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SAMMANFATTNING 
 

Fibromyalgi är en komplicerad sjukdom där grundsymtomet är kronisk muskelsmärta. 

Sjukdomen drabbar främst kvinnor. Orsaken till sjukdomen är ännu okänd och det finns 

inga metoder för objektiv diagnostik eller botande behandling. Personer med fibromyalgi 

har länge blivit misstrodda av vårdpersonal vilket många gånger medfört vårdlidande. 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever mötet med 

vårdpersonal. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ 

innehållsanalys där tio artiklar granskades. Resultatet visar att många personer med 

fibromyalgi upplevde brist på stöd och bekräftelse från vårdpersonal. Bristen på 

mätmetoder och synliga symtom medförde misstro från vårdpersonal. Inte sällan ansågs 

problemen vara psykiska vilket bidrog till att patienterna kände sig förödmjukade. Det 

rådde stor frustration över vårdpersonalens bristande kunskap om undersökning och 

behandling. För en majoritet var det betydelsefullt att få en diagnos eftersom det innebar 

bekräftelse på att sjukdomen existerade. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse för 

hur personer med fibromyalgi upplever mötet med sjukvården.  
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INLEDNING 
 

”Vaknar. Trött. Ännu en natt med ena foten i den välbehövliga sömnen, den andra som i 

vaket tillstånd. Ser allt i en dimma. Huvudet känns tungt. Kroppen är stel och 

omedgörlig. Värken är där. Alltid. ” (Olin & Schenkmanis, 2003, s 31). 

 

Citatet ovan beskriver hur en person med fibromyalgi upplever sin sjukdom. Förutom 

smärta av växlande lokalisation och karaktär ger fibromyalgi ofta upphov till andra 

svårbehandlade symtom, som gjort att patienter betraktats besvärliga och som 

hypokondriker (Gullacksen, 1998). Trots att diagnosen är accepterad av World Health 

Organization (WHO) och Socialstyrelsen har personer med fibromyalgi genom årtionden 

blivit misstrodda och vården har letat efter psykologiska orsaker till symtomen. 

 

Eftersom personer med fibromyalgi länge varit en mycket utsatt patientgrupp tyckte 

författarna det var angeläget att undersöka deras upplevelse av mötet med vården. 

Bristande kunskap och förståelse hos vårdpersonal kan bidra till onödigt vårdlidande. Det 

är därför av stor vikt att öka förståelsen för och kunskapen om hur personer med 

fibromyalgi upplever mötet med vården. 

 

 

BAKGRUND 
 

I studien användes benämningar som vårdpersonal, deltagare, patient och vårdspecialister 

som behöver förtydligas. Med vårdpersonal menas personal med vårdande uppgifter som 

t ex läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I studiens resultat omnämns intervjuade 

patienter som deltagare. En patient är en person med fibromyalgi som sökt hjälp i vården. 

Med vårdsspecialist menas en person inom vården som besitter expertkunnande inom ett 

specifikt område.  

 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett smärttillstånd som förekommer hos ungefär 3-5 procent av 

befolkningen, varav 90 procent av de drabbade utgörs av kvinnor (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007). Sjukdomen kan bryta ut när som helst i livet men vanligen i 30-50 

årsåldern (Grefberg & Johansson, 2007). Antalet personer som beräknas vara drabbade 

av fibromyalgi kan dock vara underskattat, eftersom många trots utpräglad smärta får fel 

diagnos på grund av okunskap om sjukdomen. Vanliga feldiagnostiseringar är t.ex. 

kroniskt smärttillstånd, depression och utmattningssyndrom (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007).   

 

Orsak 

Det finns ingen känd orsak till fibromyalgi, men utlösande faktorer som kan bidra till 

insjuknande är ärftlighet, infektion, långvarig lokal smärta eller att drabbas av en livskris 

(Gullacksen, 1998). En teori är att den kroniska värken uppstår till följd av långvariga 

sömnrubbningar, ofta till följd av ihållande stress (FASS, 2007). Smärtan utlöses av 

retningar som hos personen normalt inte framkallar smärta och är av hög intensitet och 

varaktighet (Socialstyrelsen, 2000). Smärtan uppkommer genom olika mekanismer i 



2 

 

nervsystemet i kombination med sänkt smärttröskel i hjärnan. Det sympatiska 

nervsystemet aktiveras och leder till att patienten får besvär från olika delar av kroppen 

(FASS, 2007).  

 

Symtom 

Fibromyalgi medför kronisk generell muskelvärk med stelhet i armar, ben och rygg 

vilken vanligen är mest uttalad på morgonen (FASS, 2007). Smärtan i musklerna 

förvärras successivt och generaliseras (Socialstyrelsen, 2000). Sjukdomen innebär en 

kombination av symtom som t.ex. smärta, muskeltrötthet, allmän trötthet och 

sömnstörningar (Ibid., 2000). Andra vanliga symtom är huvudvärk, yrsel, domningar och 

stickningar i händerna (Grefberg & Johansson, 2007). Symtomen kan påverkas negativt 

av allt för hård fysisk aktivitet, stress, väderomslag och ängslan (FASS, 2007). Det finns 

en högre representation av stressrelaterade symtom, depression och oro hos personer med 

fibromyalgi än hos normalpopulationen. I kontakten med vården blir ibland personer med 

fibromyalgi bemötta med misstro, vilket kan bero på att sjukdomen ofta ger en mängd 

olika symtom (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Diagnos 

Genom tiderna har fibromyalgi haft flera olika förnedrande benämningar, t.ex. sveda-

värk-bränn-käring (SVBK) och klimakteriekäring (Olin, 2002). Det var först under 1970- 

och 80-talet som de första kriterierna för diagnostisering av fibromyalgi kom (Anderberg 

& Bojner Horwitz, 2007). Enligt American College of Rheumatology (ACR) (1990) ska 

vissa kriterier uppfyllas för att få diagnosen. Det ska förekomma generell värk under 

minst 3 månader i hals-, bröst- eller ländryggrad. Vid palpation ska smärtreaktion kunna 

framkallas på minst 11 av de 18 lokaliserade punkterna, s.k. ”tender points” (Se bilaga 1) 

(Socialstyrelsen, 2000). Enligt ledande fibromyalgiforskare som skapat ACR- kriterierna, 

har allt för mycket fokus kommit att ligga på de ömmande punkterna. Därför finns planer 

på att helt bortse från dessa punkter och istället i större mån uppmärksamma den 

psykosociala situationen, den generella smärtan samt upplevelsen av stress. Denna 

vändpunkt ses som betydelsefull eftersom sjukdomen i ett tidigare skede eventuellt skulle 

kunna förhindras, botas eller förbättras (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). Vid 

fibromyalgi har inga avvikelser i blodprover eller vid röntgenundersökning kunnat 

påvisas, varför inga mätmetoder finns som kan styrka diagnosen (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007). En annan svårighet vid diagnostisering är att symtomen varierar från 

individ till individ och från dag till dag (Socialstyrelsen, 2000). Det är av stor vikt att en 

korrekt diagnos ställs för att kunna påbörja rätt sorts behandling (FASS, 2007). 

 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling vid fibromyalgi. Sjukdomen medför ingen förstörelse 

av muskler och leder men muskelvärken och tröttheten blir dock ofta bestående (Grefberg 

& Johansson, 2007). Vid fibromyalgi används medicinsk symtomlindrande behandling 

för att motverka sömnstörningar, smärta och depression etc. (FASS, 2007). Utöver den 

medicinska behandlingen utformas rehabiliteringsinsatser utifrån det individuella behovet 

(Socialstyrelsen, 2000). Det har framkommit i studier att bäst resultat uppnås genom en 

kombination av icke-medicinsk och medicinsk behandling. Regelbunden, måttlig fysisk 

aktivitet trots smärta, har visat sig vara positiv tillsammans med kognitiv beteendeterapi. 
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Ofta tar det flera års tid av rehabilitering och behandling innan tecken på tillfrisknande 

ses (Anderberg & Boyner Horwitz, 2007). 

