlidande. Det kan ske genom nonchalans vid tilltal eller genom personliga 

frågor som kränker patientens integritet. Kränkning kan också ske på ett diffusare 

och mer abstrakt sätt genom att personalen brister i sin etiska hållning och inte ser 

och bekräftar patienten. Att bli tagen på allvar och bli tagen för att vara trovärdig ger 

patienten en känsla av värdighet. När en patient söker sjukvård och upplever sig bli 

misstrodd eller inte bli tagen på allvar kränks dennes värdighet och det i sin tur leder 

till ett vårdlidande (Eriksson, 1994).  

När patienter med fibromyalgi möter vårdpersonal blir de ofta felbedömda 

eftersom sjukdomen inte syns utåt och de kan upplevas som besvärliga och gnälliga. 

Många patienter med fibromyalgi upplever att de blir misstrodda och inte blir tagna 

på allvar i sina vårdkontakter, detta leder till en kränkning av patienten (Henriksson, 

Bengtsson, Elert, Ekselius, Gerdle & Henriksson, 2000). Eriksson (1994) menar att 

hälso- och sjukvårdspersonal genom att tillskriva patienter olika värde beroende på 

vad för slags sjukdomar de söker vård för och vad de har för personlighet kränker 

den enskilde patientens värdighet som människa. Som patient befinner sig 

människan i en utsatt och utlämnad position och behöver känna att hon har ett 

egenvärde för att undvika det vårdlidande som annars uppstår. Hon menar vidare att 

det finns en uppfattning i sjukvården om hur ”idealpatienten” ska vara och uppträda 

(Eriksson, 1994). Då patienter med fibromyalgi ofta uppfattas av hälso- och 

sjukvårdspersonal som energikrävande, tidskrävande och svårbehandlade tillhör de 
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inte gruppen av idealpatienter (Åsbring & Närvänen, 2003). De som inte tillhör den 

gruppen kan enligt Eriksson (1994) bli utsatta för vårdpersonalens fördömelse och 

straff då personalen exempelvis inte orkar samtala med en patient som upplevs svår 

och besvärlig. På så sätt kränks patientens människovärde och ett vårdlidande 

uppstår.  
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4 PROBLEMFORMULERING 

Fibromyalgi syns inte utanpå och kan inte mätas med objektiva metoder vilket ibland 

leder till att patienter med fibromyalgi inte blir tagna på allvar när de uppsöker hälso- 

och sjukvården för sina besvär. Denna brist på bekräftelse kan göra att en människa 

som redan är tyngd av sina symtom känner sig kränkt och upplever en hopplöshet i 

sin sjukdomssituation (Olin & Schenkmanis, 1996). Därför är det av intresse att 

undersöka patienternas upplevelser av bemötandet i kontakter med hälso- och 

sjukvården och på så sätt tydliggöra faktorer som skulle kunna bidra till ett mer 

bekräftande möte mellan sjukvårdspersonal och patient.  

 

4.1 Syfte 

Syftet är att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever att de blir bemötta av 

hälso- och sjukvårdspersonal när de kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Avsikten är också att tydliggöra faktorer som skulle kunna bidra till ett mer 

bekräftande möte mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 
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5 METOD 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt där syftet med den valda metoden har 

varit att få en överblick över de forskningsresultat och det kunskapsområde som 

fanns inom ämnet vi valt (Friberg, 2006). Litteraturöversikten har baserats på 

vetenskapliga artiklar som systematiskt valts ut, kvalitetsgranskats och analyserats. 

Systematiska litteraturöversikter bör innehålla etiska överväganden där de studier 

som innefattas ska ha granskats av en etisk kommitté. De resultat som presenteras 

måste återges i sin helhet utan att förvrängas oavsett om de stödjer författarnas 

hypotes eller inte (Forsberg & Wengström, 2003). Vi har i vår uppsats presenterat 

resultaten i sin helhet utan att lägga till eller dra ifrån några fakta.  

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara på svenska, danska, 

norska eller engelska. Inga exklusionskriterier angående ålder på artiklarna användes 

då diagnosen är relativt ny och forskning på ämnet likaså.  

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna gjordes i fyra olika databaser under januari och februari 2008. De 

databaser som användes var PubMed, Cinahl, SweMed+ och PsycINFO. PubMed är 

den största sökmotorn som används för sökningar i Medline där tillgång till ett 

mycket stort antal artiklar inom medicin och omvårdnad etc. finns. Cinahl är en 

databas som fokuserar på omvårdnadsvetenskapliga artiklar. SweMed+ är en databas 

som innehåller referenser till nordiska artiklar rörande hälsa- och sjukvård (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). PsycINFO innehåller mestadels forskning som fokuserar 

på psykologiska faktorer inom omvårdnad och medicin (Polit & Beck, 2004).  

För att hitta passande sökord till vårt syfte så gjordes provsökningar med fokus 

att hitta ämnesord. Vi använde oss av varje databas ämnesordlista för att urskilja 

passande ämnesord. I PubMed sökte vi efter MeSH-termer, i Cinahl sökte vi efter 

”subject terms” och i PsycINFO användes ”map terms”. De sökord som vi till slut 

använde oss av var: Fibromyalgia, Professional-patient relations, Attitude of health 

personnel, Encounter, Nurse-patient relations, Patient experience och Bemöta$. Först 
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gjordes sökningar på vardera sökord, därefter kombinerades sökorden ihop med hjälp 

av den booleska operatorn AND som sätter sökorden i ett sammanhang och ger på så 

sätt ett snävare resultat (Östlundh, 2006). I samtliga kombinationssökningar 

användes sökordet fibromyalgia tillsammans med något av de andra sökorden och 

vid ett tillfälle användes fibromyalgia tillsammans med två andra sökord. Valet av 

artiklar gjordes via tre urval. Vid samtliga kombinationssökningar lästes titlarna på 

