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Sammanfattning 

Bakgrund: Fibromyalgi är en reumatisk sjukdom med smärta och ömma 

punkter som huvudsakliga symtom. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men 

även män och barn drabbas av den. I Sverige lider omkring 3-5% av 

fibromyalgi. Många patienter känner sig misstrodda och har i mötet med 

hälso- och sjukvården blivit kränkta.  Syfte: Studiens syfte är att belysa 

faktorer som har betydelse i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienter med fibromyalgi. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

kvalitativ ansats har använts. Artikelsökningen gjordes i Cinahl och PubMed. 

Efter genomgång av intressanta artiklar återstod 11 artiklar med relevans för 

studiens syfte. Dessa granskades och analyserades för att utgöra resultatet. 

Resultat: Analysen resulterade i kategorierna kommunikation mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal och patient, kunskap kring sjukdomen fibromyalgi och 

stöd från hälso- och sjukvårdpersonal. Dessa kategorier har vardera tilldelats 

två underkategorier där den ena ses som en underlättande faktor och den 

andra som en hindrande faktor i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och patient. Slutsats: Det brister i kunskapen om fibromyalgi vilket resulterar 

i ett onödigt lidande hos den sjuke. Med hjälp av mer kunskap om 

sjukdomen, god kommunikation och ett gott stöd kan detta undvikas och 

främja ett positivt möte. 

 

Nyckelord: fibromyalgi, möte, kommunikation, stöd, kunskap. 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva om fibromyalgi för vi tror att denna sjukdom leder till stor begränsning i 

livet. Vi känner själva kvinnor som har denna sjukdom och vet därför vilken kamp vissa dagar 

är för dem. Sjukdomen påverkar både deras privatliv och arbete. När vi tidigare har läst om 

sjukdomen har vi fått uppfattningen att personer som har fibromyalgi ofta blir misstrodda av 

vårdpersonal. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är en reumatisk sjukdom som ingår i gruppen muskuloskeletala sjukdomar. 

Fibromyalgi har tidigare kallats för maskerad depression, psykogen reumatism och SVBK 

som är en förkortning för sveda-värk-bränn-kärring. Det är inte helt klart vad det är som 

orsakar sjukdomen. Den kan orsakas av många olika faktorer vilka är väldigt olika från person 

till person. Exempel på dessa faktorer kan vara stress, långvarig smärta som utvecklas till 

fibromyalgi och psykosociala förhållanden. Det är vanligast att insjuknande av fibromyalgi 

sker vid 40-50 års ålder men det kan ske när som helst under livet (Enman, Karlsson & Bagge 

2007). Av Sveriges befolkning har 3-5 % fibromyalgi och av dessa är 90 % kvinnor men det 

finns även män och barn som har sjukdomen. Vanligt är att de med fibromyalgi inte blir 

trodda på inom sjukvården. Många har blivit kränkta och det har på grund av dålig kunskap 

kring diagnosen för vissa tagit många år att få rätt diagnos (Anderberg & Bojner Horwitz 

2007). 

 

2.1.1 Symtom  

Huvudsymtomen för fibromyalgi är smärta och ömma punkter. Andra framträdande symtom 

är bland andra stress, sömnbesvär, huvudvärk, migrän, magproblem och nedsatt 

koncentrationsförmåga. Många drabbade tycker att nedsatt kognitiv förmåga och trötthet är ett 

större problem än smärtan (Anderberg & Bojner Horwitz 2007).  Ofta sitter smärtan i 

musklerna och det är vanligast med smärta i nacke, axlar, rygg, fötter och händer. Smärtan 

kan också sitta i leder, ledband och skelett. Smärtan varierar i styrka från dag till dag ibland 

även från en timme till en annan. Långvarig smärta kan leda till stress och är därför vanligt 

hos personer med fibromyalgi. Endast en tredjedel av de som har fibromyalgi har perioder 

utan smärta (Henriksson, 2009). Många som lider av sjukdomen är också ömhudade och extra 
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smärtkänsliga. Det är även vanligt med stela, svullna och fumliga händer vilket kan leda till 

svårigheter med vardagssysslor (Anderberg & Bojner Horwitz 2007).    

 

2.1.2 Diagnos 

Speciellt för fibromyalgi är att det inte syns på några prover utan att man får gå efter 

patienternas symtom. På grund av okunskap är det många som inte får rätt diagnos utan 

istället blir diagnostiserade med kroniskt smärttillstånd, utmattningssyndrom, långvarigt 

stressyndrom eller depression (Anderberg & Bojner Horwitz 2007). För att ställa diagnos ska 

två kriterier uppfyllas. Det behövs en smärtanamnes med generaliserad smärta under minst 3 

månaders tid, där smärtan ska var lokaliserad på båda kroppshalvorna, över och under midjan 

och längs med ryggraden. Kroppen delas upp i 18 tenderpoints och för att få diagnos ska 

patienten ha smärta i minst 11 av dessa 18 punkter. Dessa kriterier är fastställda av American 

College of Reumatology (ACR) (Enman, Karlsson & Bagge 2007).  

 

2.1.3 Behandling 

Det finns ingen bot mot fibromyalgi då ingen vet vad som är sjukdomsorsaken. Behandlingen 

är symtomatisk med läkemedel, träning, ändringar av livsstil och terapi. Det är även viktigt att 

patienten får information om sjukdomen och därmed en sjukdomsinsikt (Sveriges 

fibromyalgiförbund [SFF], 2010). Den drabbades liv förändras mycket när den ska leva med 

sina kroniska smärtor och övriga symtom, för att hantera och ansvara för sin livssituation 

behövs stöd från sjuksköterskan. Mål är att den sjuka ska hantera och kunna leva med 

sjukdomen och dess begränsningar. För att lära sig detta och få de bästa förutsättningarna 

behövs kunskap, undervisning och stöd. Det behövs en behandlingsplan för både psykiska och 

fysiska besvär eftersom fibromyalgi påverkar hela kroppen. Bra är att få patienten i så god 

form som möjligt fysiskt men tyvärr upplever många ökad smärta vid träning. Psykiskt gäller 

det att hjälpa denne att bli bättre på att hantera sina påfrestningar (Gregersen, 2002). 

Läkemedelsbehandling som används vid fibromyalgi är smärtstillande, antidepressiva, 

antiepileptiska, sömn- och lugnande läkemedel (Anderberg & Bojner Horwitz 2007). 

 

2.2 Centrala begrepp  

2.2.1 Kommunikation 

”Begreppet ‘kommunikation’ kommer av det latinska communicare, som betyder att göra 

något gemensamt, göra någon annan delaktig i, ha förbindelse med.”(Eide & Eide, 2009, 
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s.21). Kommunikation består enligt Eide och Eide (2009) av både verbala och icke-verbala 

signaler som tolkas av mottagaren. Olika människor kan tolka samma signal väldigt olika, 

beroende på överensstämmelsen i signal - tolkning skapas grunden i mötet. Vilket till exempel 

kan bli tillit/misstro eller samarbete/konflikt. Relaterat till omvårdnad finns professionell, 

omvårdnadsorienterad kommunikation som har som mål att lindra lidande, främja och 

återställa hälsa och förebygga sjukdom vilket grundar sig i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. För att få en hjälpande kommunikation är det av vikt att lyssna in patienten 

och få fram dennes unika behov samt gemensamt med patienten fatta hälsofrämjande beslut. 