 

Lidande/välbefinnande 
Lidande och välbefinnande finns naturligt i människans liv. En människa med långvarig 

sjukdom kan uppleva lidande men ändå känna välbefinnande med hjälp av sina resurser i 

livet. Målet med all omvårdnad är att lindra eller förhindra lidande och att främja 

välbefinnande. Det är av stor vikt att en människa som upplever lidande blir sedd och 

bekräftad. Sjukdomslidande är en form av lidande som människan kan uppleva vid 

sjukdom eller annan ohälsa, t.ex. smärta, trötthet, ensamhet och sårbarhet. Välbefinnande 

kan skapas av vårdpersonal genom att finnas till hands och få patienten att känna att 

någon bryr sig. Om sjukdomen inte går att bota kan ändå en viss trygghet upplevas om 

personen upplever kontroll över sin situation. Det är betydelsefullt att patienten har 

förtroendefulla relationer till anhöriga och vårdpersonal. Vårdlidandet är det lidande som 

uppfattas i en vårdsituation och innebär att bli förnekad som en lidande människa. När en 

människas lidande åsidosätts kränks dennes värdighet och människan blir därmed 

förolämpad och förödmjukad (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003).   

 

Fibromyalgi är ett tillstånd som länge förbryllat på grund av smärtans växlande 

lokalisation och karaktär, vilket ofta medfört att patienter blivit misstrodda och att vården 

letat efter psykologiska orsaker till symtomen (Gullacksen, 1998). De många och 

svårbehandlade symtomen som hör till sjukdomen kan göra att patienterna uppfattas som 

hypokondriska och besvärliga (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Fibromyalgi är inte en 

psykisk sjukdom, men långvarig smärta ger däremot ofta långvarig stress 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Att få en diagnos är ofta betydelsefullt för patienterna då 

den ger legitimitet, patientstatus och en förklaring till lidandet (Åsbring, 2003). Att få 

sjukdomen bekräftad har en viktig social funktion eftersom besvären då kan namnges i 

olika sammanhang (Gullacksen, 1998).  

 

Subjektiv kropp 

Människan har tillgång till livet och världen genom sin kropp. Kroppen är mer än en 

fysisk gestalt och är oerhört viktig för vår identitet. Genom kroppen skapas en bild av oss 

själva och den värld vi lever i. Vid sjukdom förändras människans upplevelse av sig 

själv, på så sätt att man blir främmande för sin egen kropp och börjar uppleva världen på 

ett nytt sätt (Wiklund, 2003). Människans subjektiva kropp är fysisk, psykisk, andlig och 

existentiell med personliga upplevelser, erfarenheter och minnen. Förändringar av 

kroppen vid t.ex. sjukdom medför en förändring av tillgången till världen och till livet 

(Dahlberg, et al., 2003).   

 

Känslan av smärta är subjektiv och kan inte upplevas av någon annan än den drabbade 

(Enman, Karlsson & Bagge, 2007). Gullacksen (1998) menar att ju längre smärtperioden 

blir desto mer ängslan väcks kring vad kroppen kan klara av. Att inte längre känna igen 

sig själv skapar osäkerhet. Relationen till omgivningen förändras och upplevelsen av att 

inte ”kunna” blir en ny del av livet (Ibid.). Känslan av smärta är subjektiv och kan inte 
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upplevas av någon annan än den drabbade. Därför är det av stor vikt att som vårdpersonal 

ge bekräftelse till och visa empati för patienterna (Enman et al., 2007).  

 

Vårdrelation 

Det är betydelsefullt att relationen mellan vårdpersonal och patient är god. En god 

relation kan främja välbefinnande och lindra lidande hos patienten. Relationen bör bygga 

på ett professionellt engagemang för patienten, där vårdaren inte räknar med att få ut 

någon egen vinning. Det är mycket viktigt att som vårdpersonal visa respekt och 

förståelse för patientens lidande och välbefinnande, samt kunna erbjuda en absolut 

närvaro i mötet. En professionell vårdrelation innebär en stor öppenhet från vårdarens 

sida med reflektion över sin förförståelse samt över vad som händer i relationen och i 

vårdandet (Dahlberg, et al., 2003). Det goda mötet bygger på en god människosyn och på 

människors lika värde. För att mötet ska bli så bra som möjligt krävs professionalitet, 

kunskap samt förmåga och tid att lyssna (Agevall et al., 2000).  

 

Hur personer med fibromyalgi uppfattar bemötandet och omhändertagandet inom hälso- 

vården är en betydelsefull aspekt, eftersom de har många och långvariga kontakter med 

vårdgivare (Åsbring, 2003). För att motverka att smärta förvärras av oro och ångest är det 

betydelsefullt att vårdpersonalen kan förmedla kunskap till patienten. En trygg patient 

som litar på vårdpersonalen har visat sig vara mindre smärtkänslig (Enman et al., 2007). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Fibromyalgi är en sjukdom som inte har någon klar orsak, därmed finns heller ingen bot 

(Grefberg & Johansson, 2007). Sjukdomen innebär ofta ett livslångt tillstånd som medför 

återkommande kontakter med vården (Åsbring, 2003). Fortfarande råder bristande 

kunskaper om fibromyalgi inom vården, då många menar att sjukdomen inte existerar. 

Eftersom symtomen inte syns utanpå riskerar de drabbade att inte bli trodda i olika 

sammanhang. Att leva med en sjukdom utan att få den bekräftad, kan innebära ett lidande 

som påverkar livskvaliteten negativt. Vid litteratursökning fann författarna flera studier 

som belyste hur personer med fibromyalgi upplever mötet med vårdpersonal. Det är 

därför betydelsefullt att sammanställa dessa resultat för att få en överblick av vad tidigare 

forskning visat. Om vi som vårdpersonal får mer kunskap om vad det innebär att leva 

med fibromyalgi, kan vi bli mer förstående och mindre fördomsfulla. Det är 

betydelsefullt att inte döma i förväg, eftersom bemötandet och relationen som skapas är 

grunden för en god och tillförlitlig vård. Det är väsentligt att ta reda på hur patienter med 

fibromyalgi upplever mötet i vården, för att kunna bemöta dem på bästa möjliga sätt. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever mötet med 

vårdpersonal. 
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METOD 
 

För att besvara syftet och få fram den subjektiva upplevelsen genomfördes en kvalitativ 

litteraturstudie. Motivet till vald metod var att få en samlad bild över den kunskap som 

redan finns om fenomenet (Polit, Beck & Hungler, 2001). 

  
Kvalitativa forskningsmetoder används för att förklara, beskriva och fördjupa förståelsen 

för mänskliga uppfattningar och upplevelser. Studien hade ett holistiskt synsätt, vilket 

innebär att helheten studerades (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Författarna 

inspirerades av fenomenologin, vilket betyder att studera hur olika människor eller 

grupper av människor upplever sin situation (Willman et al, 2006). Fokus ligger på 

upplevelsen av sjukdom, inte på sjukdomen i sig (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). 

