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Abstract 
Aim  
Our aim is to highlight perceptions of fibromyalgia among health care personell. 
 
Methods 
A systematic literature review conducted with a deductive approach.  
 
Findings 
Health care personell felt insecure because of a lack of understanding which lead to 
avoiding contact with these patients. Many felt that the fibromyalgia patient was 
categorised and that they would have been better served with another name of their 
disease. There was a great distrust against the diagnosis and its aetiology. The patient 
was perceived as troublesome, illness-fixated and draining the personell of energy. The 
paradox that the patient is looking so healthy but bearing so much pain was confusing 
for the health care personell. 
 
Conclusions  
Communication and an empathic encounter was identified as important elements for 
patient care. The health care personell should try to look past their own perceptions of 
fibromyalgia and meet the patient with affirmation and respect.  
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Introduktion  

Fibromyalgi anser vi är en ofta ifrågasatt sjukdom på grund av sin komplexa och 

fortfarande okända etiologi. De föreställningar som finns om fibromyalgi antar vi 

påverkar hur patienterna bemöts då de söker vård. Från vården, familjen, 

försäkringskassan, arbetsplatsen och övriga samhället finns föreställningar och 

värderingar som ofta motarbetar patienten. Vi tror att dessa patienter känner sig 

orättvist behandlade och har för avsikt att ta reda på vilka uppfattningar som finns om 

fibromyalgi inom vården. Vi antar att ett dåligt bemötande har stor påverkan på 

patientens upplevelse av sin sjukdom. Ett bra bemötande däremot skulle kunna bryta 

den negativa spiralen av tvivel och ifrågasättande vid en påfrestande sjukdom. 

 

Bakgrund 
Fibromyalgi 

Medicinsk historia 

Från 1700-talet finns pålitliga rapporter där symtom som överensstämmer med 

fibromyalgi beskrivs (Olin & Schenkmanis, 1996). Under slutet av 1800-talet beskrevs 

sjukdomen som fibrosit då den antogs orsakas av inflammation i musklerna. Redan 

1852 diskuterade den tyske patologen Virchow begreppet mjukdelsreumatism, han tros 

vara den förste som använde detta begrepp. Betydelsen av ömma punkter och 

förhårdnader i muskulaturen diskuterades av Helleday år 1876. Fibrositis används först 

1904 av engelsmannen Gowers som en mer specifik term på mjukdelsreumatism. 

Mellan åren 1914 och 1981 rådde begreppsförvirring och ett dussintal olika namn 

användes för att beskriva symtomen vid fibromyalgi (Haegerstam, 1991). Namnet 

fibromyalgi kom först under tidigt 80-tal (Olin & Schenkmanis, 1996).  

 

Diagnostisering 

Icke-inflammatorisk myalgi beskrevs 1914 av Strümpel i en lärobok för läkare som 

användes från första världskriget och ett par årtionden därefter. Enligt den tidens 

tänkande diskuterade Strümpel viskositet och muskelns sammansättningar av 
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vätskekomponenter. Då sattes stort värde på om tillståndet förvärrades av vinddrag och 

väderomslag samt i synnerhet för neurotiska och hysteroida personligheter. Smärtan 

beskrevs som att den sällan satt på ett ställe, utan vandrade omkring. Diagnosen sattes 

på patientens subjektiva beskrivning då objektiva fynd saknades (Haegerstam, 1991). 

Wolfe et al. (1990) gjorde en multicenterstudie för att ta fram nya kriterier för 

diagnostisering av fibromyalgi. I studien ingick 293 patienter med fibromyalgi och 265 

patienter med liknande symtombild i en kontrollgrupp. Patienterna undersöktes av 

läkare för att pröva vilka kriterier som var nödvändiga utifrån kriterier fastställda 1981 

av Yunus et al. (Haegerstam, 1991). Det resultat som Wolfe et al. (1990) fick fram 

används nu som diagnostiska kriterier enligt American College of Rheumatism (ACR). 

Sedan 1990 finns sjukdomen medtagen i Worlds Health Organisation (WHO) 

International Classification of Diseases (ICD 10) med betäckningen M 79.7 (WHO, 

2006) 

 

Symtombild 

Smärta och värk 

I patientens anamnes föreligger generell utbredd smärta sedan minst tre månader i alla 

fyra kroppskvadranter samt axial smärta, det vill säga smärta i rygg och nacke. 