Detta leder till en kvalitetssäkring av vården. Sjuksköterskan bör reflektera över sin yrkesroll 

och hur hon framställer sig i sin kommunikation. Detta kan kallas kommunikationsetik och 

har yrkeskunskap, respekt, omsorg och kvalitet som grund (Eide & Eide, 2009).  

 

2.2.2 Kunskap 

Kunskap definieras av Nationalencyklopedin (2011) som föreställningar om olika 

omständigheter och tillstånd som finns samlade i minnet. Dessa grundas i studier och 

erfarenheter eller liknande. 

 

2.2.3 Möte 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) kan möte innebära en planerad träff med ett syfte som till 

exempel information. I detta arbete menas med möte alla möten mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter, både planerade och oplanerade. Ett exempel på ett oplanerat 

möte kan vara att hälsa på varandra i korridoren. 

 

2.3 Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnad 

Kirkevold (2000) beskriver Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i 

omvårdnaden enligt följande. Omvårdnad består av en mellanmänsklig process i vilken 

sjuksköterskan hjälper den lidande att finna någon form av mening. Travelbee vill inte att man 

ska ha olika roller såsom sjuksköterska-patient utan att man ska mötas som två människor, där 

varje människa är unik, lik med ändå olik alla andra. Sätts det upp olika roller så är det risk 

för att det individuella hos människor försvinner.  Alla människor kommer under livet lida 

och den enskilda människans lidande är inte någon annans lik utan allt lidande är helt 

personligt. Det finns flera olika typer av lidande från fysiskt/psykiskt övergående till ett 

extremt lidande. Därför kan sjuksköterskan inte se en diagnos och bemöta patienter utifrån det 

utan upplevelsen av sjukdom är personlig. Sjuksköterskan måste se hur patienten lider i 



 

4 

 

förhållande till sin sjukdom. Travelbee tycker inte att lidande har någon mening i sig men för 

att gå vidare är det viktigt att finna det. Det är omvårdnadens största syfte att hjälpa till att 

finna mening vilket sker i en mellanmänsklig relation där sköterskan får använda sin kunskap 

för att se omvårdnadsbehov och åtgärder. Kommunikation är ett viktigt redskap för 

sjuksköterskan som ansvarar för att relation skapas med patienten, att hon lär känna denne och 

behövs för att kunna nå omvårdnadens mål. Det ska vara en delad process där tankar och 

känslor delas och uttrycks både verbalt och ickeverbalt. Genom kommunikation lindras eller 

stärks patientens lidande. Om patienten inte ses som en individ kan det hindra i 

kommunikationen. Att medvetet använda kommunikation, kunskap och personlighet i mötet 

kallar Travelbee terapeutiskt användande av sig själv. I mötet finns fem faser: det första 

mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt.  För att 

skapa en god relation måste dessa faser gås igenom. I första mötet finns en förutfattad bild av 

varandra och där är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om det och bortser från sina 

tidigare erfarenheter av liknade patienter. Klarar hon det kan hon se sin patient. Därefter i 

mötet växer patient/sjuksköterskans personligheter och identiteter fram och de börjar bli ett 

band mellan dem. Sjuksköterskan får en bild av individen och inte bara en patient. När det 

skapats en sympati hos sjuksköterskan vill hon hjälpa patienten. Empatin skapas av att 

sjuksköterskan upplevt liknade händelser och att det finns en önskan att förstå den andra 

individen. Sympatin grundas i empatin och består av medkänsla och önskan att lindra lidande. 

I sista fasen delar sjuksköterskan och patienten på upplevelsen, de har skapat en relation som 

är av betydelse och det finns förståelse och ömsesidigt kontakt. Patientens lidande kan nu 

lindras. 

 

3. Problemformulering 

I Sverige har 3-5 % av befolkningen sjukdomen fibromyalgi. Det finns en okunskap kring 

denna sjukdom vilket gör att många drabbade får fel diagnos som till exempel depression 

och/eller att det tar väldigt lång tid att få rätt diagnos. Många med fibromyalgi känner sig 

misstrodda och har blivit kränkta inom vården (Anderberg & Bojner Horwitz 2007). Viktigt 

är att sjuksköterskan inte ser en diagnos och bemöter patienter utifrån den då det kan ge ett 

lidande. Hon bör se lidandet utifrån den individuella upplevelsen och hjälpa till att finna en 

mening som lindrar lidandet. I mötet är det olika faser att gå igenom från att först mötas till att 

skapa en förståelse och kontakt som grundas i empati. När sjuksköterskan först träffar den 

sjuka är det av vikt att hon bortser från tidigare möten med liknade patienter för att se 
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individen. I mötet skapas det ett band mellan dem och när sjuksköterskan känner empati och 

sympati skapas får hon önskan att lindra lidandet. Blir det en ömsesidig relation kan den sjuka 

där få hjälp att finna en mening och gå vidare i sitt liv (Kirkevold, 2000). För att skapa 

hjälpande kommunikation bör sjuksköterskan lyssna på patienten och på så vis se dennes 

behov och därigenom tillsammans fatta hälsofrämjande beslut (Eide & Eide, 2009). Eftersom 

patientens livssituation ändras då den ska leva med kroniska smärtor och övriga symtom 

behövs stöd från sjuksköterskan med mål att patienten ska kunna hantera sin situation. Till 

hjälp för detta behövs kunskap, undervisning och stöd (Gregersen, 2002).  

 

4. Syfte 

Studiens syfte var att belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter med fibromyalgi. 

 

5. Metod  

Designen är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Detta innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2008) att systematiskt söka aktuell forskning, kritiskt granska 

denna för att sedan analysera resultaten och göra en sammanställning av dessa. Det nya 

resultatet ska sedan diskuteras mot litteratur för att få fram en ny slutsats. En systematisk 

litteraturstudie bör innefatta både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

5. 1 Inklusionskriterier 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar som skulle vara publicerade mellan 2000 och 2011 

inkluderades. Dessa skulle vara publicerade på svenska eller engelska. Studierna skulle vara 

gjorda på män och kvinnor med diagnosen fibromyalgi och som var över 18 år, detta för att 

det är en sjukdom som främst drabbar vuxna och att det främst är dem som 

allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med. 

 

5. 2 Sökningsförfarande och urval  

Som en grund för litteratursökningen utformas sökord. Sökningen kan sedan göras manuellt 

eller via olika databaser. Det rekommenderas att göra både och (Forsberg & Wengström, 

2008).  
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5.2.1 Databassökning 

Först utformades sökord på svenska som ansågs täcka syftet. För att kunna använda sökorden 

i databaserna översattes de med hjälp av svensk MeSH till en engelsk motsvarighet. Den 

systematiska databassökningen pågick mellan 24 januari – 8 februari och är gjord i 

databaserna Cinahl och PubMed som båda innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnadsforskning. Sökningen har utgått från databasernas ämnesordlistor. Först gjordes 

en sökning på varje sökord för sig. För att göra sökningen mer precis gjordes kombinerade 

sökningar med den booleska operatorn AND. De kombinerade sökningarna gjordes med 

fibromyalgia som grund och kombinerades med de olika sökorden. I den kombinerade 

sökningen lästes alla titlar, om de ansågs kunna ha relevans för syftet lästes också abstraktet. 