artiklarna, vilket utgjorde det första urvalet. Genom att läsa titlarna fick vi en 

uppfattning över vilka artiklar som kunde knytas ihop med syftet. I de fall då titeln 

hade anknytning till syftet lästes även abstraktet, vilket utgjorde det andra urvalet. I 

de fall då även abstraktet hade anknytning till syftet beställdes eller skrevs artikeln 

ut, vilket utgjorde det tredje urvalet. Efter det tredje urvalet återstod elva artiklar som 

sedan kvalitetsgranskades och analyserades. Utöver dessa fann vi även en artikel 

genom manuell sökning. Den hittades genom granskning av referenslistor i de elva 

utvalda artiklarna. Nedan visas ett förenklat sökschema där sökorden inte helt 

stämmer överens med ämnesordlistan i respektive databas. Korrekta sökord och ett 

utförligare sökschema för respektive databas återges i bilaga 3.  
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5.3 Sökschema 

 
Sökord Cinahl PubMed PsycINFO SweMed+ 
 Antal artiklar Antal artiklar Antal artiklar Antal artiklar 
1. Fibromyalgia 1083  3821 405  
2. Professional-
patient relations 

7289 90333   

3. Attitude of 
health 
personnel 

8613 81970 11474  

4. Encounter 2342 11760 10512  
5. Nurse-patient 
relations 

9685 23705   

6. Patient 
(AND) 
experience 

164 70254 11335  

7. Fibromyalgi    199 
8. Bemöta$    46 
     
1 AND 2 3 (2) 62 (7)   
1 AND 3 7 (3) 40 (5) 0  
1 AND 4 4 (2) 4 (1)  2 (0)  
1 AND 5 0 4 (0)   
1 AND 6 1 (0) 44 (5) 6 (0)  
1 AND 2 AND 
6 

 11 (4)   

7 AND 8    1 (1) 
 
( ) = antal använda i studien inklusive dubbletter 
 

5.4 Kvalitetsgranskning 

För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet och giltighet som vetenskapliga artiklar 

granskades de av samtliga författare var för sig. Granskningen genomfördes utifrån 

en granskningsmall som lämpade sig för kvalitativ forskning utdragen från Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006). En av de tolv artiklarna (artikel nummer 2) var utförd i 

kvantitativ metod och till denna användes en granskningsmall som lämpade sig för 

kvantitativa studier, även den utdragen från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Granskningen av den kvantitativa artikeln resulterade i att den bedömdes vara av 

medel kvalitet, trots detta ansåg vi att artikeln skulle uteslutas från 

litteraturöversikten då utformningen och resultatavsnittet inte stämde överens med 

vårat syfte. Därför redovisas inte granskningsmallen för kvantitativa studier som 

bilaga. Genom granskningen av de kvalitativa artiklarna bedömdes bland annat 
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artiklarnas tydlighet när det gällde problemformulering, metodbeskrivning och 

giltighet. Resultatet av kvalitetsgranskningen sammanfattades genom att var och en 

av artiklarna betygsattes enligt kvalitetsnivåerna hög, medel och låg. Granskningen 

resulterade i att åtta artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och tre artiklar av medel 

kvalitet, därför valde författarna att behålla samtliga artiklar till analysprocessen. 

Efter kvalitetsgranskningen gjordes en artikelmatris för att kunna få en tydlig 

överblick över artiklarna och dess syfte, metod, resultat och kvalitet.  

 

5.5 Analys 

I analysprocessen formas skelettet till ett nytt resultat utifrån de insamlade artiklarnas 

resultat. Likheter och skillnader i resultatavsnitten jämförs med varandra, 

gemensamma teman skrivs ner och sammanställs till att bilda nya teman (Östlundh, 

2006). Analysprocessen startades genom att författarna läste resultatavsnitten i 

samtliga artiklar var för sig. Utifrån läsningen urskiljdes teman från varje resultat 

som kunde svara till syftet i litteraturöversikten.  Dessa teman tillsammans med en 

kort beskrivning av vad de handlade om skrevs ner på papper med tillhörande artikel 

som överskrift. Därefter jämfördes samtliga teman med varandra och likheter och 

skillnader urskiljdes. Liknande teman sammanfördes till att bli ett nytt tema med 

eventuella underrubriker. Vissa teman ströks helt och hållet eftersom de var 

svårtolkade och inte uteslutande kunde svara till litteraturstudiens syfte. Aktuella 

stycken i artiklarnas resultat markerades och analyserades ytterligare och ställdes i 

förhållande till det motsvarande nyformulerade temat. Till slut hade tre teman 

utformats och formulerats för att svara som ett nytt resultat till syftet. 
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6 RESULTAT 

6.1 Att bli ifrågasatt 

Frånvaron av objektiva fynd som kan påvisa fibromyalgi upplevdes påfrestande av 

patienterna. De upplevde att detta gjorde att de ofta inte togs på allvar och blev 

trodda då de sökte hjälp för sina symtom. De upplevde också att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog dem för inbillningssjuka. Patienterna tyckte att de fick ett 

negativt bemötande och att deras symtom bortförklarades som psykologiska problem 

på grund av att de inte såg fysiskt sjuka ut (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

Patienterna beskrev hur vissa läkare, utan att ha genomfört någon noggrann 

undersökning, kategoriserade deras symtom som fiktiva eller relaterade till 

psyklogiska orsaker. Utifrån det blev patienten remitterad till psykiatrisk mottagning 

eller uppmanad att ta kontakt med psykolog och detta upplevdes som mycket 

kränkande (Åsbring & Närvänen, 2002). Att fibromyalgi av viss hälso- och 

sjukvårdspersonal beskrivs vara av psykiatrisk karaktär motsattes starkt av de flesta 

patienter. Däremot kan det lidande patienterna genomgår leda till psykisk ohälsa 

(Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattsson, 1998). 