Dessutom undersöks så kallade tender points, 18 bestämda bilaterala punkter på 

kroppen med spridning från bakhuvudets nedre muskelfästen till knät. Diagnosen 

fibromyalgi kan ställas då elva av dessa tender points smärtar vid måttligt tryck 

(Haegerstam, 1991). Karakteristiskt för fibromyalgi är smärta och värk samt onormal 

trötthet och kraftlöshet (Bengtsson, Henriksson, Henriksson & Nordemar, 1991). 

 

Vid en undersökning gjord på Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås uppgav 99 % 

(n=215) av de tillfrågade fibromyalgipatienterna att de hade daglig molande värk. 

Värken fanns ständigt men flyttade runt mellan olika lokalisationer, det vill säga att ena 

dagen hade patienten ont i armen men nästa dag kunde det vara ryggen. Värken kunde 

vara svår att beskriva, men kunde upplevas som huggande, stickande, skärande och 
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svidande. Smärtintensitet och styrka varierade ständigt och patienten kunde vara relativt 

smärtfri ena stunden för att några timmar senare ha stora smärtor. Upplevelsen av 

smärta varierade också från patient till patient. Vissa upplevde att den satt i musklerna 

medan andra uppgav att det var benhinnor eller senfästen som smärtade mest. Det fanns 

patienter som var såpass ömma i huden att de inte ens klarade av lätt beröring vilket 

gjorde det svårt för dem att bära kläder eller smycken (Olin, 2002). Huvudvärk var ett 

symtom som 82 % av fibromyalgipatienterna i Tranås rapporterade. Den kunde vara 

svår för vissa patienter och lindrigare för andra. Även här flyttade värken runt mellan 

olika lokalisationer, ena stunden kunde den sitta i nacken för att i nästa stund sitta 

bakom ögonen. Även migrän förekom hos cirka en tredjedel av patienterna (Olin & 

Schenkmanis, 1996). 

 

Onormal trötthet och kraftlöshet 

Patienterna med fibromyalgi kände ständig trötthet och kraftlöshet. Enkla 

vardagssysslor som att hänga tvätt eller skala potatis var svåra att utföra då kraften 

snabbt sinade. För de flesta patienterna förelåg kraftlöshet i armarna och då framförallt 

vid statiskt arbete, repetitivt arbete eller arbete ovanför axlarna. Kraftlösheten kunde ha 

flera orsaker, men förklarades som en central och mental trötthet som berodde på 

störningar i hjärnfunktionerna. Tröttheten kunde komma plötsligt utan uppenbar orsak, 

men lika gärna efter fysisk ansträngning. Det var en trötthet som inte gick att vila bort 

utan kunde hålla i sig flera dagar. Kraftlösheten kunde yttra sig som klumpighet, 

patienten blev fumlig och det var vanligt att denne lätt tappade saker (Olin, 2002). 

 

Det var vanligt att patienten led av dysfunktionell sömn vilket gjorde att denne sällan 

eller aldrig kände sig utvilad. Symtomen var dessutom relaterade till varandra i en 

negativ cirkel; om patienten sov dåligt förvärrades värkbilden och blev värken värre 

blev sömnen sämre. Koncentrationsförmågan och närminnet påverkades av denna 

negativa cirkel. Patienten kunde så fort denne avslutat ett telefonsamtal glömt vad 
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samtalet handlade om. Likaså kunde patienten sitta och läsa samma mening gång på 

gång utan att kunna återge vad det stod (Olin & Schenkmanis, 1996). 

 

Övriga symtom 

Fibromyalgi kan medföra vissa vegetativa symtom, alltså störningar i de inre icke 

viljestyrda organen, som exempelvis hjärtrytmstörning med plötslig hjärtklappning. 