 

Material 

För att begränsa urvalet skulle artiklarna uppfylla vissa krav. Dessa inklusionskriterier 

var att studierna skulle vara vetenskapliga och utförda etiskt korrekt, motsvara 

litteraturstudiens syfte samt vara publicerade år 1995 och framåt. Författarna valde att 

inte ta med studier publicerade tidigare än 1995 för att inte basera studien på allt för 

gammal forskning, då synen på fibromyalgi kan ha förändrats över tiden. Åren 1995 och 

framåt ansågs dessutom lämpligt för att få ihop tillräckligt mycket material till 

litteraturstudien. Ytterligare ett krav som fanns var att artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska, svenska eller norska eftersom författarna behärskar dessa språk. Alla 

artiklarna hämtades ur primärkällor, vilket innebär att författaren som skrivit artikeln 

även utfört studien (Patel & Davidsson, 2003). Författarna fann slutligen tio artiklar som 

motsvarade studiens syfte. Enbart kvalitativa studier användes eftersom de bäst beskriver 

den subjektiva upplevelsen. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna använde sig av vetenskapliga artiklar från tidigare genomförda studier. 

Insamling av data genomfördes med hjälp av sökning i databaserna Cinahl, PubMed och 

SveMed+. Samtliga databaser innehåller vårdvetenskapliga och medicinska studier, 

därför ansågs dessa lämpliga för att finna artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte. 

Författarna använde olika databaser för att skapa en bredd i sökningen. För att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar användes sökord som passade studiens syfte och genom 

att kombinera dessa begränsades antalet träffar. De sökord som användes var attitude, 

chronic pain, coping, dignity, experiences, fibromyalgia, health care, musculoskeletal 

pain, relation, respect och support. (Se bilaga 2). Titel och abstrakt granskades för att 

välja ut vetenskapliga artiklar och författarna fann sammanlagt 19 st. Genom att läsa 

abstrakt skapades en uppfattning om huruvida artiklarna motsvarade syftet eller inte. 

Samtliga resultat lästes i fulltext och artiklarnas kvalitet granskades. Författarna 

undersökte om det fanns ett tydligt formulerat problem med ett klart formulerat syfte. 

Vikt lades vid metodval, hur metoden och undersökningspersoner var beskrivna, hur data 

hade analyserats samt vad resultatet visade (Friberg, 2006). För att granskningen skulle 

bli så tillförlitlig som möjligt utförde författarna granskningen var och en för sig och 

jämförde därefter sina uppfattningar (Willman et al., 2006).  
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Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av data, vilket innebär beskrivning av 

innehållet av ett fenomen (Patel & Davidsson, 2003). En kvalitativ analys karakteriseras 

av en rörelse från helhet till delar till en ny meningsfull helhet (Friberg, 2006). Analysen 

har genomförts med utgångspunkt från Graneheim och Lundman (2003). Författarna läste 

upprepade gånger sitt insamlade datamaterial för att se helheten av artiklarnas resultat. 

Innehållsanalysen inleddes med att meningsbärande enheter urskiljdes från övrig text. 

Meningsbärande enheter är ord eller meningar som har samma innebörd. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebär en koncentrerad 

sammanfattning, utan att för den delen tappa kärnan i innehållet. Dessa sammanfattades i 

sin tur i koder, vilket ger en överblick av datan. Slutligen utformades två kategorier och 

ett antal underkategorier utifrån de koder som uppkommit genom analysförfarandet. 

Dessa bildade rubriker i resultatdelen, under vilka materialet sedan delades upp. En 

kategori svarar på frågan ”vad” och kan urskiljas som en röd tråd genom koderna. 

Innehållsanalysen har baserats på en manifest nivå, vilket innebär analys av vad texten 

säger, det vill säga lägga fokus på synliga delar av texten.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1982) ska vissa riktlinjer följas då det gäller hur 

undersökningar bör planeras och genomföras, detta för att tillgodose de grundläggande 

etiska kraven. De medverkande ska noggrant informeras om studiens syfte, metod, 

eventuella risker och obehag (Hansagi & Allebäck, 1994). Deltagarnas integritet måste 

beaktas och de ska ge sitt frivilliga samtycke till medverkan. Vetenskapliga artiklar bör 

granskas och godkännas av en etisk kommitté (The World Medical Association 

Declaration of Helsinki, 2004). Oavsett om författarna hämtar information om deltagarna 

eller om deltagarna själva lämnar informationen, måste författarna värna om de enskildas 

integritet. Samtliga uppgifter från och om deltagarna måste behandlas konfidentiellt 

(Patel & Davidsson, 2003). 

Meningsenhet 

 

Kondensering Kodning Kategori 

the absence of visible 

external signs of the 

illness contributed to be 

called into question 

ifrågasatta på grund av 

frånvaro av yttre 

symtom 

ifrågasättande att inte bli trodd 

the doctor tested their 

credibility with placebo 

treatments 

 

undersökte 

trovärdigheten med 

placebo 

undersökte trovärdighet  att inte bli trodd 

 

as time went by and no 

cure was found, it was 

as if the health care staff 

lost interest in them 

 

tappade intresset för 

dem 

inget engagemang brist på stöd och 

bekräftelse 

impression that the 

doctor was minimizing 

their symptoms 

 

minimerande av 

problem 

ej tagna på allvar brist på stöd och 

bekräftelse 
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Insamlat material granskades för att undersöka om studierna var utförda på ett etiskt 

korrekt sätt. Främst användes artiklar granskade av en etisk kommitté, men även två 

artiklar där det inte framgick klart att de genomgått etisk granskning inkluderades. 

Författarna ansåg att deltagarna i de båda studierna hade behandlats konfidentiellt och att 

hänsyn tagits till deltagarnas integritet.  

 

 

RESULTAT 
 

I den induktiva analysen framträdde två huvudkategorier; Att inte bli trodd och Stöd och 

icke-stöd. Under huvudkategorin Att inte bli trodd framkom ett flertal underkategorier: 

Reaktioner på vårdpersonalens förhållningssätt, Strategier för att uppfattas trovärdig, 

Osynlig sjukdom, Stämplad som psykiskt sju. Under den andra huvudkategorin, Stöd och 

icke-stöd, framkom följande underkategorier: Det goda mötet, Reaktioner på 

vårdpersonalens bristande stöd, Bristande medicinsk kunskap hos vårdpersonalen och 

Diagnosens betydelse.  Samtliga kategorier användes som rubriker, under vilka resultatet 

redovisades.  

 

Att inte bli trodd 

Reaktioner på vårdpersonalens förhållningssätt 

Personer med fibromyalgi beskrev det negativt att drabbas av fibromyalgi då det var en 

sjukdom som förknippades med skepsis. Samtliga i studien var oroliga över att 

sjukdomen skulle påverka relationen till andra människor negativt (Mengshoel & Hegge, 

2004). Enligt Haugli, Strand och Finset (2002) var det en stressfaktor att läkarna 

förringade symtomen. En deltagare blev tillsagd att hon skulle må bättre om hon tänkte 

mindre på sina problem (Ibid., 2002). Vidare beskrev deltagarna att de kände sig 

upprörda över att vårdpersonalen verkade förknippa kronisk smärta utan orsak med lathet 

(Paulson, Norberg & Danielsson, 2002) När vårdpersonal anklagade dem för att vara 

arbetsskygga kände de sig kränkta och orättvist behandlade (Mengshoel & Hegge, 2004). 

Ibland kände sig deltagarna förlöjligade av läkarna:  

 

”the physician said outright that I could not possibly feel like that, and I 

had been asked to lie down on the bed when the doctor entered the room. 

He put his foot up on the bed so that I really shook and it hurt so much 

that I flew up and swore, and with that he kicked the bed again and asked 

if it hurt this time as well.” (Paulson, Norberg & Danielson, 2002, s 92). 

 

Cunningham och Jillings (2006) noterade att några barriärer för god vård var att det 

fortfarande rådde debatt om fibromyalgins existens, samt brist på stöd från vårdpersonal. 