Många patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte tog deras 

upplevelse av ohälsa på allvar och de trodde att bevisliga yttre symtom och objektiva 

fynd, såsom provresultat eller undersökningar som påvisar fibromyalgi skulle ha 

gjort dem mer trovärdiga (Åsbring & Närvänen, 2002). Vissa patienter beskrev hur 

de blivit ifrågasatta i mötet med läkaren på grund av att de uppfattats som 

utseendemässigt fräscha och friska (Haugli, Strand & Finset, 2002). Många patienter 

menade att det med diagnosen följer en stämpel som innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfattar deras symtom som mindre trovärdiga. Det framkom 

också att läkarna förminskar patienternas problem och inte tar deras smärta på allvar 

(Hellström et al. 1998). Patienterna upplevde att misstron mot dem som sjuka 

uttrycktes både explicit och på ett mer subtilt sätt. Två av patienterna i en studie 

uppgav att de blivit utsatta för att läkaren hade ”testat” deras trovärdighet genom att 

ge placebobehandlingar. Patienterna upplevde att deras arbetsmoral blev ifrågasatt 

och att de blev sedda som arbetsskygga. Detta ifrågasättande av att vara sjuk 

upplevdes som djupt kränkande och beskrevs av patienterna som en oförenlig bild av 

hur de uppfattar sig själva och hur andra uppfattar dem. Ifrågasättandet upplevs som 
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ett hot mot identiteten och av en del som en tyngre börda än själva sjukdomen 

(Åsbring & Närvänen, 2002).  

Många patienter ställdes slutligen mot det faktum att läkaren enbart har deras 

subjektiva bedömning att gå efter och tankar om huruvida läkaren tror att de ljuger, 

inbillar sig eller om det kan vara så att undersökningarna visat fel resultat kommer 

snabbt smygande (Mui Cunningham & Jillings, 2006). I en annan studie visade det 

sig att samtliga tio patienter under sin sjukdomstid upplevt ett positivt möte med 

läkare där de känt att de inte blivit ifrågasatta och de har i det mötet känt sig 

bekräftade. Däremot hade åtta av tio deltagare någon gång upplevt att läkaren inte 

tagit deras problem på allvar och att de känt sig misstrodda i mötet (Baltzén, 

Roslund, Gard, Lindström & Larsdotter Persson, 2002). Flera deltagare i en annan 

studie beskrev läkare som tvekat och till och med högljutt avvisat fibromyalgi som 

en diagnos och menade att det är en modenyck (Underland & Malterud, 2007) 

 

6.2 Sökandet efter bekräftelse som sjuk 

Att få en diagnos var viktigt för många patienter. En av anledningarna till diagnosens 

stora betydelse var att slippa antydningar till att orsaken till smärta var psykiskt 

betingat. Att få beskedet att sjukdomen var av psykisk karaktär var ett hårt slag mot 

många patienter. Känslan av att inte bli trodd eller att uppfattas som hypokondriker 

upplevdes otroligt påfrestande. Att få en diagnos innebar för många patienter att bli 

bekräftad som sjuk. Om läkaren inte fann några objektiva fynd för sjukdomen 

upplevdes det som mycket jobbigt för patienten. Uppfattningen om att ”inga 

objektiva tecken” är lika med ”ingen riktig sjukdom” var vanligt förekommande 

bland patienterna. Många patienter uttryckte en önskan om att fibromyalgi skulle 

kunna påvisas genom någon form av objektiv undersökning som exempelvis genom 

blodprov eller röntgenundersökning (Haugli, Strand & Finset, 2002). Patienterna 

upplevde en befrielse att få ett namn på sina besvär och att det gjorde smärtan och 

symtomen mer legitima. Att få betrakta sina symtom som en sjukdom och få 

bekräftat att någonting inte var allvarligt fel upplevdes som en lättnad. Vissa av 

deltagarna upplevde att läkaren endast betraktade diagnosen som ett ord förknippat 

med hysteriska kvinnor.  Det visade sig även att en del specialister betraktade 

diagnosen som en modenyck Sådant nedlåtande synsätt gjorde att många av 

deltagarna själva hade svårt att acceptera sin diagnos (Underland & Malterud, 2007).  
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Patienterna lade ner mycket jobb, tid och energi innan och under mötet med 

läkaren för att uppfattas som en trovärdig patient. Flera av patienterna betonade hur 

de aktivt arbetade på att uppfattas som trovärdiga och många hade konsulterat flera 

olika läkare. De beskrev hur trötta de var på att vara tvungna att själva ta allt initiativ 

till att föreslå behandlingar, sjukskrivning eller remittering. Vissa av patienterna 

berättade hur de undvek att se för friska ut vid läkarbesöket genom att medvetet 

tänka på hur de klädde sig och inte använda smink. Efter att ha fått kommentarer från 

läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om sitt utseende, sin skenbara styrka 

och ålder hade patienterna gradvis börjat fundera på vilket intryck de gjorde i 

sjukvårdsmöten. Dessa uttalanden om deras ”friska” utseende fick patienterna att 

känna sig frustrerade, ledsna och arga snarare än smickrade. Det upplevdes som brist 

på förståelse av hur ont de verkligen har (Werner & Malterud, 2003). 

Patienterna beskrev hur de efter ett icke bekräftande möte där de känt sig 

ifrågasatta eller kränkta på något sätt, tvekade in i det längsta innan de sökte vård 

igen, även när de skulle behöva det. Vissa av deltagarna uppgav att en strategi de 

hade för att undvika att söka samma läkare igen var att hela tiden gå till olika läkare, 

då de inte ville bli betraktade som jobbiga patienter som uppsökte vård upprepade 

gånger (Åsbring & Närvänen, 2002). En del patienter upplevde det svårt att berätta 

om sin smärtproblematik då de tyckte att det var svårt att sätta ord på den och de var 

oroliga för att uppfattas som gnälliga (Baltsén et al. 2002). 