Patienten kan ha problem med andnöd eller uppleva att det är tungt att andas. Ett vanligt 

och ofta besvärande symtom vid fibromyalgi är colon irritable, vilket yttrar sig i 

omväxlande diarré och obstipation tillsammans med kramper och gaser. Även 

interstitiell cystit med täta miktioner förekommer. Patienten kan känna sig omväxlande 

varm och kall, ofta med frusna händer och fötter, eventuellt med feberkänsla utan att 

någon temperaturhöjning går att uppmäta. Domningar och stickningar i händer och 

fötter är också vanligt. Övriga vanliga symtom är svullnad eller svullnadskänsla, 

muntorrhet, irritation i slemhinnor, ögonsymtom, nattliga svettningar, attacker med 

frossa, kroppsklåda och infektionskänslighet. Likaså lukt- och ljudkänslighet är vanligt 

förekommande (Olin & Schenkmanis, 1996). 

 

Orsaker 

Fibromyalgi beror enligt Olin (2002) på störningar i förhållandet till nerv-, hormon- och 

immunfunktioner. Under 2000-talet har forskare enats om att smärtan beror på att 

hjärnan blivit sensitiserad och de signaler som kommer från kroppen feltolkas (Olin, 

2002). Studier har visat att relexationstiden av musklerna var förlängd vid fibromyalgi. 

Detta kunde yttra sig som svårigheter att slappna av mellan muskelkontraktionerna samt 

störd micro- och recirkulation i muskulaturen. Det framstod som att smärtan vid 

fibromyalgi var nociceptiv och den kunde eventuellt orsakas av smärtmoduleringen i 

det centrala nervsystemet och muskulaturen (Haegerstam & Torebjörk, 1991). Mängden 

substans-P i likvor reglerar smärtimpulser och är hos patienter med fibromyalgi ökad 

(Olin, 2002). 
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Dysfunktionell sömn förklaras med att sömncykelns tredje och fjärde stadium då 

kroppen normalt återhämtar sig är störd vid fibromyalgi. Dessa sömnstadier styrs av 

flera hormoner och signalämnen, bland annat serotonin som ofta förekommer i minskad 

halt vid fibromyalgi. Den dysfunktionella sömnen kan i sin tur förklara många av de 

kognitiva svårigheter som förekommer såsom dåligt närminne, 

koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. De tillfälliga hörselnedsättningar 

som upplevs vid fibromyalgi kan sannolikt förklaras av störningar i nervimpulserna 

mellan hjärnstammen och innerörat. Regleringen av noradrenalin är störd och kan ge 

upphov till symtom såsom tillfälliga synproblem och yrsel. Störningar i förlängda 

märgen och hjärnans kommunikationsmekanismer kan förklara många av symtomen 

(Olin, 2002). 

 

Teorier 

Begreppet föreställningar använder Wright, Watson och Bell (2002) i sin teori för att 

beskriva de förutsättande tankarna som hos en individ dikterar dennes världsbild. För 

att få en förståelse för andra människor måste individen först ha förståelse för de 

domäner där föreställningarna byggts upp. Wright, Watson och Bell (2002) definierar 

föreställningar på följande sätt: 

 

”En föreställning är en”sanning” om en subjektiv verklighet som påverkar den 

biopsykosociala-andliga strukturen och funktionsförmågan. I våra samtal talar och 

lyssnar vi till varandra utifrån dessa domäner av ”sanning” - förklaringar, värderingar 

och förpliktelser baserade på våra föreställningar – som har uppstått ur de sociala, 

interaktionella och kulturella domäner som vi lever i.”   

  

 (Wright, Watson & Bell, 2002, s.67)  

 

Olika föreställningar har olika stor betydelse för individen, och kärnföreställningar är de 

mest betydelsefulla. En kärnföreställning är ofta omedveten men basal för hur individen 
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lever sitt liv. Föreställningarna är djupt förankrade i individens känslomässiga och 

fysiska respons. Föreställningar kan vara endast temporära uppfattningar eller tankar 

som är mer flyktiga och påverkbara. Det finns även hindrande och underlättande 

föreställningar som minskar respektive ökar antalet möjliga lösningar på olika problem. 

Alla människor är styrda av sina föreställningar, såväl privat som professionellt vilket 

oundvikligen påverkar hur vårdpersonal möter och vårdar patienter och anhöriga 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Som exempel på föreställningar inom sjukvården kring 

kronisk mjukdelssmärta så förekom det ända in på 90-talet beteckningar och nedlåtande 

öknamn såsom sveda-värk-bränn-kärring (SVBK), klimakteriekärring och kärringvärk i 

patientjournaler (Olin, 2002). 