Stämde också abstraktet med studiens syfte skrevs artikeln ut i fulltext. I tabell 1 och 2 nedan 

redovisas sökord och sökförfarande. De abstrakt som är lästa och de artiklar som har valts ut i 

fulltext har bokförts även om de redan är lästa i en tidigare sökning. I PubMed har sökningen 

även gjorts på liknande artiklar eller så kallade ”related citations”. Det vill säga att titlar som 

liknade de valda artiklarna undersöktes och om titel och abstrakt verkade relevanta skrevs 

artikeln ut i fulltext. Två av artiklarna i urval 1 fanns inte tillgängliga för utskrift så dessa 

beställdes från Linnéuniversitetets bibliotek. 

 

Tabell 1. Systematisk sökning i PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 

Antal 

artiklar 

Urval 2 

Antal 

artiklar  

Fibromyalgia 4880     

Patient satisfaction 45792     

Professional-patient 

relations 

103124     

Quality of life 86558     

Coping 100030     
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Fibromyalgia AND 

Patient satisfaction 

47 47 7 2 1 

(6) 

Fibromyalgia AND 

Professional-patient 

relations 

40 40 10 2 2 

(4)*, (5) 

Fibromyalgia AND 

Quality of life 

234 234 25 5 3 

(8), (3) , (2) 

Fibromyalgia AND 

Coping 

143 143 21 4 1 

(1) 

( ) = artikelnumret I artikelmatrisen (bilaga 1) 

* = vald via ”related citations” 

 

Tabell 2. Systematisk sökning i Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 

Antal 

artiklar 

Urval 2 

Antal 

artiklar 

Fibromyalgia 1731     

Patients experiences 1028     

Patient satisfaction 18007     

Attitude of health personal 7248     

Quality of life 13638     

Fibromyalgia AND 

Patients experiences 

3 3 3 2 0 

Fibromyalgia AND 

Patient satisfaction 

15 15 3 1 0 
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Fibromyalgia AND 

Attitude of health personal 

2 2 0 0 0 

Fibromyalgia AND 

Quality of life 

45 45 7 3 3 

(1), (2), (8) 

( ) = artikelnummer i artikelmatrisen (bilaga 1) 

 

5.2.2 Urval  

De abstrakt som ansågs kunna ha relevans för syftet togs ut till urval 1. Sjutton artiklar skrevs 

ut i fulltext och lästes igenom noggrant. De artiklar som ansågs relevanta kvalitetsgranskades 

och togs ut till urval 2 om de höll standarden medel eller hög. De artiklar som togs ut till urval 

2 har analyserats och använts i resultatet. Det var 10 artiklar från urval 1 som inte togs ut till 

urval 2. Följande 7 artiklar ansågs inte vara relevanta för syftet Bieber et al. 2006; Fitzcharles, 

Da Costa & Pöyhiä, 2002; Råheim, Håland, 2006; Serber, Cronan & Walen, 2003; Shuster, 

Mc Cormack, Ridell & Toplak, 2009; Underland & Malterud, 2007; Werner & Malterud, 

2003. Det var också 3 artiklar som inte ansågs hålla en vetenskaplig kvalitet, dessa var 

Baumgartner, Finckh, Cedraschi & Vischer, 2002; Cymet, 2003; Schaefer, 2004. 

 

5.2.3 Manuell sökning 

Manuell sökning bör göras på referenslistan till alla lästa artiklar som berör problemområdet. 

Detta genom att läsa igenom referenslistan och söka på de artiklar som skulle kunna vara 

relevanta för syftet (Forsberg & Wengström, 2003). Från referenslistorna i urval 2 framkom 

ytterligare några artiklar där titeln var intressant. På dessa artiklar gjordes sedan sökningar på 

titlarna i PubMed och Cinahl. Efter att ha läst abstrakten framkom 4 artiklar som 

kvalitetsgranskades och inkluderades i studien då de ansågs ha relevans för studiens syfte, se 

tabell 3.  

 

Tabell 3. Resultat av manuell sökning 

Valda artiklar ur referenslistor Hittade i referenslistor från  

(7) Paulson, M., Norberg, A., & ● Kool, B. M., Van Middendorp, H., Boeije, R. 
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Danielson, E (2002). H., & Geenen, R (2009). 

(9) Sylvain, H., & Talbot, R. L. (2002). ● Kool, B. M., Van Middendorp, H., Boeije, R. 

H., & Geenen, R (2009). 

(10) Thorne, E. S., Harris, R. S., Mahoney, 

K., Con, A., & McGuinness (2003). 

● Kool, B. M., Van Middendorp, H., Boeije, R. 

H., & Geenen, R (2009). 

(11) Åsbring, P., & Närvänen, A-L (2002). ● Arnold, M. L., Crofford, J. L., Mease, J. P., 

Burgess, M. S., Palmer, C. S., Abetz, L., & 

Martin, A. S (2008).  

● Kool, B. M., Van Middendorp, H., Boeije, R. 

H., & Geenen, R (2009). 

● Kool, B. M., Van Middendorp, H., Lumley, 

A. M., Schenk, Y., Jacobs, G. W. J., Bijlsma, J. 

W. J., & Geenen, R (2010). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att klassificera kvaliteten på de olika artiklarna kan man välja att skapa ett poängsystem 

utifrån granskningsmallarnas frågor. De svar som anses stärka kvaliteten ges en poäng och 

övriga svar noll poäng. Poängsumman kan räknas om till procent och ges en 

kvalitetsgradering utifrån en procentindelning. Procentindelningen kan till exempel vara 

tregradig (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). I kvalitetsgranskning har vi utgått från 

checklistor från Forsberg och Wengström (2003). Dessa checklistor har modifierats så att det 

går att svara ja eller nej på frågorna där ja ger en poäng och nej ger noll poäng (bilaga 2 och 

3). Den totala poängen räknades om till procent där kvaliteten bedömdes utifrån en tregradig 

skala. Låg kvalitet motsvarar 0 – 59 %, medel kvalitet motsvarar 60 – 79 % och hög kvalitet 

motsvarar 80 – 100 % av den totala poängen.  Kvalitetsgranskningen gjordes var för sig för att 

sedan jämföra resultatet av granskningarna. De artiklar som fick över 60 % av poängsumman 

har inkluderats i litteraturstudien. Efter kvalitetsgranskningen erhölls 11 artiklar. Av dessa var 

7 kvalitativa varav 6 bedömdes ha hög kvalitet och 1 medel, 2 kvantitativa artiklar varav 1 

bedömdes ha hög kvalitet och 1 medel. Två av artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa 

vilka bedömdes ha hög kvalitet. Se bilaga 1. 
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5.4 Analys 

Analysen är gjord med en induktiv ansats som har gjorts utifrån Lundman och Graneheim 