 

6.3 Faktorer som kan bidra till ett bekräftande möte  

Upplevelser som visade sig vara positiva i mötet med läkaren var när patienterna 

möttes av ett aktivt lyssnande, förståelse, intresse och kunskap. Att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog sig tid, var lättillgänglig och tog patienternas bekymmer på 

allvar var också faktorer som upplevdes positiva (Baltsén et al. 2002). Ett 

igenkännande och erkännande kan underlätta patientens förmåga till förbättring och 

utveckling. Genom att försöka förstå, bekräfta och dela patientens upplevelser i 

mötet kan patienten få större möjligheter att uttrycka sina innersta tankar (Steihaug & 

Malterud, 2002). Att hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte en vilja att lära sig mer 

om fibromyalgi uppskattades av många patienter. Patienterna menade att det tycktes 

vara en brist på kunskap inom området i hälso- och sjukvården. En del patienter 
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ansåg att utredningen av sjukdomen borde ske i ett team där hälso- och 

sjukvårdspersonalen lär lika mycket av patienten som patienten lär av personalen. 

Efter att ha fått en diagnos ville många patienter behålla en nära kontakt med sin 

läkare eftersom det ansågs lättare att kunna påverka sin behandling med en läkare 

som kände till vårdhistorien (Mui Cunningham & Jillings, 2006). Patienter som blev 

erbjudna möjligheten att delta i en forskningsgrupp upplevde det som positivt. Det 

visade tecken på att det finns intresse för att utöka kunskapen om fibromyalgi. De 

poängterade också vikten av att få den tid de behövde för att kunna berätta om sina 

problem (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

När patienten och läkaren hade en gemensam förståelse om orsaken till smärtan 

och eventuella behandlingsstrategier så stärktes förtroendet gentemot läkaren. 

Patienter beskrev vikten av att få råd och information som stämde överens med deras 

förmåga. Exempelvis beskrev en patient hur hon fått rådet att ge sig ut och jogga, 

men själv upplevde hon att hon knappt orkade ta en promenad på grund av sina 

smärtor (Hugli, Strand & Finset, 2002). 

Att kommunikationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal 

fungerade var betydelsefull för att ett bekräftande möte skulle äga rum. 

Kommunikationen var av vikt också för patientens förmåga till en adekvat egenvård 

och för att kunna hantera sin livssituation med en kronisk sjukdom. Patienterna ansåg 

att kommunikation borde präglas av artighet, respekt och engagemang. De betonade 

hur viktig tonen i interaktionen var och att de blev bemötta med artighet. Det var 

betydelsefullt för dem att bli sedda som människor i sitt sammanhang och inte bara 

som kroniskt sjuka individer. De beskrev också hur engagemang från hälso- och 

sjukvårdpersonalens sida bidrog till att skapa en teamkänsla och en entusiasm i att 

arbeta tillsammans och att skapa det bästa möjliga under de omständigheter som 

rådde (Thorne, Harris, Mahoney, Con & McGuinness, 2003).  
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Vi tyckte att en litteraturöversikt var en lämplig metod att använda oss av då vi ville 

få en övergripande kunskap över den befintliga forskningen på området. Genom en 

litteraturöversikt får vi en bred bild över den tillgängliga kunskapen, däremot blir det 

inte samma djup i resultatet som vid exempelvis kvalitativa intervjuer (Östlundh, 

2006). På grund av att forskningen inom området är relativt ny och utbudet av 

artiklar som handlade om vårt problemområde inte var så omfattande valde vi att 

inkludera alla artiklar oavsett ålder. Efter att ha sökt inser vi att majoriteten av 

artiklarna ändå inte är äldre än 10 år. Då de flesta av artiklarna var från 2000-talet 

hade sökningarna gett samma resultat om vi hade begränsat dem tidsmässigt till 

exempelvis högst 10 år gamla. I vissa databaser fann vi artiklar som handlade om 

fibromyalgi men också om chronic fatigue syndrom. Dessa artiklar användes men 

den del i resultatet som handlade om chronic fatigue syndrom uteslöts och 

analyserades inte.   

Vid sökningsförfarandet uppstod problemet att hitta sökord som var lämpliga för 

det vi ville undersöka. Ordet bemötande var centralt i våra sökningar, men vi hade 

problem att hitta en engelsk term med samma innebörd. Därför var det ett problem 

att hitta artiklar som träffade just vårt problemområde. Vi använde oss därför av 

sökord som ringade in området men inte alltid motsvarade exakt vårt syfte och 

problemområde. Det resulterade i artiklar som inte helt och fullt handlade om vårt 

problem, men utvalda delar i artiklarna beskrev det vi sökte. Vi anser trots det att vi 

fick ut mycket information ur de texter vi inkluderade och att datamättnad 

uppnåddes. En begränsning i vårt sökförfarande var att vi endast sökte artiklar på 

svenska, norska, danska och engelska, men frågan är om vi hade fått fler träffar om 

vi hade inkluderat andra språk då de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på 

engelska. Vi har endast med artiklar med kvalitativ ansats, inte för att vi exkluderat 

kvantitativa studier, utan därför att de artiklar vi ansåg passade vårt syfte och 

problemområde uteslutande var kvalitativa. I efterhand upptäckte vi att databasen 

Elin@Kalmar inte hade genomsökts men i en kompletterande sökning fann vi inget 

nytt material.  
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För att granska artiklarnas kvalitet valde vi Willman, Stoltz & Bahtsevanis 

(2006) granskningsmall. Vi tyckte att den var till stor hjälp för att ge en indikering på 

om artikeln var av god vetenskaplig kvalitet eller ej. Vi granskade, var för sig, varje 

artikel för att sedan gå igenom dem i gruppen. Det visade sig då att vi alla hade 

liknande resultat i vår granskning, vilket vi tycker ökar trovärdigheten i 

granskningen.  