En deltagare arbetade förr som sjuksköterska och hon såg på den tiden fibromyalgi som 

ett emotionellt problem. Hon betraktade personer med fibromyalgi som klagande 

hypokondriker fram till dess att hon själv fick diagnosen. I ett par studier upplevde 

deltagarna att vårdpersonal inte tog deras beskrivning på allvar. Vårdpersonalen 

uppfattade dem som hypokondriker och att deras beskrivning var påhittad eller 

överdriven (Haugli et al., 2002; Åsbring & Närvänen, 2002). Att känna sig misstrodd i 
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mötet med vårdpersonal medförde tveksamhet inför att söka fortsatt vård (Hallberg & 

Carlsson, 1998). 

 

”Nothing is happening…I just become sick-listened…I have mobility in my 

body, and it seems that if you are mobile then you cannot be in pain. “ 

(Hallberg & Carlsson, 1998, s 100). 

 

Det var vanligt förekommande att känna sig ensam i sin sjukdom, att inte känna sig trodd 

och att inte få relevant information (Haugli et al., 2002). Deltagarna var av uppfattningen 

att läkarna associerade fibromyalgi med hysteriska kvinnor samt att de tyckte att 

fibromyalgi bara var en trend (Undeland & Malterud, 2007). En deltagare blev mycket 

upprörd och arg när hon under ett sjukhusbesök hörde kommentaren:  

 

” what’s wrong with this lady?” ”Oh!...the usual… 

menopause.”(Cunningham & Jillings, 2006, s 266).  

 

En läkare hade sagt till en deltagare att inga fel kunde hittas och att hon såg mycket pigg 

ut. (Haugli et al., 2002). Många deltagare beskrev att de fått kommentarer från 

vårdpersonalen som fått dem att känna sig irriterade, ledsna och frustrerade snarare än att 

känna sig smickrade: 

 

”You don’t look ill! You always look so healthy! You are so young!” 

(Werner & Malterud, 2003, s 1413). 

 

Strategier för att uppfattas trovärdig 

I studien av Werner och Malterud (2003) framkom att deltagarna innan och under varje 

möte med vården lade ner mycket tid och energi för att bli betraktade som trovärdiga 

patienter. De kämpade hårt för att behålla sin självkänsla och värdighet. För att inte bli 

betraktade som hypokondriker antog deltagarna i studien av Åsbring och Närvänen 

(2002) en defensiv roll och undanhöll ibland de många och vaga symtomen. 

 

Personer med fibromyalgi delgav att de blev ifrågasatta av läkarna när de innan mötet 

solat solarium, sminkat sig och fått en god natts sömn. Försöken att se lite piggare ut var 

inte till någon fördel, då detta fick dem att se allt för välmående ut för att bli betraktade 

som sjuka (Haugli et al., 2002; Werner & Malterud, 2003). För att inte bli betraktade som 

besvärliga patienter var en vanlig strategi att ständigt söka nya läkare (Åsbring & 

Närvänen, 2002). Vissa undvek att tala om hur de egentligen upplevde sin smärta och sin 

ängslan, då de var rädda för att uppfattas som besvärliga (Paulson et al., 2002). I en annan 

studie överdrev ibland deltagarna sin beskrivning av smärtan i hopp om att bli tagna på 

allvar (Hallberg & Carlsson, 1998). 

 

”…that one is not believed, huh, it is so hard that it is almost the worst 

thing. It has been worse than the pains, actually.” (Åsbring & Närvänen, 

2002, s 152). 

 

 



9 

 

Osynlig sjukdom 

Personer med fibromyalgi beskrev på olika sätt vårdens tendens till tvivel och att deras 

lidande inte togs på allvar (Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg, Lundman & Norberg, 

1999; Thorne, Harris, Mahoney, Con & Mc Guinness, 2004). Deltagarna upplevde att de 

blev misstrodda då läkaren inte hittade några konkreta tecken på sjukdom (Haugli et al, 

2002). Bristen på synliga symtom ansågs medföra tvivel på deras trovärdighet, vilket 

bidrog till emotionell börda (Cunningham & Jillings, 2006; Söderberg et al., 1999). En 

minoritet av deltagarna i studien av Åsbring och Närvänen (2002) upplevde sig dock inte 

ifrågasatta. En av dem var övertygad om att de inte blev ifrågasatta på grund av att det i 

dessa fall förekom yttre synliga tecken på sjukdom.  

 

”If you don’t look like a sick person you cannot be sick.” (Söderberg et 

al., 1999, s 580). 

 

I studien av Mengshoel och Hegge (2004) beskrev en deltagare att ingen såg vad hon 

kände, att hon ständigt var trött och att hon fick otillräckligt med sömn. Hon menade att 

situationen varit annorlunda om det funnits blodprover som visade någonting. 

En deltagare i en annan studie berättade att hon kände frustration över bristen på 

mätmetoder vid fibromyalgi (Cunningham & Jillings, 2006). I en annan studie upplevde 

deltagarna att deras trovärdighet ifrågasattes av vårdpersonal, vanligen efter att prover 

och undersökningar inte visade några patologiska förklaringar (Åsbring & Närvänen, 

2002). Flera deltagare var av uppfattningen att vårdpersonal endast utförde tester för att 

säkerställa om sjukdom förelåg (Hallberg & Carlsson, 1998). En annan studie visade att 

det var vanligt att läkarna till en början var tillmötesgående. Attityden förändrades 

emellertid och läkarna blev misstänksamma när provresultaten visade sig vara negativa. 

Två deltagare berättade att läkarna testade deras trovärdighet med placebo-behandling 

(Åsbring & Närvänen, 2002).  

 

”Very often I wish I had a fractured back or cancer or something, because 

they do not believe me. They cannot show them a blood test or an X-ray 

picture: that is what is wrong with me.” (Haugli et al., 2002, s 172).  

 

Stämplad som psykiskt sjuk 

Personer med fibromyalgi blev åtskilliga gånger dåligt bemötta och de upplevde att deras 

problem ansågs vara psykiska (Haugli et al., 2002; Mengshoel & Hegge, 2004; Söderberg 

et al., 1999, Werner & Malterud, 2003; Åsbring & Närvänen 2002). Enligt Mengshoel 

och Hegge (2004) resulterade detta i att de till slut började tvivla på sig själva. Några 

deltagare kände sig oerhört förödmjukade då vissa läkare antog att deras problem var 

inbillade eller psykiska, utan att göra en ordentlig undersökning. I frånvaro av konkreta 

fynd som kunde styrka fysisk sjukdom, började läkarna istället omedelbart misstänka 

psykiska orsaker till problemen. Detta resulterade i att många deltagare började 

ifrågasätta läkarnas professionalitet. Inte sällan uppmanades deltagarna att ta kontakt med 

en psykolog eller att börja inta antidepressiva läkemedel, vilket många deltagare 

uppfattade som mycket kränkande. För att få sjukersättning var de många gånger tvungna 

att mot sin vilja kontakta psykiatrin. Trots det generella motståndet till psykiatrin var 

psykologiska orsaker till problemen dock inte helt uteslutna av vissa deltagare. Dessa 
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deltagare kände att läkarna enbart såg medicinska orsaker till deras problem, då de istället 

hade föredragit att diskutera psykologiska orsaker (Åsbring & Närvänen, 2002).  

 

”You meet a wall of distrust, you still hear that it is hysterical, it is only 

nerves” (Haugli, Strand & Finset, 2002, s 172). 