(2008). Analysen ska göras på valda artiklars resultat och innefattar begreppen meningsenhet, 

kondensering, abstrahera, kod och kategori. Som grund för analysen är det viktigt att ta ut 

meningsenheter. En meningsenhet är ett stycke text som ska kunna läsas utan kontext men ge 

samma innebörd. För att det ska vara lätt att analysera bör meningsenheterna vara lagom 

långa och inte innehålla flera betydelser. När meningsenheterna är uttagna är det dags att 

kondensera texten. Detta innebär att korta ner texten till en mer hanterbar massa. Efter det 

abstraheras textens innehåll till olika nivåer och tilldelas olika koder. Koderna är etiketter som 

beskriver meningsenheternas innehåll på ett kortfattat sätt. De olika koderna utgör sedan 

grunden för utformning av kategorier. En kategori innehåller oftast flera koder med likartat 

innehåll (Lundman & Graneheim, 2008). För att kunna börja analysen lästes artiklarna 

igenom igen men nu med inriktning på resultatdelarna. Den text som ansågs relevant för 

litteraturstudiens syfte markerades först enskilt och efter att ha jämfört och diskuterat togs de 

slutliga meningsenheterna ut. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska översattes 

meningsenheterna tillsammans innan de kondenserades och abstraherades. Utifrån de koder 

som uppkommit utformades 3 huvudkategorier. Dessa kategorier fick rubrikerna 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdpersonal och patient, kunskap kring sjukdomen 

fibromyalgi och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. En underlättande och en hindrande 

underkategori kunde identifieras i samtliga kategorier. Därefter tilldelades varje rubrik 2 

underrubriker där den ena innefattade underlättande faktorer i mötet och den andra innefattade 

hindrande faktorer i mötet. Exempel ur analysen presenteras i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Exempel ur analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

När de ombads ge öppna svar 

på vad de vill ha av hälso- och 

sjukvårdspersonal för att 

hantera denna sjukdom, var de 

vanligaste svaren stöd (empati 

och mer lyssnande) och att 

hälso- och sjukvårdspersonal 

Mer stöd (empati 

och lyssnande) 

och bättre 

utbildad personal. 

Underlättande 

aspekter 

Kommunikation mellan 

hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

patient 
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ska vara bättre utbildade om 

FMS… 

…vägen till diagnosen 

fibromyalgi var ofta lång och 

stressande. Många var till en 

början feldiagnostiserade och 

andra tog själva ansvar för 

diagnos och utbildning. 

Felaktig diagnos 

leder till stress  

Brist på 

kunskap 

Kunskap kring 

sjukdomen fibromyalgi 

Undervisning gör det möjligt 

för kvinnor drabbade av 

fibromyalgi att få en viss 

kontroll, det är ett sätt att 

stärka individens potential. 

Undervisning ger 

en viss kontroll 

som kan stärka 

individen. 

Underlättande 

stöd 

Stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal 

 

5.5 Etiska överväganden 

I systematiska litteraturstudier bör det finnas etiska övervägande. Detta ska göras i urval och 

resultat. Studierna som ingår ska ha etiska övervägande eller vara godkända av etisk 

kommitté. De artiklar som ingår ska redovisas och alla resultat ska presenteras oavsett om de 

är positiva eller negativa gentemot forskarens syfte (Forsberg & Wengström, 2003). 

Artiklarna som innefattas i litteraturstudien är etiskt godkända eller har etiska överväganden. 

Alla artiklar som ingår är redovisade i artikelmatris och i referenslistan. Vi har redovisat alla 

resultat oavsett deras innebörd. Det är också tydligt redovisat hur studien är genomförd.  

 

6. Resultat 

Resultatet framställs som de tre kategorierna kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient, kunskap kring sjukdomen fibromyalgi och stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Dessa kategorier har vardera tilldelats två underkategorier där den ena ses 

som en underlättande faktor och den andra som en hindrande faktor i mötet mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient. 
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6.1 Kommunikation mellan hälso- och sjukvårdpersonal och patient 

6.1.1 Underlättande faktorer 

Patienterna tyckter att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen visar artighet, respekt 

och engagemang för att få en god kommunikation dem emellan. Ett sätt att visa detta kan vara 

genom vardaglig artighet, se personen bakom sjukdomen och att samarbeta kring sjukdomen 

(Thorne, Harris, Mahoney, Con, & McGuinness, 2003). Patienterna önskar att hälso- och 

sjukvårdspersonalen lyssnar på dem och att de är empatiska. De vill känna att de blir trodda 

på och att de får sina upplevelser bekräftade (Bernard, Prince & Edsall, 2000; Sylvain & 

Talbot, 2002). 

6.1.2 Hindrande faktorer 

Många patienter känner sig inte tagna på allvar och att de blir anklagade för att hitta på att de 

är sjuka. De upplever sig förhörda av hälso- och sjukvårdspersonalen (Thorne, Harris, 

Mahoney, Con, & McGuinness, 2003; Åsbring & Närvänen, 2002). Många upplever att 

läkarna hellre försöker medicinera problemet i stället för att prata om det eller ge andra råd 

som hjälper patienten att hantera sjukdomen (Paulson, Norberg, & Danielson, 2002; Åsbring 

& Närvänen, 2002). I stället för att svara på medicinska frågor som patienten har hänvisar 

läkaren till en psykolog (Cunningham & Jillings, 2006).  Det finns en frustration hos 

patienterna då de känner att de inte kan göra sig förstådda hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

och över att deras kognitiva förmåga är nedsatt (Arnold et al. 2008). Läkarnas brist på tid för 

patienterna gör att de känner att de inte hinner berätta och få den hjälp de behöver. Tidsbristen 

bidrar till att patienterna får träffa olika läkare vilket i sin tur gör att de tycker att kontinuitet 

saknas (Paulson et. al, 2002). När patienterna upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen är 

nedlåtande och ointresserade av dem tappar de förtroendet för vården (Thorne et. al, 2003). 

 

6.2 Kunskap kring sjukdomen fibromyalgi 

6.2.1 Vikten av kunskap   

Patienterna betonar att det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen är villig att lära 

sig om sjukdomen och att de arbetar ihop med dem för att hantera symtomen av fibromyalgi 

(Cunningham & Jillings, 2006). När patienterna får sin fibromyalgidiagnos känner de en 

lättnad (Arnold et. al, 2008).  Det finns ett stort behov av information kring sjukdomen, dess 

påverkan på livet, behandling och medicinering för den drabbade och deras anhöriga (Sylvain 

& Talbot, 2002). Att veta vad som är fel och hur sjukdomen fungerar ger en lättnad och en 

känsla av ökad kontroll (Paulson et. al, 2002; Sylvain & Talbot, 2002). 
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6.2.2 Brist på kunskap 

Flertalet patienter upplever en lång och stressfull väg till att få diagnos och många får först fel 

diagnos (Arnold et. al, 2008; Paulson et. al, 2002; Schoofs, Bambini, Ronning, Bielak, & 

Woehl, 2004). Många patienter upplever att på grund av att fibromyalgi är omtvistat bland 

hälso- och sjukvårdspersonal är detta ett hinder för att få diagnosen. Personalen uppfattas vara 

dåligt informerade eller att de saknar tro på sjukdomen (Cunningham & Jillings, 2006; 

Schoofs et. al 2004). Många är kritiska till att ingen eller för lite information ges till dem efter 

diagnos. De får söka information från andra källor och känner det därför svårt att förklara 

sjukdomen för andra människor (Lempp, Hatch, Carville, & Choy, 2009; Sylvain & Talbot, 

2002). Trots att patienterna söker egen information om fibromyalgi känner de att de 

fortfarande saknar mycket kunskap om sjukdomen och tycker även att detta till viss del gäller 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Sylvain & Talbot, 2002). Patienterna känner det som att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ser fibromyalgidiagnosen som tvivelaktig. Då det är en 

avsaknad av objektiva fynd för att ställa diagnos börjar läkarna misstänka att besvären är 

psykologiska, detta leder till att en del ifrågasätter läkarnas professionalism (Åsbring & 

Närvänen, 2002).  Ofta vet patienterna att det inte finns någon bot eller känd orsak till 

sjukdomen men de är frustrerade över okunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Schoofs et. al 2004). 