Efter granskningen analyserade vi vårt material för att hitta övergripande teman i 

artiklarna. Vi analyserade varje text och lyfte fram det vi ansåg var centralt genom 

att skriva ner det i en mindmap och därefter jämförde vi skillnader och likheter i det 

vi lyft fram. Analysen utfördes efter Östlundhs (2006) förslag till analysprocess. Vi 

fokuserade på upplevelsen av bemötandet och fann då två huvudteman som var 

gemensamt för många av artiklarna. Dessa var: ”Att bli ifrågasatt” och ”Sökandet 

efter bekräftelse” och ur dessa lyfte vi fram ”Faktorer som kan bidra till ett mer 

bekräftande möte” för att besvara vårt syfte. När vi analyserade artiklarna kunde vi 

ganska snart urskilja dessa teman och vi fann det på så sätt inte svårt att hitta bra och 

täckande benämningar på dem. Under dessa teman lyfte vi sedan fram det vi tyckte 

var relevant för var och en av dem och på så sätt besvara vårt syfte.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever 

att de blir bemötta i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi ville även belysa 

vilka faktorer som kan bidra till ett mer bekräftande möte. Resultatet visade att 

patienterna ofta upplever att de blir ifrågasatta och inte bekräftade som sjuka.  

Vikten av att få en diagnos visade sig vara betydelsefull för många patienter trots 

vetskapen om att det inte finns någon bot mot fibromyalgi för närvarande. Vi har 

tolkat detta resultat som att mycket av att bli bekräftad som sjuk ligger i själva 

diagnostiseringen. Det kan även vara så att sjukdomens osynlighet för omgivningen 

försvinner en aning när patienten får en etikett eller ett namn på sina problem. 

Patienterna beskriver hur de genom att få ett namn på sin sjukdom lättare kan 

acceptera den. De menar att genom att få en diagnos känner de sig bekräftade i sin 

sjukdom och att det gjorde smärtan och besvären mer legitima (Underland & 

Malterud, 2007).  

Genomgående i studierna var att patienterna upplevde en känsla av att bli 

ifrågasatta som sjuka och att de hade en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonalen 
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inte tog deras sjukdom på allvar. När patienten inte bli bekräftad i sin sjukdom och 

upplever misstro från hälso- och sjukvårdspersonalen kränker det patientens 

värdighet som människa och det skapar ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Att vara 

ifrågasatt och inte bli tagen på allvar är patienternas egna subjektiva upplevelser av 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonal och vi funderade kring om det kunde vara 

just en känsla patienterna har som inte stämmer överens med hur hälso- och 

sjukvårdpersonalen uppfattar dem. Kan det vara så att de har blivit bemötta med 

skepticism av sin omgivning tidigare och på grund av detta är extra lyhörda i 

vårdsammanhang och egentligen redan är i försvarsställning när de söker hälso- och 

sjukvård? Vi diskuterade kring om patienterna möjligtvis då övertolkar hälso- och 

sjukvårdspersonalens uppträdande och bemötande som kanske egentligen handlar om 

tids- eller resursbrist till att handla om en misstrogenhet gentemot dem? Å andra 

sidan visar Åsbring & Närvänens (2003) studie hur läkare beskrev en skepticism mot 

tillstånd som karaktäriseras av en brist på objektiva, mätbara fynd som skulle göra 

det möjligt att ange orsaken till tillståndet. Studien visade även hur vissa läkare ansåg 

att patienter med fibromyalgi överdrev svårighetsgraden av sina problem och en av 

anledningarna till det trodde de var att patienterna då inte hade någon personlig 

erfarenhet av mer allvarliga tillstånd.  

Vi har diskuterat det faktum att många fibromyalgipatienter önskar att sjukdomen 

var synlig utåt och vi har funderat över orsakerna till detta. Patienter med många 

andra sjukdomar upplever oftast ingen önskan om att se sjuka ut. Kanske kan det 

vara så att patienterna med fibromyalgi upplever att de skulle slippa argumentera för 

sjukdomen inför sin omgivning och i vårdmöten om sjukdomen var synlig för andra. 

Vi funderade också på hur patienterna vill att det ska synas. Många patienter beskrev 

hur de lade ner mycket tid och energi på att vara en trovärdig patient och för att inte 

se alltför friska ut i mötet med hälso- och sjukvårdpersonal. Trots ständig smärta och 

värk är de flesta patienterna fysiskt kapabla att exempelvis klä sig som de önskar, 

sminka sig och borsta håret. Att patienter ska behöva anstränga sig för att bli tagen 

på allvar för sin sjukdom av hälso- och sjukvårdspersonal skadar patienternas syn på 

sig själva. Att inte bli bekräftad som den man är leder till en sänkt självbedömning 

och därmed en sämre förmåga att nå sina mål i livet och hantera sin livssituation. 

Genom att istället bekräfta patienten i hennes situation kan vi stärka henne och få 

henne att se sig själv som handlande aktör i sitt eget liv och på så sätt få en vilja och 

en styrka att göra det bästa av situationen genom att känna sig ansvarig över sin egen 
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livssituation (Gustafsson, 2004). Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i mötet med 

patienten är inte att bedöma dennes hälsotillstånd utifrån utseende och klädval, 

eftersom dessa faktorer inte nödvändigtvis behöver påverkas av 

fibromyalgisymtomen. Hälso- och sjukvårdslagen talar för en vård på lika villkor för 

alla, vilket vi förstått inte alltid efterföljs i behandlingen av många 

fibromyalgipatienter (SFS 1982:763). Eriksson (1994) menar att genom att tillskriva 

patienter olika värde beroende på vad för sjukdom de söker vård för och hur deras 

utseende och personlighet uppfattas av hälso- och sjukvårdspersonalen, kränker 

patientens värdighet. Alla former av kränkning av patientens värdighet innebär ett 

vårdlidande för patienten och strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Vår uppgift 

som hälso- och sjukvårdspersonal är att minska lidande och vi tror att vårdlidandet är 

ett lidande som skulle kunna förhindras helt och hållet eftersom det skapas av 

personalen.  