 

Stöd och icke-stöd 

Det goda mötet 

Efter att deltagarna haft kontakt med vårdspecialister från olika discipliner kände de sig 

förstådda, trodda och respekterade. De kände också tacksamhet över att vården arrangerat 

informationsmöten med deras arbetsgivare, vilket underlättade vid eventuell 

sjukskrivning (Paulson et al., 2002). I kampen att hantera sin svåra situation upplevde 

somliga stöd och bekräftelse från läkarna. I dessa fall var dock patienterna redan bekanta 

med läkarna innan sjukdomen bröt ut. Alla uppskattade vårdpersonal som var 

samarbetsvilliga och intresserade av att lära sig mer om sjukdomen (Cunningham & 

Jillings, 2006). Personer med fibromyalgi beskrev att det goda mötet innebar att bli tagna 

på allvar, att någon tog sig tid att lyssna och att de fick chans att berätta sin historia. Flera 

hävdade att förutsättningen för att känna sig trovärdiga var att få en diagnos, bli 

undersökta, få medverka i en undersökningsgrupp, bli tagna på allvar och att inte bli 

skrattad åt (Söderberg et al., 1999). När deltagarna kände att vårdpersonalen verkligen 

brydde sig om dem fick de en känsla av välbefinnande (Thorne et al., 2004). 

 

”he always had time for me, and he made me feel like a human being and 

not just some chronic complainer”. (Thorne et al., 2004, s 304). 

 

Reaktioner på vårdpersonalens bristande stöd 

I många situationer med vården kände personer med fibromyalgi att de inte var 

respekterade, vilket hotade deras integritet och känsla av sammanhang (Söderberg et al., 

1999). Deltagarna kände sig väl bemötta när de besökte primärvården. Allt eftersom tiden 

gick tappade dock vården intresset för dem, på grund av att orsaken till besvären inte 

kunde identifieras och att ingen bot kunde hittas. Läkarna tog lätt på deras problem, 

menade att smärtan var övergående och rekommenderade dem att ta det lugnt. Samtliga 

kände sig mycket ensamma då de upplevde att vårdpersonalen varken visade 

engagemang eller intresse för dem (Paulson et al., 2002). Enligt Haugli et al. (2002) 

kände sig deltagarna hindrade från att ställa frågor till läkarna, dels för att de var rädda att 

fråga om något läkarna skulle uppfatta som irrelevant och dels för att de inte ville uppta 

för mycket av läkarnas tid.  

 

”I have not got any help at all…although I have made a suicide attempt. “ 

(Hallberg och Carlsson, 1998, s 100). 

 

Deltagarna tvingades söka hjälp om och om igen (Paulson et al., 2002). Enligt Werner 

och Malterud (2003) upplevdes det som ansträngande, svårt och tungt att upprepade 

gånger behöva redogöra för sin kroniska och osynliga sjukdom. Trots alla upprepningar 

av sina problem, blev de ändå inte bemötta med förståelse och respekt. I studien av 

Paulson et al. (2002) upplevde deltagarna att kontinuiteten i vården var bristfällig och 
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läkarnas tidsbrist gjorde det svårt att finna någon som aktivt lyssnade. De olika besöken i 

vården var oerhört tidskrävande och behandlingsmetoderna ledde sällan till förbättring. 

Samtliga var överens om att det dröjde allt för lång tid innan de kom i kontakt med någon 

som var specialiserad på kronisk smärta. I en studie (Hallberg & Carlsson, 1998) 

framgick att deltagarna genomgått en mängd olika behandlingar och att de till slut kände 

att vården endast ville tjäna pengar på deras smärta. 

 

” So many different physiotherapists have been involved, at least 10-15, 

all trying their own various methods- this is very tiring and doesn’t lead to 

any overall improvement.”(Paulson et al., 2002, s 90).  

 

Deltagarna upplevde ett avståndstagande från vårdpersonalens sida. De kände sig därmed 

ifrågasatta och förolämpade och tvekade att söka vård igen (Åsbring & Närvänen, 2002). 

En deltagare upplevde att läkaren gav henne alla tänkbara mediciner för att få henne att 

tiga. Sådana nedvärderande attityder gjorde att deltagarna höll sin diagnos hemlig och 

vissa hade svårt för att acceptera den. De insåg att de betraktades som besvärliga 

patienter (Undeland & Malterud, 2007). I studien av Paulson et al. (2002) framgick att 

smärtstillande läkemedel ofta skrevs ut med en rekommendation att ta det lugnt, utan att 

några andra råd gavs. Deltagarna kände oro över läkarnas oprofesionella beteende att 

utan dialog skriva ut smärtstillande läkemedel. I en annan studie framgick det däremot att 

deltagarna kände bekräftelse på sitt lidande då de ordinerades en stor mängd läkemedel 

(Hallberg & Carlsson, 1998). 

 

”I’ve made it clear to most of the doctors and health personnel that I have 

had contact with that I don’t want so much treatment with painkillers.” 

Werner & Malterud, 2003, s 1413). 

 

Bristande medicinsk kunskap hos vårdpersonalen 

När deltagarna sökt information från massmedia hade de tämligen ofta anat att de led av 

fibromyalgi. Läkare hade dock åtskilliga gånger avfärdat deras teori (Undeland & 

Malterud, 2007). Deltagare konsulterade flera olika läkare och sökte hjälp och 

information från många olika håll för att hitta en orsak till och behandling av deras 

hälsoproblem. De klagade över att de inte blivit fullständigt undersökta och över de 

bristande undersökningsmetoderna som användes för att lokalisera smärtan. Några av 

dem beskrev konsultationer där de frågade, föreslog eller till och med vädjade om 

behandling, sjukskrivning eller smärtstillande läkemedel. Åtskilliga medicinska 

utredningar samt ett stort antal remisser till vårdsspecialister utfördes på deltagarnas egna 

initiativ (Werner & Malterud, 2003). I flera studier kände sig deltagarna ofta missbelåtna 

och frustrerade över bristen på medicinsk kunskap och behandling (Cunningham & 

Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 1998; Mengshoel & Hegges, 2004; Åsbring & 

Närvänen, 2002). Det framkom att deltagarna till följd av vårdpersonalens bristande 

kunskap, blev upplysta att lära sig leva med sjukdomen och anpassa livet efter symtomen 

(Mengshoel & Hegge, 2004). 

 

Många deltagare erfor att läkarna hade svårigheter att förklara uppkomsten till symtomen 

och menade att vårdpersonalen tvivlade på sin förmåga att hjälpa patienterna (Hallberg & 
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Carlsson, 1998; Undeland & Malterud, 2007). Patienter med kronisk smärta betraktades 

inte som idealpatienter, utan snarare som svåra fall (Hallberg & Carlsson, 1998). Enligt 

Mengshoel och Hegges (2004) upplevde deltagarna att läkarna från gång till gång 

signalerade missnöje över att inte kunna behandla symtomen och lindra smärtan som 

patienterna led av. Deltagarna angav att de vanligen fick söka råd och behandling utanför 

den traditionella vården. De upplevde det meningslöst att söka hjälp och kände stor 

frustration över att bli svikna av vårdssystemet (Thorne et al., 2004). 

 

”he told my husband and myself that you’ll just deteriorate with 

fibromyalgia, you will not get any better. And I was very resistant. I knew 

that was wrong, that I could get better.” (Ibid., s 303). 

 

Deltagarna önskade att läkarna hade informerat dem om vad sjukdomen innebar. Många 

uttryckte frustration över att inte veta varför de blivit sjuka (Undeland & Malterud, 

2007). Många deltagare trodde att läkarna aldrig hade informerat om den förmodade 

orsaken till sjukdomen, men å andra sidan hade de heller aldrig bett om en förklaring 

(Hallberg & Carlsson, 1998).  

 

”I believe that my pain is caused by some kind of physical overload. 

However, nobody has explained to me why.” (Ibid., s 99). 

 

Personer med fibromyalgi erfor en negativ attityd och brist på förståelse bland 

vårdpersonal. Den negativa attityden ansågs bero på brist på kunskap eftersom det är 

svårt att ha förståelse för något man inte själv har upplevt (Söderberg et al., 1999). 