 

6.3 Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

6.3.1 Underlättande stöd   

Att tro på patienten och att som patient bli trodd är det mest hjälpfulla i mötet (Sylvain & 

Talbot, 2002). När personalen är engagerad i och jobbar ihop med patienten för att finna en 

lösning skapas en känsla av lagarbete vilket leder till en god vårdrelation. Patienterna förstår 

att det materiella stödet från hälso- och sjukvården är begränsat men har ändå ett stort behov 

av stöd (Thorne et. al, 2003). Även om smärtan i deras liv inte försvinner kan stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal göra det lättare att gå vidare utan att ha smärtan som det centrala i livet 

(Sylvain & Talbot, 2002). En del känner sig stöttade och får hjälp att hantera sin sjukdom av 

läkaren, visserligen är dessa patienter väl kända av sin läkare redan innan diagnosen vilket 

kan göra en skillnad i diagnosprocessen (Cunningham & Jillings, 2006). Multimodala insatser 

gör att patienterna känner sig förstådda, trodda och respekterade (Paulson et. al, 2002). 

Undervisning om sjukdomen ger patienten en känsla av kontroll och kan stärka individen i 
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kampen mot sjukdomen (Sylvain & Talbot, 2002). Misstro från samhället gör så att 

patienterna behöver stöd från hälso- och sjukvården (Thorne et. al, 2003). 

 

6.3.2 Bristande stöd 

Patienterna tycker det är lätt att få stämpel som hypokondriker. De känner sig misstrodda och 

kritiserade. De känner ofta att de är tvungna att bevisa sin sjukdom (Kool, Van Middendorp, 

Boeije & Geenen, 2009; Schoofs et. al 2004; Åsbring & Närvänen, 2002). Att behöva kämpa 

för äktheten i sjukdomen är ett tecken på lågt hälso- och sjukvårdsstöd (Schoofs et. al 2004). 

På grund av att symtomen är föränderliga och osynliga ökar patienternas emotionella börda 

(Cunningham & Jillings, 2006). När patienterna har en känsla av att bli ifrågasatta eller 

kränkta tvekar patienterna att söka vård eller väntar in i det sista med detta (Åsbring & 

Närvänen, 2002). När vårdpersonalen försöker hålla en professionell distans eller visar 

ointresse för patientens åsikter ger det en blockering i vårdrelationen. Ointresse och misstro 

från vårdpersonal gör så att de med fibromyalgi ibland söker sig till alternativ medicin istället 

(Thorne et. al, 2003). Många känner att de till en början får ett positivt bemötande av hälso- 

och sjukvården men allt eftersom tiden går och inga objektiva fynd hittas blir den 

misstänksam och avigt inställd mot dem (Paulson et. al, 2002; Åsbring & Närvänen, 2002) 

Patienterna är särskilt sårbara för misstro från hälso- och sjukvården (Thorne et. al, 2003). 

Misstro från hälso- och sjukvårdspersonal bidrar till en sämre hälsostatus (Kool et al. 2010). 

Oavsett om relationen till läkaren är bra eller dålig upplever patienterna att de behöver mer 

stöd (Cunningham & Jillings, 2006).   

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Arbetet har utförts som en systematisk litteraturstudie för att svara på syftet att belysa faktorer 

som har betydelse i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter med fibromyalgi. 

I studien användes Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram vilken inte har gått 

att få tag i som originallitteratur. Därför har en andrahandskälla använts vilket kan innebära en 

risk för feltolkning, dock ansågs att Travelbees teori passade för syftet och därför valdes att 

använda Kirkevold (2000) som källa. I sökningen efter artiklar har en tidsram på 10 år 

använts. Det kan ifrågasättas om forskning från de senaste 10 åren är aktuellt eller inte men 

resultaten i artiklarna har varit liknade över dessa 10 år och därför anser vi att det är aktuell 

forskning. 
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I en systematisk litteraturstudie ska alla valda artiklar kvalitetsgranskas och de studier som 

inte håller god kvalitet ska uteslutas (Forsberg & Wengström, 2003), detta är gjort i studien 

och kan ses som en styrka. Eftersom kvalitetsgranskning är relativt nytt för oss kan det finnas 

en risk att vi har över- eller undervärderat artiklarna i granskningen då information som har 

relevans för kvaliteten kan ha feltolkats. Genom att vi har granskat artiklarna var för sig och 

sedan diskuterat granskningen leder det till att risken för detta minskar. För att inte missa 

någon artikel har vi läst alla titlar och abstrakten på de titlar som har varit relevanta för syftet 

vilket kan ses som en styrka. 

 

Trovärdighet styrks av att forskaren visar att den är medveten om sin förförståelse och sina 

tidigare kunskaper. I trovärdighet ingår överförbarhet som innebär att resultatet kan appliceras 

på andra grupper. Det är läsaren som bestämmer studiens överförbarhet och detta kan 

underlättas av en utförlig beskrivning av metod och analys (Lundman & Graneheim, 2008). 

För att öka trovärdigheten har vi noggrant beskrivit analysen samt tagit med exempel på hur 

det har gått till. Vi har oberoende av varandra markerat text, efter att ha diskuterat har sedan 

meningsenheterna plockats ut tillsammans. Dessa meningsenheter översattes sedan från 

engelska till svenska. Översättningen skulle ha kunnat innebära en risk i förlorad innebörd 

men vi försökte vara medvetna om detta och diskuterade oklara meningar noggrant innan 

översättning. Detta ökar också trovärdigheten. Vi anser att studiens resultat är överförbart då 

kommunikation, kunskap och stöd är viktiga delar i alla möten mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter oavsett sjukdom. Artiklarna har handlat om hälso- och 

sjukvårdspersonal, vilket vi tolkat som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. I 

bakgrunden har litteraturen till största del innefattat sjuksköterskan. Detta skulle kunna ses 

som en svaghet i studien men vi anser att resultatet har relevans för sjuksköterskans 

profession.  Som sjuksköterska har du dagligen möten med patienter där kunskap, stöd och 

kommunikation bör ligga till grund oavsett sjukdom. En svaghet kan vara att en av artiklarna 

endast innefattade män och en enbart kvinnor. Dock var resultaten i de artiklarna överförbara 

på det andra könet då deras sjukdomsbild är densamma med långvarig smärta, trötthet, 

huvudvärk och så vidare. Det har varit svårt att dela in analyserade data i olika kategorier 

eftersom materialet går in i varandra. Vi har ändå valt att ha de olika kategorierna för att få ett 

mer lättläst resultat. Att vi har redovisat de artiklar som har exkluderas kan ses som en styrka 

eftersom läsaren då själv kan bilda sig en uppfattning om dessa artiklar. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter med fibromyalgi. I analysen framkom tre huvudsakliga 

kategorier vilka var kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, kunskap 

kring sjukdomen fibromyalgi och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa kategorier 

innehöll både underlättande och hindrande faktorer för mötet och utifrån detta utformades 

underkategorier.  