Det visade sig att majoriteten av patienterna upplevde att ett psykologiserande av 

deras symtom var väldigt kränkande. Vi resonerade kring varför det var så laddat att 

det skulle finnas psykiatriska inslag i sjukdomen. Trots intensiv forskning vet vi ju 

än idag inte vad som orsakar fibromyalgi. Många av forskarna är eniga om att 

sjukdomen inte enbart kan ses ur ett perspektiv, utan orsak och behandling måste 

sammanvävas till att ses ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv (Abusdal & 

Natvig, 1997). Detta är en teori som många fibromyalgipatienter inte anser stämma, 

de ser sjukdomen som enbart fysiskt betingad. Att problem och missförstånd uppstår 

då hälso- och sjukvårdspersonal betraktar sjukdomen ur ett perspektiv medan 

patienten betraktar den ur ett annat, är inte svårt att förstå. Att leva med den ständiga 

smärtan påverkar ju även det psykiska och sociala välmåendet såväl som det fysiska, 

men enligt studierna vi har analyserat letar många av patienter enbart efter fysiska 

orsaker till sjukdomen. Patienterna upplevde påståenden om att det skulle finnas 

psykiatriska inslag i sjukdomen och uppmaningar att söka psykolog som mycket 

kränkande (Åsbring & Närvänen, 2002). Som hälso- och sjukvårdspersonal måste vi 

möta patienten med respekt och förståelse för dennes sätt att se på sig själv och sin 

sjukdom. På så sätt kan människan behålla sitt egenvärde även som patient.  

För att tydliggöra faktorer som kan förbättra omvårdnaden för patienter med 

fibromyalgi tror vi att även hälso- och sjukvårdpersonalens perspektiv bör 

undersökas. Förslag på fortsatt forskning inom området skulle därför kunna vara att 

genomföra en studie med kvalitativ ansats där hälso- och sjukvårdspersonalens 
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attityder gentemot patienter med fibromyalgi undersöks. På så sätt belyses två 

perspektiv och utifrån dessa kan förslag till förbättring lyftas fram. 

 

7.3 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån litteraturöversikten är att vissa faktorer har stor 

betydelse för att ett bekräftande möte mellan en patient med fibromyalgi och hälso- 

och sjukvårdspersonal ska kunna äga rum. Dessa är att hälso- och 

sjukvårdpersonalen tar sig tid för patienten, visar sig intresserad av patientens 

upplevelser, aktivt lyssnar och är lättillgängliga. Även att bli ordentligt undersökt är 

en viktig faktor i mötet då detta ger en känsla av att bli tagen på allvar. Dessa 

faktorer ingår i vår roll som hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med patienter med 

fibromyalgi. Vi måste ta dessa patienters lidande på allvar på samma sätt som vi bör 

göra med andra patientgruppers lidande. Genom att göra det bekräftar vi patienten 

och stärker dennes tro på sig själv och sin egen förmåga att leva med sjukdomen och 

kunna hantera den. Det övergripande resultatet, det vill säga vikten av att bli 

bekräftad och tagen på allvar i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal är egentligen 

inget specifikt för patienter med fibromyalgi. Därför är resultatet överförbart på alla 

patientgrupper oavsett sjukdom. 
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BILAGA 1 GRANSKNINGSMALL 

 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006, s. 156-157, Bilaga H) 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                            Ja    Nej   Vet  ej 

 

Patientkarakteristika                                                                 Antal………… 

                                                                                                  Ålder……........ 

                                                                                                  Man/kvinna….. 

 

Är kontexten presenterad?                                                     Ja    Nej   Vet ej 

 

Etiskt resonemang?                                                                Ja    Nej   Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?                                                                              Ja    Nej   Vet ej 

-Strategiskt?                                                                           Ja    Nej   Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?                                       Ja    Nej   Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?                                          Ja    Nej   Vet ej 

-analys tydligt beskriven?                                                      Ja    Nej   Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?                                           Ja    Nej   Vet ej 

-Råder datamättnad                                                                Ja    Nej   Vet ej 

-Råder analysmättnad                                                             Ja    Nej   Vet ej 



  

     

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?                                  Ja    Nej   Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?                                                  Ja    Nej   Vet ej 

 

Genereras teori?                                                                     Ja    Nej   Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

                                   Sammanfattande bedömning av kvalitet 

                                    Hög                Medel             Låg 

 

Kommentar……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign)…………………………… 

 

 

 

 

 



  

     

BILAGA 2 TENDER POINTS 

 

 

 

 

 

 



  

     

BILAGA 3 SÖKSCHEMA 
 
Sökschema för Cinahl 
 
Sökord Antal 

artiklar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda i 
studien 

      
1. Fibromyalgia 1083 *     
2. Professional-
patient relations 

7289 *     

3. Attitude of 
health personnel 

8613 *     

4. Encounter 2342     
5. Nurse-patient 
relations 

9685 *     

6. Patient 
experience 

164     

1 AND 2 3 3 3 2 2 (1 & 8) 
1 AND 3 7 7 5 3 3 (1, 7, 3) 
1 AND 4 4 4 4 2 2 (1 & 11) 
1 AND 5 0     
1 AND 6 1 1 0   
 
* = Subject terms 
 
 
 
Sökschema för PsycINFO 
 
Sökord Antal 

artiklar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda i 
studien 

1. Fibromyalgia 405 *     
2. Health 
personnel 
attitudes 

11474 *     

3. Encounter 10512     
4. Patient AND 
experience 

11335     

      
1 AND 2 0     
1 AND 3 2 2 1 0  
1 AND 4 6 6 3 0  
 
* = Map term 
 
 



  

     