Deltagarna upplevde ofta att vårdpersonalen ansträngde sig för lite för att försöka förstå 

och behandla deras kroniska smärta (Hallberg & Carlsson, 1998). Det framkom även att 

dt inte fanns någon färdig plan för vården, utan ett gott samarbete krävdes där båda parter 

ömsesidigt tog till vara på varandras kunskaper. Deltagarna var överens om att det var en 

viktig faktor att få rätt sorts stöd för att kunna hantera sin situation (Cunningham & 

Jillings, 2006). En vanlig orsak till stress i relationen till vården var när råd och 

information inte överensstämde med deltagarnas uppfattning. Ofta rådde delade meningar 

om behandling mellan patient och läkare. En läkare upplyste en deltagare om att hon bara 

var spänd i sina muskler och uppmanades att gå hem och slappna av (Haugli et al., 2002). 

 

” he told me to go jogging, how can I when I can hardly walk?” (Ibid., s 

172). 

 

Diagnosens betydelse 

Att få diagnosen fastställd innebar blandade känslor (Mengshoel & Hegge, 2004).  

Diagnosen var å ena sidan oerhört viktig för att legitimera deltagarnas problem men å 

andra sidan kunde den medföra en känsla av kluvenhet (Åsbring & Närvänen, 2002). 

Flera deltagare tyckte att det var positivt att sjukdomen fick ett namn eftersom det 

innebar att den existerade (Hallberg & Carlsson, 1998; Söderberg et al., 1999). Att få en 

diagnos ansågs av deltagarna vara en viktig faktor för en god relation till läkaren (Haugli 

et al., 2002). Deltagarna kände lättnad och glädje över att få en diagnos, då de länge varit 

övertygade om att något var fel. Genom att få en diagnos försäkrades de om att smärtan 
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var sann och att de inte var allvarligt eller dödligt sjuka (Hallberg & Carlsson, 1998; 

Söderberg et al., 1999). Ett upprepande mönster i studien av Åsbring och Närvänen 

(2002) var att deltagarna kände att de ständigt var tvungna att bevisa för andra att 

upplevelsen av sjukdomen var äkta. I och med diagnosen blev det lättare för deltagarna 

att förklara sin sjukdom för andra och att ge en trovärdig förklaring till sin trötthet och 

oförmåga att arbeta (Hallberg & Carlsson, 1998). Enligt Undeland och Malterud (2007) 

upplevde dock flera deltagare förtvivlan när de efter en tid insåg vad diagnosen innebar.  

 

Andra personers attityder till diagnosen var en mycket viktig faktor för hur deltagarna 

blev bemötta. Problemen upplevdes ofta vara förringade och vårdpersonal verkade ibland 

tycka att diagnosen var tvivelaktig (Åsbring & Närvänen, 2002). I Undeland och 

Malteruds (2007) studie diagnostiserades en patient med fibromyalgi, utan att 

dessförinnan ha blivit undersökt. En annan deltagare beskrev att en vårdsspecialist var 

väldigt förstående och hjälpsam. Likväl fick hon ingen diagnos eftersom den inte ansågs 

vara till någon nytta för henne. 

 

“He wanted to help med, but did not write fibromyalgia since it did not 

gain any disability benefits back then.” (Undeland & Malterud, 2007, s 

252). 

 

 

DISKUSSION 
 

I studiens resultat framkom att många personer med fibromyalgi upplevde brist på stöd 

och bekräftelse från vårdpersonal. Bristen på mätmetoder och synliga symtom medförde 

misstro. Inte sällan ansågs problemen vara psykiska vilket orsakade att patienterna kände 

sig förödmjukade. Det rådde frustration över vårdpersonalens bristande kunskap om 

undersökning och behandling. För en majoritet var det betydelsefullt att få en diagnos, 

eftersom det innebar en bekräftelse på att sjukdomen existerade.  

 

Metoddiskussion 

Att genomföra en intervjustudie hade varit intressant och inneburit en hög trovärdighet 

men eftersom författarna fann många studier om fibromyalgi föreföll en litteraturstudie 

vara lämplig. En annan aspekt på metodvalet var att tiden var begränsad till tio veckor, 

vilket gjorde att författarna föredrog en litteraturstudie framför en empirisk studie. 

Studier från Sverige, Norge och Canada användes, vilket ansågs ge en större bredd än vad 

en intervjustudie hade gjort. Författarna såg det positivt att spegla problemet från olika 

länder för att se om det råder någon skillnad, vilket dock inte uppmärksammades.  

 

Databaserna CINAHL, SweMed+ och PubMed innehåller alla medicinska och 

vårdvetenskapliga artiklar. Litteratursökning genomfördes endast i dessa tre databaser, 

vilket kan tyckas vara få. Eftersom författarna fann många relevanta artiklar i dessa 

databaser behövdes inte ytterligare sökning utföras. För att hålla tidsplanen och utförligt 

hinna granska materialet ansågs tio artiklar vara ett lämpligt antal. Olika sökord användes 

vid urvalet och kombinationer av sökorden begränsade antal träffar och ledde till att 

författarna fann väsentliga artiklar.  
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Enligt Dahlberg (1997) är ett validitetskriterium att ha ett objektivt förhållningssätt. Ett 

annat validitetskriterium är att datainsamling och analys redovisas samt hur resultat och 

slutsatser har uppkommit. För att resultatet skulle bli så neutralt och trovärdigt som 

möjligt försökte författarna i valet och bearbetningen av materialet ha ett objektivt 

förhållningssätt. Det finns alltid en viss förförståelse vilket författarna under arbetets 

gång haft i åtanke. Datainsamlingen beskrivs ingående och databaser, sökord samt antalet 

träffar redovisas i en tabell. Analysen genomfördes noga och beskrivs utförligt steg för 

steg för att få ett trovärdigt resultat.   

 

Reliabilitet är enligt Dahlberg (1997) ett mått på säkerhet och tillförlitlighet hos metoden. 

Den anger att resultatet inte är slumpmässigt. Författarna läste upprepade gånger 

materialet var och en för sig för att senare sammanföra sina tankar. Analysförfarandet 

inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Denna är tydlig och 

enkel att följa de olika stegen, allt ifrån meningsbärande enheter till kategorier. 

Författarna kom med hjälp av analysen fram till två olika kategorier med ett flertal 

underkategorier. Det upplevdes relativt svårt att skilja ut de olika kategorierna från 

varandra. Enligt Lundman och Graneheim (2004) är det inte alltid möjligt att skapa 

kategorier som helt utesluter varandra då texten handlar om subjektiva upplevelser.  

 

Samtliga artiklar som användes var skrivna på engelska. Trots noggrann översättning kan 

resultatet ha påverkats av eventuella misstolkningar och felöversättningar. Författarna har 

i arbetet med artiklarna varit mycket noggranna och tagit god tid på sig. Citat har inte 

översatts då det finns risk att texten skulle få en annan innebörd.   

 

Vissa av artiklarna som användes i litteraturstudien hade samma författare. Det kan 

innebära en minskad variation i data. Det behöver dock inte vara negativt eftersom 

studierna belyste olika perspektiv. En styrka i uppsatsen är att artiklarna som användes 

var vetenskapliga och att författarkompetensen i artiklarna var hög. Samtliga artiklar var 

primärkällor och var grundade på empiriska studier. Författarna har eftersträvat att 

använda sig utav så ny forskning som möjligt för att få fram hur upplevelsen av vården är 

nu. Författarna kunde dock ha använt sig av både ny och äldre forskning för att jämföra 

om det råder skillnad över tid. Författarna anser att resultatet av denna kvalitativa studie 

är generaliserbart till liknande sammanhang. Dock är inte generaliserbarhet detsamma i 

kvalitativa studier som i kvantitativa.   