 

Underlättande faktorer för en god kommunikation grundas enligt patienterna i en vardaglig 

artighet där respekt visas. De ville känna sig bekräftade i sin sjukdom. Enligt Travelbee är 

kommunikation grunden för omvårdnad (Kirkevold, 2000). Utifrån detta anser vi att patienter 

med fibromyalgi kan få ett minskat lidande genom en god kommunikation där personens ses 

som en individ. Att sjuksköterskan lyssnar på patientens upplevelse av sin sjukdom och 

därefter arbetar utifrån det.  Kopplat till Eide och Eide (2009) kan en god kommunikation 

vara en hjälp för att skapa gemensamma beslut som främjar patientens hälsa. Vi anser att det 

leder till en bättre följsamhet i sjukdomshantering. Är patienten delaktig i besluten och känner 

förtroende för personalen leder det till bättre motivation. Att tillsammans skapa mål i 

omvårdnaden ger patienten en chans att själv ta kontroll. Även om sjuksköterskan inte fullt ut 

förstår patientens sjukdomsbild kan hon ändå genom att vara empatisk och lyssnade ge ett 

stöd. 

 

En vanligt förekommande hindrande faktor för kommunikation var att patienterna kände sig 

misstrodda vilket gjorde att de tappade tilltron på vården.  Det var också vanligt att de 

upplevde att läkarna inte hade tillräckligt med tid eller att de hellre skrev ut medicin än att ge 

råd. Symtomen av fibromyalgi, speciellt den nedsatta kognitiva förmågan, hade en negativ 

inverkan på kommunikationen för den sjuke. I Travelbees teori framgår att utan 

kommunikation kan omvårdnadens mål inte uppnås. Att inte se patienten som en individ har 

en hindrande påverkan i kommunikation (Kirkevold, 2000). Kommunikation är både verbal- 

och ickeverbal vilket innebär att sjuksköterskan bör reflektera över hur hon framställer sig i 

sin kommunikation för att minska risken för feltolkningar (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikation ligger till grund för allt arbete med patienten och brister det i den kan det 

leda till att information faller bort eller misstolkas. Även förtroendet från patienterna grundas 

i kommunikationen då tilliten grundas i hur sjuksköterskan framställer sig både med ord och i 

kroppsspråk. Där tolkas även patientens kroppsspråk och ord av sjuksköterskan vilket kan 
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leda till missuppfattningar åt det hållet med. Genom att följa upp förståelsen hos patienten kan 

eventuella missförstånd undvikas eller klaras upp. 

 

Kunskap om sjukdomen underlättar livet för patienten och är ett krav för sjuksköterskan. 

Patienterna kände lättnad när de fick sin diagnos då hade de något att utgå ifrån. De hade ett 

stort behov av information om sjukdomen men kunde ändå ta en viss kontroll över sitt liv när 

de fått besked. De uttryckte att vårdpersonal skulle lära sig mer om sjukdomen för att ge ett 

bättre samarbete. Enligt Travelbee bör sjuksköterskan använda sig själv terapeutiskt och för 

att kunna göra det krävs kunskap (Kirkevold, 2000). De bästa förutsättningarna för att leva 

med en kronisk sjukdom grundas i kunskap och undervisning (Gregersen, 2002). För att 

hjälpa patienten hantera sin sjukdom bör sjuksköterskan följa upp förståelsen hos patienten 

för att se så den information hon gett har nått fram. Hos patienter med fibromyalgi finns 

många omständigheter som kan påverka hur mycket information som tas in. Att tänka på i 

mötet är att många har nedsatt kognitiv förmåga relaterat till smärta, trötthet och stress.  

 

Bristande kunskap kan leda till en minskad sjukdomsinsikt (Sveriges fibromyalgiförbund, 

2010). För många tog det lång tid att få diagnos och kände att detta kunde bero på en 

okunskap om sjukdomen eller en misstro för sjukdomens existens. Att sjukdomen saknar 

objektiva fynd kunde bidra till detta. Patienterna kände ofta att de fick söka egen information 

på grund av okunskap inom vården. I Kirkevold (2000) beskrivs att när kunskapen brister kan 

det medföra att sjuksköterskan missar omvårdnadsbehov och åtgärder vilket kan leda till ett 

lidande för patienten och att denne inte finner någon mening. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

står i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att vården ska ske utifrån 

vetenskap och beprövade erfarenheter. Utifrån detta anser vi att man som vårdpersonal inte 

kan ha kunskap om allt men man kan ändå vara rak i kommunikationen med patienten och ta 

reda på kunskapen till nästa möte.  

 

Ett bra stöd gör det lättare för patienten att ta ansvar för sin livssituation (Gregersen, 2002). 

Att känna stöd från och att bli trodd av vårdpersonalen gör att patienterna lättare kan hantera 

sin sjukdom trots symtomen. Att det finns en misstro från samhället gör behovet av stöd från 

vården större. Sjuksköterskan kan vara ett stöd genom att lyssna på patienten och ge råd efter 

dennes behov och förmåga att hantera informationen. Det är också av vikt att hon visar 

respekt och att hon bryr sig. Detta kan kopplas till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  
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Ett bristande stöd var att många kände att de var tvungna att bevisa att de var sjuka. På grund 

av detta sökte sig en del till alternativ medicin. Misstron från vården bidrog till sämre hälso- 

status och är ett tecken på lågt vårdstöd.  Eftersom sjuksköterskan ska jobba med en holistisk 

människosyn borde det var ett givet förhållningssätt att tro på patienten. Slutsatser av detta är 

att patienterna skulle kunna behöva stöd från en sjuksköterska speciellt när det brister i 

relationen med läkaren. Vi anser att hon där kan stötta patienten och vara en form av medlare 

mellan de båda. Det kan vara svårt som patient att ha modet att stå på sig mot en läkare. Enligt 

Gregersen (2002) behöver patienten stöd för att lättare kunna hantera sin sjukdom och dess 

påverkan på livssituationen. Brister detta kan det leda till att patienten inte kan hantera 

sjukdomens begränsningar. 

 

Hur patienterna upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal har vi till viss del 

applicerat på sjuksköterskor. Utifrån detta skulle det därför kunna behövas forskning på 

sjuksköterskors bemötande av patienter med fibromyalgi. Vidare skulle mer forskning om 

orsaken till fibromyalgi behövas för att ge sjukdomen en större trovärdighet än vad den tyvärr 

har i dag. Detta skulle även ge hälso- och sjukvårdspersonal mer kunskap.  

 

8. Slutsatser  

Det saknas fortfarande mycket kunskap om fibromyalgi trots att det är många som lider av 

denna sjukdom. Detta leder till ett onödigt lidande hos de drabbade. Med hjälp av stöd, 

kunskap och kommunikation i mötet med den sjuke kan mycket av detta lidande undvikas. 