 

Wright, Watson och Bell (2002) har identifierat olika samtal som kan hindra eller 

underlätta problemlösning, relation och livssituationer. Samtal som hindrar denna typ 

av terapeutiskt interagerande är karaktäriserande samtal, förebrående samtal och samtal 

präglade av befattning och lydnad. De karaktäriserande samtalen innebär att parterna 

tillskriver varandra egenskaper, positiva eller negativa, vilket inte nödvändigtvis är 

hindrande. Förebrående samtal innehåller tecken på besvikelser från förväntningar som 

inte förverkligas. Möten som präglas av avvisande kan leda till att relationen mellan 

parterna försämras och försvåras genom förnekande av den andra parten. Samtal där 

båda parterna bedriver förnekelse och självförnekelse benämns som samtal präglade av 

befattning och lydnad.  

 

Enligt Eide och Eide (2007) menar Peplau att den interpersonella relationen är en 

förutsättning för det terapeutiska utbytet mellan sjuksköterska och patient. En av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att identifiera sig själv för att kunna vara flexibel 

i mötet med patienten. Genom att känna till sin egen utgångspunkt är det lättare att 

acceptera andra som de är (Peplau, 1988). De långsiktiga målen med det terapeutiska 

utbytet inom hälso- och sjukvård är att uppnå ett kreativt, konstruktivt, produktivt 
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personligt och socialt liv genom att stödja hälsa och utveckling hos individen (Eide & 

Eide, 2007). 

 

Peplau (1988) för ett teoretiskt resonemang om hinder i uppnåendet av mål och 

motsatta mål utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Hinder i uppnåendet av mål inom 

vården kan resultera i frustration samt direkt och indirekt aggressivt beteende hos 

patienten. När en patient sätter upp ett mål som är bortom individens kapacitet kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att sätta realistiska mål. Genom att aktivt lyssna och 

ställa öppna frågor kan sjuksköterskan understödja patientens egna känslor och 

förväntningar om ohälsa, sjukdom och behandling. Enligt Peplau (1988) kan 

sjuksköterskan genom god kommunikation i den interpersonella relationen klargöra och 

uppnå gemensam förståelse för problemet, lösningen och målet. Sjuksköterskans mål 

kan även vara ett hinder för patientens mål vilket kan försämra den interpersonella 

relationen mellan dem. Detta blir tydligt när patienten tvekar, är likgiltig, är oförmögen 

att ta beslut eller undviker aktiviteter, människor samt att undersöka sina egna känslor. 

När en konflikt uppstår mellan vårdare och patient till följd av olika målsättning kan det 

hos patienten ge upphov till olika kroppsliga symtom eller i värsta fall, 

självmordstankar. Konflikter kan dock oftast lösas, eller förhindras, genom att 

sjuksköterskan kontinuerligt förhör sig om patientens oro och känslor kring sin situation 

(Peplau, 1988).  

 

Enligt Travelbee, tolkad av Eide och Eide (2007) samt Kirkevold (2008), är patienten 

en unik och oersättlig individ med vilken sjuksköterskan bör sträva efter att uppnå ett 

människa-människa förhållande. Ett sjuksköterska-patient förhållande stärker 

stereotypa roller och generaliserad människosyn. Omvårdnaden är en mellanmänsklig 

process och sjuksköterskan bör förhålla sig till individens upplevelse av situationen 

istället för sin eller andras objektiva bedömning av situationen (Kirkevold, 2008). 

Patienter med fibromyalgi kan uppleva att de blir ogiltigförklarade om vårdpersonal  

inte bekräftar eller respekterar deras tillstånd (Kool, Middendorp, Boejie & Geenen, 
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2009). Att inte bli respekterade och betrodda kan leda till en känsla av försummelse hos 

patienterna med fibromyalgi oavsett om de erhåller behandling eller inte. I motsats kan 

dessa patienter uppleva välmående, trots brist på behandling och botemedel, när de blir 

bemötta av engagerad och kunnig vårdpersonal (Paulson, Norberg & Danielson, 2002).  