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att många personer med fibromyalgi kände sig misstrodda av 

vårdpersonal. Patienterna kände sig kränkta och orättvist behandlade när de blev 

beskyllda för att vara hypokondriker, lata eller arbetsskygga. Att bli förnekad som en 

lidande människa innebär ett vårdlidande. När en människas lidande åsidosätts kränks 

dennes värdighet och hon blir förolämpad och förödmjukad (Dahlberg, et al. 2003). 

Vårdlidande är fullt ut ett onödigt lidande som ingen ska behöva utstå. Att inte bli trodd 

är onekligen djupt förnedrande och kan medföra tveksamhet inför att söka fortsatt vård. 

Utan vård får dessa patienter ingen symtomlindring och får därmed leva med ständig 

smärta och ängslan, vilket sannerligen inte ger någon värdig livskvalitet.   
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I studiens resultat framkom att vissa läkare ansåg att patienterna såg allt för friska ut för 

att kunna vara sjuka och menade att fibromyalgi enbart var en trend. Patienternas försök 

att se piggare ut var inte till någon fördel eftersom de då inte betraktades som sjuka. 

Vissa patienter överdrev sina besvär i hopp om att bli tagna på allvar medan andra 

undvek att tala om sina symtom för att inte uppfattas som besvärliga eller som 

hypokondriker. I kontakten med vården blir ibland personer med fibromyalgi bemötta 

med misstro, vilket kan bero på att sjukdomen ofta ger många olika symtom 

(Socialstyrelsen, 2000, s 10). Vårdpersonal ska finnas där för patienten och skapa 

trygghet i tillvaron. Det är djupt beklagligt att en lidande människa inte vågar ge uttryck 

för sina verkliga upplevelser på grund av rädsla för att inte bli tagen på allvar. Oavsett om 

man är frisk eller sjuk ska alla människor ha rätt till att se välmående ut och få göra sig 

fina, utan att för den sakens skull riskera att bli misstrodd.  

 

Vidare visar studiens resultat att det hos vårdpersonal fanns tendens till tvivel gentemot 

personer med fibromyalgi vid brist på konkreta tecken på sjukdom. Många upplevde att 

vårdpersonal till en början var tillmötesgående men att de blev misstänksamma när 

sjukdomen inte gick att bevisa. Det efterfrågades mätmetoder som kunde bekräfta 

sjukdomens existens. Enligt Anderberg och Bojner Horwitz (2007) har inga avvikelser i 

blodprover eller vid röntgenundersökning kunnat påvisas, därför finns inga mätmetoder 

som kan styrka diagnosen. När det inte finns konkreta mätmetoder som kan bevisa 

sjukdom måste patientens ord tas på fullaste allvar. I brist på mätmetoder är det extra 

viktigt att vårdpersonal tar sig tid att utförligt undersöka patienten, är absolut närvarande i 

mötet och aktivt lyssnar på patientens berättelse. Patienten blir på så sätt bekräftad och 

känner att någon bryr sig.  

 

Av studiens resultat framkommer att personer med fibromyalgi ofta upplevde en lättnad 

över att få en diagnos. Diagnosen var betydelsefull för att få bekräftelse på att sjukdomen 

existerade. För en del medförde diagnosen dock en känsla av kluvenhet eftersom 

sjukdomen associerades med tvivel. Att diagnosen ställs enbart efter patientens egna 

uppgifter kan vara en bidragande faktor till vårdens osäkerhet inför sjukdomen 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Framtida forskning kommer sannolikt att öka kunskapen 

om smärtmekanismer och nya metoder för diagnostik, vilket förhoppningsvis leder till att 

tveksamheten om diagnosen på sikt försvinner.   

 

Studiens resultat visar att det var vanligt förekommande att personer med fibromyalgi 

ansågs vara psykiskt sjuka vid frånvaro av konkreta tecken på somatisk sjukdom. 

Patienterna kände sig därmed förödmjukade och inte sällan började de tvivla på sig 

själva. Fibromyalgi är inte en psykisk sjukdom, men långvarig smärta ger däremot ofta 

långvarig stress (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Känslan av smärta är subjektiv och kan 

inte upplevas av någon annan än den drabbade. Därför är det av stor vikt att som 

vårdpersonal ge bekräftelse till och visa empati för patienterna (Enman et al., 2007). Att 

bli betraktad som psykiskt sjuk och inte själv uppleva sig ha psykiska problem måste 

kännas oerhört kränkande. Bara för att smärtan inte går att bevisa behöver det inte betyda 

att den inte existerar. Därför är det av stor vikt att vi som vårdpersonal tar dessa patienter 

på allvar och ger dem stöd och litar på deras ord. 
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Det som tydligt lyser igenom studiens resultat är att patienter med fibromyalgi upplevde 

brist på stöd och bekräftelse från vårdpersonal. Patienternas strävan efter förståelse och 

respekt medförde att de var tvungna att söka hjälp om och om igen, vilket upplevdes som 

tidskrävande, ansträngande och som sällan ledde till förbättring. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) är målet med all omvårdnad att lindra eller förhindra lidande och att främja 

välbefinnande. Välbefinnande kan skapas av att vårdpersonal finns till hands och får 

patienten att känna att någon bryr sig. Viktigt är att poängtera att vi som vårdpersonal ska 

visa respekt och förståelse för patientens lidande. Det är betydelsefullt att relationen 

mellan patient och vårdpersonal är god eftersom den då kan främja välbefinnande och 

lindra lidande.  

 

Av undersökningsresultatet framkommer att det stundtals förekom goda möten med 

vården. Det var framförallt i möten med vårdsspecialister och sedan tidigare bekanta 

läkare som det framkom att patienterna kände sig förstådda, trodda och respekterade. En 

professionell vårdrelation innebär en stor öppenhet från vårdarens sida med reflektion 

över sin förförståelse samt över vad som händer i relationen och i vårdandet (Dahlberg, et 

al., 2003). Här framkommer vikten av att patienten i ett tidigt skede blir utredd och får 

kontakt med vårdsspecialister för att känna bekräftelse i sin sjukdom. Att någon lyssnar 

och tror på en kan betyda oerhört mycket för den lidande människan och det är viktigt att 

vi som vårdpersonal har det i åtanke. 

 

I resultatet framgår det att patienterna var frustrerade och missbelåtna över att det hos 

vårdpersonal fanns en bristande kunskap om sjukdomen i sig, undersökningsmetoder och 

behandlingar. Enligt Enman et al. (2007) är det betydelsefullt att vårdpersonal kan 

förmedla kunskap till patienten för att motverka att smärta förvärras av oro och ångest. 

En trygg patient som litar på vårdpersonalen har visat sig vara mindre smärtkänslig 

(Ibid.) Patienter ska alltid kunna förvänta sig ett gott bemötande från vårdpersonal, trots 

bristande kunskap om sjukdomen. Ökad kunskap om fibromyalgi behövs hos 

vårdpersonal för att patienterna ska kunna få korrekt information, ett gott bemötande och 

bästa tänkbara vård.  

 

Det har nu gått många år sedan de diagnostiska kriterierna för fibromyalgi fastställdes, 

men fortfarande blir många patienter bemötta med tvivel från vårdpersonal huruvida 

smärtan är verklig eller inte. Det råder fortfarande stor okunskap om sjukdomen bland 

vårdpersonal. Många patienter får vänta länge samt söka flera olika läkare innan de får en 

diagnos. Detta innebär att möjlighet till lindring av besvär och rehabilitering fördröjs och 

försvåras. Att inte bli trodd och inte få sin sjukdom bekräftad innebär ett onödigt lidande 

för dessa patienter. Författarna upplever att det behövs ytterligare forskning för att öka 

förståelsen för och kunskapen om hur lidandet yttrar sig för personer med fibromyalgi. 