Resultatet visar att många patienter upplever sig bli misstrodda av hälso- och 

sjukvårdspersonal och att det finns ett behov av mer kunskap hos båda parterna. En god 

kommunikation och stöd är grunden i omvårdsarbetet och kan bidra till att patienten har 

lättare att hantera sin sjukdom. Det är också av vikt för patienterna att känna sig delaktiga i 

sin vård och att det finns ett samarbete mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patienterna vet att det inte finns bot men med ett stöd är det ändå lättare att hantera sin 

livssituation. Vi anser att det är viktigt att gå efter den enskilda patientens behov för att varje 

person är unik, har olika behov och reagerar olika på sjukdom.  
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Bilaga 1 – Artikelmatris 

Art. 

Nr 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Arnold, M. L., 

Crofford, J. L., 

Mease, J. P., 

Burgess, M. S., 

Palmer, C. S., 

Abetz, L., & 

Martin, A. S. 

(2008). 

England. 

Patient education 

and counseling: 

Patient perspective 

on the impact of 

fibromyalgia. 

Att identifiera viktiga symtom 

och deras inverkan på 

livskvaliteten hos patienter med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ metod. 

48 kvinnor 

diagnostiserade 

med fibromyalgi 

deltog i 

fokusgrupper. 

Viktiga symtom som hade 

inverkan på livskvaliteten var 

smärta, sömnstörningar, 

trötthet, ångest, depression och 

kognitiva funktionshinder. 

Fibromyalgi hade en stor 

negativ inverkan på social och 

yrkesmässig funktion. 

Exempel på detta var social 

isolering, undvikande av 

fysiska aktiviteter och problem 

att ha en karriär. 

Hög 

2. Bernard, L. A., 

Prince, A., & 

Edsall, P.  

(2000). USA. 

Arthritis care and 

research: Quality of 

life issues for 

fibromyalgia 

patients. 

Att samla information från 

personer med fibromyalgi med 

avseende till deras livskvalitet, 

sättet fibromyalgi påverkar 

deras liv, deras copingstrategier 

och vad vill ha och behöver 

från vårdpersonal. 

 

Kvantitativ 

metod. 

270 medlemmar, 

män och kvinnor, 

i stödgrupper för 

fibromyalgi fyllde 

i frågeformulär i 

hemmet.  

Formuläret 

innehöll blandad 

struktur på de 85 

frågorna. 

Resultaten visar att 

fibromyalgi har negativ 

påverkan på sociala relationer, 

karriär och mental hälsa. 

Studien visar att det fanns 

många olika copingstrategier 

och att vårdpersonal behöver 

få en bättre utbildning 

angående fibromyalgi. Detta 

för att ge ett bättre stöd. Det 

behövs mer pengar för 

forskning och bättre 

diagnostikinstrument.  

Medel 
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3. Cunningham, M. 

M., & Jillings, 

C. (2006). 

Kanada. 

Clinical nursing 

research: 

Individuals’ 

descriptions of living 

with fibromyalgia. 

Att utforska individers 

beskrivningar av att leva med 

fibromyalgi och att få insikt i 

aspekter för sjukdomen och 

behandling som skulle ge 

riktlinjer för framtida 

sjuksköterskeyrket och 

forskning. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 

semi-

strukturerade 

frågor.  1 man och 

7 kvinnor med 

fibromyalgi 

deltog. 

Patienterna trodde att det skulle 

vara en fördel för personer med 

fibromyalgi om hälso- och 

sjukvårdspersonal, familj och 

vänner bekräftade deras tillstånd 

och gav dem ett bättre stöd. 

Hög 

4. Kool, B. M., 

Van 

Middendorp, H., 

Boeije, R. H., & 

Geenen, R. 

(2009). USA. 

Arthritis & 

rheumatism 

(Arthritis care & 

research): 

Understanding the 

lack of 

understanding: 

Invalidation from the 

perspective of the 

patient with 

fibromyalgia. 

 Identifiera strukturen och 

definitionen av invalidisering 

som upplevs av patienter med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod 

med 

semistrukturerad 

intervju och Q-

sort teknik. 2 män 

och 8 kvinnor 

som uppfyllde 

ACR´s kriterier 

för fibromyalgi 

deltog. 

Invalidiseringen innefattade 

främst begreppen förminska och 

förståelse. Förminska kunde 

delas in i förneka och nedlåtande 

som bestod av att föreläsa och 

överbeskydda. Förståelse var 

indelat i stödjande och erkänna. 

Hög 

5. Kool, B. M., 

Van 

Middendorp, H., 

Lumley, A. M., 

Schenk, Y., 

Jacobs, G. W. J., 

Bijlsma, J. W. J., 

& Geenen, R. 

(2010). 

Nederländerna. 

Ann rheum dis: Lack 

of understanding in 

fibromyalgia and 

rheumatoid arthritis: 

the illness 

invalidation 

inventory (3*I). 

Att skapa och utvärdera ett 

frågeformulär för personer 

med fibromyalgi och RA för 

att bedöma invalidiserings 

upplevelsen hos 

omgivningen. Syfte var också 

att undersöka förhållandet 

mellan invalidiserings 

upplevelser och hälsostatus. 

Kvantitativ 

metod. 142 

patienter med RA 

och 167 patienter 

med fibromyalgi 

deltog och fyllde i 

frågeformulär. 

Deltagarna var 

både män och 

kvinnor. 

Patienter med fibromyalgi 

upplevde mer reducering och 

brist på förståelse från sin familj, 

sjukvårdspersonal, kollegor och 

sociala tjänstemän än vad 

patienter med RA gjorde. 

Reducering och brist på 

förståelse kunde relateras till 

sämre psykiskt välbefinnande 

och social funktion hos båda 

patientgrupperna. 

Hög 
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6. Lempp, K. H., 

Hatch, L. S., 

Carville, F. S., & 

Choy, H. E. 

(2009). England. 

BMC 

musculoskeletal 

disorders: Patients’ 

experiences of living 

with and receiving 

treatment for 

fibromyalgia 

syndrome: a 

qualitative study. 

Att granska nuvarande 

diagnoskriterier för 

fibromyalgi för att förbättra 

standarden på sjukvården för 

dessa patienter. 

 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. Det var 

1 man och 11 

kvinnor med 

fibromyalgi som 

deltog. 

De flesta patienterna 

kommenterade att de inte fick 

tillräckligt med information efter 

att de fått diagnos. De flesta 

saknade också regelbunden 

kontakt med sjuksköterskor. 

Patienterna förväntade sig mer 

tid till rådfrågning och 

effektivare behandling än de 

fick. 

 

Hög 

7. Paulson, M., 

Norberg, A., & 

Danielson, E. 

(2002). Sverige. 

Journal of Advanced 

Nursing: Men living 

with fibromyalgia-

type pain: 

experiences as 

patients in the 

Swedish health care 

system. 

Att beskriva hur män som 

lever med fibromyalgismärta 

upplever att vara patient i det 

svenska sjukvårdssystemet.   

Kvalitativ metod. 

Berättande 

intervjuer med 14 

män som 

uppfyller ACR´s 

kriterier för 

fibromyalgi. 

Resultatet beskrevs i fem teman. 

Dessa var känna sig rädd att bli 

sedd som gnällig, känna sig som 

en försökskanin, känna sig 

hoppfull, känna sig försummad 

och inte känna återhämtning. 

Medel 

8. Schoofs, N., 

Bambini, D., 

Ronning, P., 

Bielak, E., & 

Woehl, J. 

(2004). USA. 