Sökschema för PubMed 
 
Sökord Antal 

artiklar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda i 
studien 

1. Fibromyalgia 3821 *     
2. Professional-
patient relations 

90333 *     

3. Attitude of 
health personnel 

81970 *     

4. Encounter 11760     
5. Nurse-patient 
relations 

23705 *     

6. Patient AND 
experience 

70254     

      
1 AND 2 62 62 17 7 7 (2, 4, 6, 

8, 10, 11, 
12) 

1 AND 3 40 40 15 5 5 (4, 5, 6, 
10, 11)  

1 AND 4 4 4 1 1 1 (11) 
1 AND 5 4 4 4 0  
1 AND 6 44 44 15 5 5 (2, 3, 4, 

6, 11) 
1 AND 2 AND 
6 

11 11 6 4 4 (2, 4, 6, 
11) 

 
* = MeSH 
 

Sökschema för SweMed 

 
Sökord Antal 

artiklar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda i 
studien 

1 Fibromyalgi 199     
2 Bemöta$ 46     
      
1 AND 2 1 1 1 1 1 (1) 
 
 

 

 



  

     

BILAGA 4 ARTIKELMATRIS 
 
Nummer, författare, år, 
titel, tidskrift, land 

Syfte Respondenter Metod/ 
datainsamling/ 
analys 

Resultat Kvalitet 

1 Baltsén et al., (2002), 
Hur bör kvinnor med 

fibromyalgi bemötas på 

bästa sätt?, Nordisk 
Fysioterapi, Sverige 

Att beskriva hur kvinnor 
med fibromyalgi 
upplever bemötandet 
från vårdpersonal och 
familj samt att identifiera 
faktorer som kan bidra 
till ett gott bemötande. 

10 kvinnor i 
åldrarna 27-
53 år som 
sökt sig till en 
smärtklinik. 

Ljudinspelade intervjuer 
gjorda som multipla 
fallstudier. Banden 
transkriberades och 
meningsbärande enheter 
identifierades och 
kategoriserades. 

Samtliga kvinnor hade 
både positiva och negativa 
erfarenheter från vården. 
Viktiga faktorer i 
bemötandet var bland annat 
att personalen visade 
intresse, förståelse och att 
de lyssnade aktivt. 

Hög 

3 Hellström et al., (1998), 
A phenomenological study 

of fibromyalgia. Patient 

perspectives, Scandinavian 
Journal of Primary Health 
Care, Sverige 

Att beskriva på vilket 
sätt fibromyalgipatienter 
uppfattar meningen med 
deras sjukdom. 

18 patienter 
med 
fibromyalgi 

Empirisk/fenomenologisk/ 
psykologisk metod användes 
i ljudinspelade intervjuer. 
Banden transkriberades och 
analyserades. 

Patienterna engagerade sig 
i att framstå som sjuka och 
önskade bekräftelse på att 
de var sjuka. Att få en 
diagnos visade sig vara 
viktigt. 

Hög 

4 Hugli, Strand & Finset, 
(2002), How do patients 

with rheumatic disease 

experience their 

relationship with their 

doctors? Patient Education 
and Counseling, Norge 

Att undersöka vad 
patienter med reumatiska 
sjukdomar beskriver som 
viktigt i mötet med 
sjukvården. 

14 kvinnor i 
åldrarna 35-
57 år som 
diagnostiserat
s med icke-
inflamma-
torisk över-
gripande 
smärta.  

Intervjuer i mindre grupper. 
Intervjuerna baserades på en 
semistrukturerad 
intervjuguide. Materialet 
analyserades och kodades. 
Teman och underrubriker 
urskiljdes.  

Att bli sedd och trodd var 
det viktigaste för 
patienterna i mötet med 
sjukvårdspersonal. 

Hög 

 
 
 



  

     

    ARTIKELMATRIS 
 
 
Nummer, författare, år, 
titel, tidskrift, land 

Syfte Respondenter Metod/ 
datainsamling/ 
analys 

Resultat Kvalitet 

5 Mui Cunningham & 
Jillings, (2006), 
Individuals´ Descriptions 

of Living With 

Fibromyalgia, Clinical 
Nursing Research, Canada  

Att utforska människors 
beskrivningar av att leva 
med fibromyalgi och att få 
en insikt i olika synvinklar 
på sjukdomen och 
behandlingar som kan 
bidra med råd och tips för 
framtida omvårdnad och 
forskning. 

8 personer 
med 
fibromyalgi i 
åldrarna 30-80.  

Ljudinspelade individuella 
djupintervjuer med 
semistrukturerade öppna 
frågor. Banden 
transkriberades och 
materialet 
kvalitetsgranskades, 
analyserades och teman 
urskiljdes. 

Deltagarna trodde att de 
kunde dra stor fördel av att 
sjukvårdspersonal och 
anhöriga bekräftade deras 
hälsotillstånd och gav dem 
mer stöd. 

Medel 

6 Stiehaug & Malterud, 
(2002), Recognition and 

reciprocity in encounters 

with women with chronic 

muscular pain. 

Scandinavian Journal of 
Primary Health Care, 
Norge 

Att utforska och analysera 
hur erkännande/ 
igenkännande i 
bemötandet kan tillämpas i 
vårdarbetet och hur man 
betraktar vikten av 
erkännande 
/igenkännande i 
bemötandet i en patient- 
doktor relation. 

31 kvinnor 
med kronisk 
muskelsmärta i 
åldrarna 24-54 
år deltog i 3 
behandlings-
grupper. 

11 videoinspelningar från 
gruppdiskussioner där de 6 
sista inspelningarna 
transkriberades och 
användes i resultatet. 
Episoder analyserades med 
hjälp av Part Process 
Analysis method (PPA). 

Ett 
erkännande/igenkännande 
uttrycks genom vissa 
beteenden och dessa kan i 
sin tur leda till att förändrat 
beteende i en behandling/ 
behandlingsgrupp. 