 

Problemformulering 
Om vårdpersonalen går in med negativa föreställningar i mötet med 

fibromyalgipatienten kan patienten förvandlas till ett objekt. Patienten kommer svara på 

vårdpersonalens föreställningar och inte på det som vårdpersonalen frågade om. 

Vårdpersonalen å sin sida svarar på det som de tror patienten säger och inte på det som 

patienten faktiskt säger. Vi tror att detta är ett problem som bör föras fram eftersom 

patienten riskerar att inte få rätt vård vilket är individens rättighet. Samtidigt kan 

vårdpersonalen genom öppenhet vara till stort stöd för patienter med fibromyalgi. 

Därför vill vi undersöka vilka uppfattningar kring fibromyalgi som vårdpersonalen har 

och belysa de konsekvenser och vinster dessa föreställningar medför. 

 

Syfte 
Syftet var att med denna litteraturstudie belysa vårdpersonalens uppfattningar om 

fibromyalgi.  

 

Metod 
Vårt arbete var en systematisk litteraturstudie som avser att sammanställa data inom 

problemområdet, belysa problematiken samt föreslå klinisk implementering av 

resultatet (Forsberg  & Wengström, 2008). Vi har genomfört en innehållsanalys med 

deduktivt förfarande baserad på Axelsson (2009) och Lundman och Hällgren-

Graneheim (2009).  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Eftersom vårt syfte täcker ett begränsat område så har vi endast haft inklusionskriterier. 

Då det varit möjligt har vi valt peer reviewed eller refereed som inklusionskriterie för 

att underlätta sökandet efter vetenskapliga artiklar. Vi har valt att inkludera artiklar 

skrivna på engelska, svenska och norska. Ingen avgränsning av tidsperiod är gjord. Vi 

har sökt artiklar som studerar både manlig och kvinnlig vårdpersonal i alla åldrar. I 

analysprocessen har vi exkluderat resultat i våra valda studier som avsåg 

patientperspektivet och endast inkluderat vårdpersonalens perspektiv. Under våra 

sökningar har vi funnit att de flesta studierna är gjorda på läkare eller läkarstudenter.  

 

Sökningsförfarande 

Vi har använt oss av följande databaser: Cinhal, PubMed, PsycInfo, SweMed+, Swepub 

och Google schoolar. Vi gjorde en fritextsökning på Google schoolar för att undersöka 

vilket underlag det fanns för vårt syfte. Genom Svensk MeSH fann vi sedan lämpliga 

sökord. Våra sökord är: Fibromyalgia, Attitude of Health Personnel, Perception och 

Nurses. Resultaten av sökförfarandet visas i bilaga 1 i tabell 1-6. Vi utförde även en 

manuell sökning på referenslistorna i de artiklar som vi kvalitetsgranskade vilket inte 

resulterade i fler artiklar utöver dem vi redan funnit genom databaserna. Vi fann 10 

artiklar som vi valde att kvalitetsgranska. 

 

Kvalitetsbedömning 

För kvalitetsgranskningen användes checklista för kvantitativa artiklar (RCT), 

kvantitativa artiklar (kvasi-experimentiella) och kvalitativa artiklar av Forsberg och 

Wengström (2008). Vi sammanställde ett poängsystem för dessa checklistor där varje 

kvalitetsrelevant fråga fick ett poäng för ett svar som gynnade kvaliteten positivt (bilaga 

3 – 5). Utefter poängsystemet kunde kvantitativa (RCT) artiklar få max 28 poäng, 

kvantitativa (kvasi-experimentiella) artiklar kunde få 20 poäng och kvalitativa artiklar 

kunde som mest erhålla 29 poäng. Baserat på detta räknades sedan den procentuella 

kvaliteten ut. En hög kvalitet krävde 80 – 100 %, medelkvalitet 60 – 79 % och en låg 
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kvalitet gavs till de artiklar som fick <60 %. Fem artiklar bedömdes vara av hög kvalitet 

och fyra artiklar var av medelkvalitet och en artikel var av låg kvalitet. Tre artiklar 

exkluderades efter kvalitetsgranskning på grund av att vi fann att resultatet i dessa 

studier endast bearbetade patientperspektivet och inte vårdpersonalens perspektiv. Vi 

inkluderade totalt sju artiklar, tre av hög kvalitet, tre av medelkvalitet och en med låg 

kvalitet (bilaga 2). Vi beslöt att inkludera en artikel med låg kvalitet då vi ansåg att den 

svarade på vårt syfte och gav relevanta aspekter på problematiken.  