Orthopaedic nursing: 

Death of a lifestyle: 

the effects of social 

support and 

healthcare support 

on the quality of life 

of persons with 

fibromyalgia and/or 

chronic fatigue 

syndrome. 

Att utforska hur socialt stöd 

och sjukvårdsstöd är relaterat 

till livskvalitet hos personer 

med fibromyalgi och kroniskt 

trötthetssyndrom. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

Medverkande var 

män och kvinnor 

med diagnosen 

FMS eller CFS. 

46 personer fyllde 

i frågeformulär 

och 16 av dessa 

intervjuades. 

I studien framkommer att socialt 

stöd är starkare kopplat till 

livskvalitet än vad hälso- och 

sjukvårdsstöd är.   

Hög 
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9. Sylvain, H., & 

Talbot, R. L. 

(2002). Kanada. 

Journal of Advanced 

Nursing: Synergy 

towards health: a 

nursing intervention 

model for women 

living with 

fibromyalgia, and 

their spouses. 

Att utveckla en enhetlig 

omvårdnadsinterventionsmodell 

för kvinnor med fibromyalgi, 

deras respektive och 

sjuksköterskor som arbetar på 

en vårdcentral i Québec. 

Kvalitativ metod. 

Djupgående 

intervjuer och 

gruppmöten med 

7 kvinnor med 

fibromyalgi, 4 

partner, 4 

sköterskor, 2 

läkare och 1 

sjuksköterskechef. 

I interventionen framkom att 

stöd och undervisning 

tillsammans med att tro på 

patienten var två centrala 

element. Studien belyser 

också betydelsen av 

professionellt stöd och 

frånvaron av detta i dagens 

hälso- och sjukvård.  

Hög 

10. Thorne, E. S., 

Harris, R. S., 

Mahoney, K., 

Con, A., & 

McGuinness, L. 

(2003). Kanada. 

Patient Education 

and Counseling: The 

context of health 

care communication 

in chronic illness. 

 

Att undersöka likheter och 

skillnader mellan 4 olika 

kroniska sjukdomar för att 

utveckla kommunikationen 

inom hälso- och sjukvård 

gällande kronisk sjukdom. 

 

Kvalitativ metod. 

Interjuver och 

fokusgrupper 

användes.  

Deltagare var 38 

män och kvinnor. 

12 av dessa hade 

MS, 10 FM, 7 

ESRD och 8 

NIDDM. 

Patient-vårdgivares 

kommunikation är ett viktigt 

inslag i effektiv vård av 

kroniskt sjuka. Men hälso- 

och sjukvårdens stöd för 

egenvård och coping är 

otydlig.  

Hög 
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11. Åsbring, P., & 

Närvänen, A-L. 

(2002). Sverige. 

Qualitative Health 

Research: Women´s 

experiences of 

stigma in relation to 

chronic fatigue 

syndrome and 

fibromyalgia. 

Att undersöka om kvinnor med 

kroniskt trötthetssyndrom eller 

fibromyalgi upplever 

sjukdomen som stigmatiserande 

och att undersöka de strategier 

patienterna använder för att 

undvika stigmatisering. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 12 

kvinnor 

diagnostiserade 

med CFS och 13 

kvinnor 

diagnostiserade 

med fibromyalgi 

deltog. 

 

En stigmatisering av 

sjukdomarna framkom.  

Framförallt kände kvinnorna 

att deras moral blev ifrågasatt 

av andra och att de kände en 

stress över att andra tog deras 

sjukdom för psykisk. En del 

drog sig undan från ett socialt 

liv medan andra hade strategin 

att delta i sociala aktiviteter 

för att hantera sin situation. 

Vissa valde att berätta om sin 

sjukdom medan andra avstod 

för att slippa stigmatisering. 

Hög 
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Bilaga 2 – Checklista för kvalitativa artiklar, modifierad 

(Forsberg & Wengström, 2003) 

De frågor som besvaras med JA tilldelas 1 poäng och de frågor som besvaras 

med NEJ tilldelas noll poäng. *(Omvänt ger svaret JA 0 poäng och svaret 

NEJ 1 poäng på fråga 19, då de anses ha en negativ påverkan på kvaliteten). 

Totalt kan artikeln tilldelas 20 poäng. 

 

A. Syftet med studien 

1. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

JA          NEJ 

 

2. Finns etiskt resonemang? 

JA          NEJ 

 

B. Undersökningsgrupp 

3. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionsteorier ska vara beskrivna.) 

JA          NEJ 

 

4. Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 

kontaktades? 

JA          NEJ 

 

5. Är undersökningen lämplig? 

JA          NEJ 

 

C. Metod för datainsamling 

6. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang 

skedde datainsamlingen)? 

JA          NEJ 
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7. Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor 

användes etc.)? 

JA          NEJ 

 

8. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

JA          NEJ 

 

D. Dataanalys 

9. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

JA          NEJ 

 

10. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

JA          NEJ 

 

11. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

JA          NEJ 

 

12. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent 

beskrivet)? 

JA          NEJ 

 

13. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

JA          NEJ 

 

14. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data 

(finns citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för 

gjorda tolkningar)? 

JA          NEJ 

 

E. Utvärdering 
15. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA          NEJ 
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16. Stöder insamlade data forskarens resultat? 

JA          NEJ 

 

17. Har resultaten klinisk relevans?  

JA          NEJ 

 

18. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

JA          NEJ 

 

19. *Finns risk för bias? 

JA          NEJ 

 

20. Vilken slutsats drar författaren? Håller du med om slutsatserna? 

JA          NEJ 

 

Poängsumman = 20p 

Låg kvalitet = 0- 59% = 0-11p 

Medel kvalitet = 60- 79% = 12-15p 

Hög kvalitet = 80-100% = 16-20p



1 (2) 

 

  
 

Bilaga 3 - Checklista för kvantitativa artiklar, 

kvasiexperimentella studier modifierad (Forsberg & 

Wengström, 2003) 

De frågor som besvaras med JA tilldelas ett poäng och de frågor som 

besvaras med NEJ tilldelas noll poäng. Totalt kan artikeln tilldelas 15 poäng. 

 

A. Syftet med studien? 

1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA          NEJ 

 

2. Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA          NEJ 

 

B. Undersökningsgruppen 

3. Är inklusions- och exklusionskriterier beskrivna? 

JA          NEJ 

 

4. Är relevant urvalsmetod använd? 

JA          NEJ 

 

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

JA          NEJ 

 

C. Mätmetoder 

6. Är mätmetoder beskrivna? 

JA          NEJ 

 

7. Var reliabiliteten beräknad? 

JA          NEJ 
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8. Var validiteten diskuterad? 

JA          NEJ 

D. Analys 

9. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

JA          NEJ 

 

10. Fanns en bortfallsanalys? 

JA          NEJ 

 

11. Var den statistiska analysen lämplig? 

JA          NEJ 

 

12. Vilka var huvudresultaten? Erhölls signifikanta skillnader? 

JA          NEJ 

 

13. Vilka slutsatser drar författaren? Instämmer du? 

JA          NEJ 

 

E. Värdering 

14. Kan resultaten generaliseras till annan population? 

JA          NEJ 

 

15. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA          NEJ 

Poängsumman = 15p 

Låg kvalitet = 0-59% = 0-8p 

Medel kvalitet = 60-79% = 9-11p 

Hög kvalitet = 80-100% = 12-15p 