Medel 

 
 
 
 
 
 
 



  

     

    ARTIKELMATRIS 
 
Nummer, författare, år, 
titel, tidskrift, land 

Syfte Respondenter Metod/ 
datainsamling/ 
analys 

Resultat Kvalitet 

7 Söderberg, Lundberg & 
Norberg, (1999), 
Struggling for Dignity: 

The meaning of Women´s 

Experiences of Living with 

Fibromyalgia, Qualitative 
Health Research, Sverige 

Att belysa betydelsen av 
kvinnors upplevelser av att 
leva med fibromyalgi. 

14 kvinnor 
med 
fibromyalgi i 
åldrarna 35-50 
år. 

Ljudinspelade intervjuer 
enligt en fenomenologisk- 
hermeneutisk metod som 
sedan transkriberades och 
lästes utifrån en naiv 
uppfattning. Materialet 
analyserades sedan på ett 
strukturerat sätt. 

Kvinnorna kände att de 
förlorat sin frihet med 
sjukdomen och att 
integriteten skadats pga. 
sjukdomens osynlighet och 
dess avsaknad av 
trovärdighet. De kände 
också att de kämpade för att 
få svar på alla frågor kring 
fibromyalgi. 

Hög 

8 Thorne et al., (2003), 
The context of health care 

communication in chronic 

illness. Patient Education 
and Counseling, Irland 

Att undersöka 
vårdkommunikation ur ett 
patientperspektiv hos 
patienter med kronisk 
sjukdom   

I hela studien 
ingick 38 
personer i 
åldrarna 18-50 
år varav 10 
personer hade 
fibromyalgi. 

Metoden baserades på 
grounded theory. 
Materialet samlades in 
genom ljudinspelade 
intervjuer som utfördes 
individuellt. Banden 
transkriberades och 
analyserades. 

Deltagarna saknade 
sjukdomstillhörighet. De 
kände att sjukdomen var 
osynlig vilket resulterade i 
ilska och frustration. 
Kommunikationen bör 
präglas av bland annat att 
bekräfta sårbarheten hos 
patienterna. 

Hög 

9 Underland & Malterud, 
(2007), The fibromyalgia 

diagnosis – hardly helpful 

for the patients? 

Scandinavian Journal of 
Primary Health Care, 
Norge 

Att undersöka erfarenheter 
och konsekvenser av att få 
diagnosen fibromyalgi. 

11 kvinnor 
diagnostiserade 
med 
fibromyalgi i 
åldrarna 42-67 
år. 

Ljudinspelade intervjuer i 
mindre fokusgrupper. 
Banden transkriberades 
och analyserades 
systematiskt. 

För vissa kändes 
diagnostiseringen som en 
lättnad, för andra var det 
mer legalt att visa lidandet 
efter att ha fått en diagnos. 
Över lag var det en positiv 
erfarenhet att få en diagnos. 

Medel 

 



  

     

    ARTIKELMATRIS 
 
Nummer, författare, år, 
titel, tidskrift, land 

Syfte Respondenter Metod/ 
datainsamling/ 
analys 

Resultat Kvalitet 

10 Werner & Malterud, 
(2003), It is hard work 

behaving as a credible 

patient: encounters 

between women with 

chronic pain and their 

doctors. Social Science & 
Medicine, Norge 

Att utforska det slags 
”arbete” som utförs av 
patienter med medicinskt 
oförklarliga tillstånd, för 
att de ska bli trodda, 
förstådda och tagna på 
allvar när de rådfrågar en 
doktor om hjälp. 

10 kvinnor 
med kronisk 
muskelsmärta i 
åldrarna 26-58 
år. 

Empirisk datainsamling 
genom ljudinspelade 
individuella djupintervjuer. 
Banden transkriberades 
och analyserades enligt en 
fenomenologisk 
analysmodell.  

Deltagarna utförde ett 
”arbete” inför läkarbesöken 
som gick ut på att inte se för 
frisk eller för sjuk ut. Olika 
strategier som att vara 
tillräckligt bestämd 
användes för att framstå 
som en trovärdig patient.   

Hög 

11 Åsbring & Närvänen, 
(2003), Ideal versus 

reality: psysicians 

perspektives on patients 

with chronic fatigue 

syndrome (CFS) and 

fibromyalgia, Social 
Science and Medicine, 
Sverige 

Att undersöka läkarens 
beskrivningar/erfarenheter 
av mötet med patienter 
med CFS och fibromyalgi. 

26 läkare i 
åldrarna 41-67 
år varav 
hälften 
intervjuades 
angående 
fibromyalgi-
patienter 

Ljudinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer utförda enligt en 
intervjuguide. Banden 
transkriberades och 
analyserades enligt en 
konstant jämförelsemetod. 

Det finns en märkbar 
skillnad mellan den ideala 
läkarrollen och den roll som 
framkommer i verkligheten. 
Detta kan leda till att 
professionaliteten 
ifrågasätts. 

Hög 

12 Åsbring & Närvänen, 
(2002), Women´s 

Experiences of Stigma in 

Relation to Chronic 

Fatigue Syndrome and 

Fibromyalgia, Qualitative 
Health Research, Sverige  

Att undersöka om kvinnor 
med fibromyalgi och CFS 
upplever att deras sjukdom 
har en särskild etikett och 
att undersöka de strategier 
kvinnorna använder för att 
undvika en viss etikett. 

25 kvinnor i 
åldrarna 32-65 
år varav 13 
diagnostiserade 
med 
fibromyalgi.  

Materialet samlades in 
genom semistrukturerade 
intervjuer. Därefter 
analyserades materialet 
strategiskt enligt grounded 
theory.   

Kvinnorna upplevde att 
deras karaktär ifrågasattes i 
möte med andra och att det 
var smärtsamt att uppfattas 
som psykiskt sjuk av bland 
annat läkare. 

Hög 

 
 