 

Analys  

Axelsson (2009) och Lundman och Hällgren-Graneheim (2009) beskriver metoder för 

att bedriva innehållsanalys. Vår analys var baserad på dessa beskrivningar men 

modifierades för att passa vår studie. Vi ställde frågan ”Vilka uppfattningar har 

vårdpersonalen om fibromyalgi?” till samtliga inkluderade studiers resultattexter. 

Utifrån denna fråga gjorde vi en separat naiv läsning. Nästa steg var att markera de 

delar i texten som korrelerade till frågeställningen och sedan extraherade vi dessa. 

Därefter förde vi samman våra båda dokument till ett. Vi reflekterade sedan gemensamt 

om vad meningsenheterna handlade om och genom att använda oss av utklippta 

meningsenheter samt en whiteboard fick vi god överblick över vårt resultat och kunde 

associera fram teman. Utifrån dessa teman kondenserade vi meningsenheterna i tabeller 

(för exempel se bilaga 6). Sedan kodade vi dem och skapade underkategorier och sist 

kategorier. Kategorierna presenteras i arbetet som rubriker i resultatdelen. 

 

Forskningsetiskt övervägande  

I urvalsförfarandet för denna systematiska litteraturstudie har vi endast inkluderat 

vetenskapliga artiklar som blivit peer-reviewed innan publicering. Studierna bör även 

blivit godkända av en etisk kommitté i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) 

och i de fall detta inte framkommit av artikeln har kontakt tagits med forskarna. I de 

fallen kontakt med forskarna inte lyckats gjordes överläggning om artikelns relevans till 

vårt syfte och uppenbara etiska ställningstaganden forskarna gjort. Samtliga artiklar 
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som valts ut till kvalitetsgranskning har redovisats, även de som i efterhand 

exkluderades från analysen (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Resultat 
Resultatet av denna studie beskrivs under rubrikerna relationen mellan vårdpersonalen 

och patienterna, värdering av diagnosen, uppfattningar kring sjukdomen fibromyalgi, 

objektiv tolkning av en subjektiv sjukdom och motsättningar till att ta helhetsgrepp om 

patientens sjukdom. 

 
Relationen mellan vårdpersonalen och patienterna 

Vårdpersonalen ansåg att patienterna med fibromyalgi hade personligt ansvar för sin 

sjukdom och livssituation eftersom varken vetenskap eller professionell vårdpersonal 

erbjöd någon kurativ behandling. Ibland kunde vårdpersonalen inte erbjuda större 

kunskap om sjukdomen än vad patienten redan hade. Det var enligt vårdpersonalen 

viktigt att patienten var fokuserad på att leva normalt och att tyngden inte lades på 

diagnosen och dess problematik (Åsbring & Närvänen, 2003). Diagnostisering av 

fibromyalgi kunde enligt vårdpersonalen i vissa fall leda till att patienten 

fortsättningsvis blev kategoriserad utifrån diagnosen (Busse, Kulkarni, Badwall & 

Guyatt, 2008). 

 
Vårdpersonalen noterade symtomen men såg inte alltid patienten bakom dem 

(Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattson, 1998). Vårdpersonalen kunde 

vara osäkra på patientens nivå av arbetsförmåga vilket de inte delgav patienten utan ofta 

höll för sig själva (Åsbring & Närvänen, 2003). Ibland kunde vårdpersonalen visa både 

ilska och likgiltighet i mötet med fibromyalgipatienterna. Om de däremot använde sig 

av delat ansvar i de beslut som togs upplevde vårdpersonalen mindre negativa känslor 

gentemot patienterna. Mötet med patienten upplevdes då snarare som trevligt, istället 

för spänt och otrevligt (Bieber et al., 2006). 