Framtida forskning skulle kunna vara att ta reda på hur vårdpersonal upplever att 

personer med fibromyalgi blir bemötta i vården.  
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Tabell 2. Resultat av sökning i databaser. 

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

ANVÄNDA 

ARTIKLAR 

CINAHL Fibromyalgia 

AND relation 
 

Fibromyalgia  

AND support 
 

Fibromyalgia 

AND dignity 
 

Fibromyalgia 

AND experiences 
 

1709 

41 
 

1709 

182 
 

1709 

3 
 

1709 

71 

 

1 

 
 

1 
 

 

1 

 
 

1 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibromyalgia  

AND health care 

AND patient 

relations 
 

Fibromyalgia 

AND coping 

OR attitude 
 

Fibromyalgia 

AND coping 

OR attitude 

AND chronic pain 
 

Fibromyalgia 

AND health care 

 

4585 

410 

 

71 
 

4585 

201 

105 
 

4585 

201 

105 

223 
 

4585 

65 
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1 

SveMed + Fibromyalgi 

AND $relation$  

 

 

198 

16 
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Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Land 

Syftet med 

studien 

Metod Urval Resultat 

Hallberg, L. 

& Carlsson, 

S. 

(1998). 

Sverige. 

Att beskriva 

hur kvinnor 

med 

fibromyalgi 

upplever 

smärta och hur 

det påverkar 

det sociala 

livet. 

Kvalitativ 

metod. 

Informell 

öppen 

intervju. 

Totalt ingick 22 

svenska kvinnor 

med diagnosen 

fibromyalgi. 

Kvinnorna var 22-

60 år. 

Kvinnor med 

otrygg bakgrund 

är 

överrepresenterade 

bland patienter 

med kronisk 

smärta.  

Mengshoel, 

A. & 

Heggen, K 

(2004). 

Norge.  

 

 

 

Att undersöka 

vilka faktorer 

som varit 

viktigast i 

återhämtningen 

från 

fibromyalgi. 

Kvalitativ 

metod.  

Öppen 

intervju. 

 

Uppföljningsstudie 

av fem kvinnor 

med fibromyalgi i 

åldrarna 37-49 år. 

Istället för att 

anpassa sina 

aktiviteter till 

smärtan, använde 

de smärtan som en 

varningssignal på 

för mycket stress i 

tillvaron.  

Paulson, M., 

Norberg, A. 

& Danielson, 

E. 

(2002). 

Sverige 

Att beskriva 

hur män med 

fibromyalgi 

upplever det att 

vara patient i 

den svenska 

sjukvården.   

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Öppen 

intervju. 

Av 19 tillfrågade 

svenska män valde 

14 att medverka. 

Männen var 

mellan 41- 56 år.  

Männen upplevde 

brist på intresse 

och engagemang 

från 

sjukvårdspersonal 

i primärvården och 

sjukhus. I 

kontakten med 

sjukvårdspersonal 

på en 

specialistklinik 

upplevde de 

istället att de blev 

förstådda, trodda 

och respekterade. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syftet med 

studien 

Metod Urval Resultat 

Werner, A. & 

Malterud, K 

(2003) 

Norge 

Undersöka hur 

patienter med 

kronisk smärta 

kämpar för att 

bli förstådda, 

trodda och bli 

tagna på allvar i 

mötet med 

läkaren.  

Kvalitativ studie. 

Inspelade 

semistrukturerade 

djupintervjuer.  

10 norska 

kvinnor med 

kronisk 

smärta 

medverkade 

i studien. 

Kvinnorna 

var mellan 

26-58 år.  

Kvinnorna lade 

ner mycket arbete 

på att göra sina 

symtom synliga, 

verkliga och 

fysiska i mötet 

med läkaren. De 

fick inte bara 

kämpa för sin 

trovärdighet utan 

även för sin 

värdighet som 

kvinna.  

Cunningham, 

M.M. & 

Jillings, C. 

(2006). 

Canada 

Undersöka 

individers 

beskrivning av 

att leva med 

fibromyalgi och 

få en inblick i 

sjukdom och 

behandling för 

framtida vård 

och forskning.  

Kvalitativ studie.  

Inspelade 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

8 deltagare 

medverkade 

i studien 

varav 1 var 

man och 7 

var kvinnor. 

Deltagarna 

var mellan 

30-80 år.   

Deltagarna tyckte 

att det vore bra 

för människor 

med fibromyalgi 

om sjukvårds-

personal så väl 

som familj och 

vänner skulle 

bekräfta deras 

tillstånd och förse 

dem med bättre 

stöd.  

Åsbring, P. & 

Närvänen, A-

L. 

(2002). 

Sverige. 

Undersöka hur 

kvinnor med 

fibromyalgi och 

kroniskt trött-

hetssyndrom 

upplever 

sjukdomen som 

stigmatiserande 

och vilka 

strategier de 

använder för att 

undvika stigma. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervju.  

Studien 

bestod av 25 

deltagare, 

varav 13 

hade 

diagnosen 

fibromyalgi. 

Kvinnorna 

var mellan 

32-65 år.   

Kvinnorna 

upplevde 

stigmatisering 

som mest innan 

de fått diagnosen. 

De diffusa 

symtomen talade 

för stigma.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Syftet med 

studien 

Metod Urval Resultat 

Undeland, 

M. & 

Malterud, 

K.  

(2007). 

Norge 

Undersöka 

erfarenheter och 

konsekvenser av 

att bli 

diagnostiserad 

med fibromyalgi. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgruppintervju. 

 

Deltagare i 

studien bestod 

av 11 kvinnor 

mellan 42-67 

år med 

diagnosen 

fibromyalgi. 

Till en 

början upp-

skattades 

det att få en 

diagnos men 

i det långa 

loppet var 

den 

knappast till 

någon hjälp 

för dem.  

Söderberg, 

S., 

Lundman, 

B. & 

Norberg, A. 

(1999). 

Sverige.  

Klargöra 

innebörden av 

kvinnors 

upplevelser av att 

leva med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ metod. 

Narrativ intervju.  

14 svenska 

kvinnor med 

fibromyalgi 

medverkade i 

studien. 

Kvinnorna var 

mellan 35-50 

år.  

Brist på 

frihet, hot 

mot integ-

ritet och 

kamp för att 

känna 

lättnad och 

förståelse.  

Haugli, L., 

Strand, E. 

& Finset, 

A. 

(2002). 

Norge. 

Utvärdera vad 

patienter med 

reumatisk 

sjukdom 

uppfattar som 

viktigt i mötena 

med sjukvården. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgruppintervju 

med hjälp av en 

semistrukturerad 

intervjuguide.   

34 deltagare 

medverkade i 

studien varav 

14 (kvinnor) 

hade icke-

inflammatorisk 

utbredd smärta 

och 12 (4 män 

och 8 kvinnor) 

hade 

inflammatorisk 

sjukdom.  

Fokus låg på 

relationen 

till läkaren 

och vikten 

av att bli 

sedd och 

trodd.  

Thorne, S., 

Harris, S., 

Mahoney, 

K., Con, A. 

& 

McGuiness, 

L. (2003). 

Canada 

Undersöka hur 

patienter med 

kronisk sjukdom 

upplever 

kommunikationen 

med sjukvården.  

Kvalitativ studie. 

Inspelade 

individuella 

intervjuer och 

fokusgruppintervjuer.  

38 personer (8 

män och 30 

kvinnor) 

deltog i 

studien, varav 

10 hade 

fibromyalgi.   

Artighet, 

respekt och 

engagemang 

var viktiga 

aspekter i 

kommunika-

tionen med 

sjukvården. 

 