 

  15 (39) 
 



 

Vårdpersonalen ansåg att de skulle ha kunnat hjälpa denna patientgrupp om det hade 

funnits mer tid, vilket forskarna tolkade som en ursäkt för att de var inkapabla att hjälpa 

patienten. För att undvika svårigheter i mötet med fibromyalgipatienten skickade 

vårdpersonalen denne vidare till olika specialister (Hellström et al., 1998), då 79% 

(n=114) ansåg att diagnostisering av fibromyalgi var förbehållet specialister (Dæhli, 

1993). Att skälet till att undvika diagnostisering skulle vara en medveten undanflykt 

förnekade vårdpersonalen. Ofta var det dock svårt för vårdpersonalen att helt komma 

undan ansvaret då patienten inte kunde lämnas över helt på grund av personliga krav på 

fortsatt kontakt med specifika individer inom vårdpersonalen (Hellström et al., 1998).  

 

Enligt vårdpersonalen kunde patienten bli förolämpad om psykologiska förklaringar 

föreslogs för tillståndet. Detta område närmades därför med försiktighet och först efter 

att de somatiska symtomen undersökts (Åsbring & Närvänen, 2003). Empati användes 

som verktyg för att visa patienten omtanke. Det var vanligt att vårdpersonalen uttryckte 

till patienterna att de trots fibromyalgi kunde ha ett drägligt liv. I mötet med patienten 

arbetade vårdpersonalen empatiskt för att få patienten att vilja pröva olika 

behandlingsmetoder. Empati användes även för att understödja direkt information till 

patienten och erhålla nödvändig information för att välja rätt behandling (Hellström et 

al., 1998). Att lyssna och uppmuntra patientens egen berättelse ansågs viktigt, samtidigt 

som vårdpersonal även kunde ställa nyckelfrågor till patienten. Vårdpersonalen insåg 

att ledande frågor påverkade patientens berättelse men de var nödvändiga på grund av 

rutiner för journalföring. God kommunikation ansågs vara grundläggande för god 

relation med patienten. Dock framgick att många menade att dialog med patienten inte 

var det primära, fokus låg istället på symtomen (Hellström et al., 1998).  

 

För att fibromyalgipatienterna skulle acceptera sin sjukdom jämförde vårdpersonalen 

dem med andra patienter och andra sjukdomar. Det upplevdes som en framgång att föra 

patienterna till ett accepterande av sin sjukdom även om de inte blev botade. De kunde 

hjälpa patienterna i denna process genom att vara uppmärksamma och mottagliga för 
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patienternas subjektiva upplevelser i samband med sjukdom och symtom. En annan 

strategi för att stötta patienterna var att avvakta diagnostisering och motverka långa 

sjukskrivningar (Åsbring & Närvänen, 2003). Diagnosen fibromyalgi var särskilt 

värdefull för patienterna själva enligt majoriteten av vårdpersonalen (Dæhli, 1993). 

 

Värdering av diagnosen  

Existensen av fibromyalgi som diagnos förenklade inte nödvändigtvis vårdpersonalens 

arbete (Dæhli, 1993). För att få veta hur villig vårdpersonalen var att behandla 

fibromyalgipatienter tillfrågades en grupp (n = 43) före och efter en intervention som 

bland annat innehöll utbildning om fibromyalgi. Efter interventionen kände de sig mer 

bekväma och villiga till att behandla patienter med fibromyalgi. Fler ur vårdpersonalen 

upplevde även fibromyalgi som en legitim sjukdom efter interventionen (Lu, Torres-

Harding & Jason, 2007). Det vetenskapliga idealet, där tillstånd först måste bli objektivt 

bekräftat innan det kunde ses som legitimt, ifrågasattes av vårdpersonalen i studien av 

Åsbring och Närvänen (2003). Eftersom fibromyalgi var bättre definierad än tidigare 

erhöll den mer acceptans och legitimitet (White et al., 2000). 

 

Vårdpersonalen uttryckte likgiltighet gentemot den biomedicinska bilden av 

fibromyalgi. Ibland tjänade diagnosen mer som en försiktighetsåtgärd för att skydda 

vårdpersonalen mot anklagelser såsom inkompetens eller felbehandling (Hellström et 

al., 1998). Två tredjedelar av vårdpersonalen ansåg att patienter med fibromyalgi hade 

haft bättre förutsättningar inom hälso- och sjukvården med en annan benämning på 

sjukdomen (Dæhli, 1993). Det fanns även vårdpersonal som ansåg att fibromyalgi var 

en oanvändbar diagnos (Busse et al., 2008).  

 

Uppfattningar kring sjukdomen fibromyalgi 

Drygt en femtedel av de tillfrågade i Dæhli (1993) studie ansåg att det var nödvändigt 

med fysisk undersökning för att ställa diagnosen fibromyalgi. Ungefär en tredjedel av 

informanterna i samma studie ansåg att fibromyalgi kunde fastställas baserat på en 
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konsultation (Dæhli, 1993). Diagnoskriterierna och de standardiserade 

undersökningsmetoderna ansågs dock som mycket viktiga. Vårdpersonalen var inte 

övertygade om att tender points var giltiga diagnoskriterier men ansåg även att det var 

det bästa som fanns att tillgå (Hellström et al., 1998). Att testa för kontrollpunkter 

ansågs av vårdpersonalen som viktigt, men endast 19 % (n = 336) ansåg att positiv 

respons minskade chansen för att patienten diagnostiseras med fibromyalgi (Busse et 

al., 2008). Patientens anamnes samt den fysiska undersökningen användes för att 

bedöma om det förelåg någon annan sjukdom som förklarade symtomen. Om så inte var 

fallet undersöktes patienten psykiskt (Hellström et al., 1998). Oavsett var vården erhölls 

så inverkade det inte på diagnostiseringen av fibromyalgi (White et al., 2000). 

 

Enligt vårdpersonalen skiljde sig uppfattningar om sjukdomens bakomliggande orsak 

mellan patienterna och vårdpersonalen (Dæhli, 1993). Fibromyalgi beskrevs av 

vårdpersonalen som bland annat ett hypersensitivt smärtsystem eller ett psyko-neuro-

immunologiskt syndrom (Hellström et al., 1998). Psykisk sjukdom sågs som en 

framträdande orsak till fibromyalgi (Busse et al., 2008). Patientens attityd, kön, 

personlighet och nivå av känslomässig stress rankades högt av vårdpersonalen som 

viktiga variabler för att utveckla sjukdomen (White et al., 2000).  

 

Beroende på yrkeskategori hade vårdpersonalen olika fokus. Arbetsterapeut- och 

sjukgymnaststudenter menade att de hade ett holistiskt synsätt för behandling, medan 

kiropraktorstudenter inte ansåg sig ha vare sig någon effektiv behandling eller kliniska 

färdigheter för att behandla fibromyalgipatienter (White et al., 2000).  Patienten kunde  

få utbildning genom en så kallad fibromyalgiskola där de undervisades i hur de kunde 

leva med sin sjukdom (Hellström et al., 1998). Flera av vårdpersonalen ansåg att endast 

patienten själv kunde förbättra sitt tillstånd. De menade att det var bra om patienten var 

aktiv, däremot var vårdpersonalen negativ till patienters strävan att söka bot eller 

lindring utanför traditionell sjukvård (Åsbring & Närvänen, 2003).  
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Objektiv tolkning av en subjektiv sjukdom 

Vårdpersonalen ansåg att fibromyalgi var en sjukdom svår att möta (Busse et al., 2008). 

Fibromyalgipatienterna upplevdes som krävande eftersom de ofta insisterade på att få 

den hjälp de själva ansåg att de behövde och ifrågasatte vårdpersonalens kunskap och 

förmåga. Patienterna visade missnöje mot vårdpersonalen vilket gjorde att de upplevde 

att denna patientgrupp tog upp en stor del av deras tid och tömde dem på energi. 

Patienterna upplevdes som sjukdomsfixerade och upptagna av sina egna problem. Detta 

ansåg vårdpersonalen berodde på en pessimistisk livssyn som de menade kunde vara 

svår att bryta. Patientgruppen ansågs vara besvärlig som klagade och kverulerade samt 

aldrig nöjde sig med ett enkelt svar (Åsbring & Närvänen, 2003). Många menade till 

och med att patientgruppen hade en speciell avvikande personlighet samt att vissa 

patienter endast letade efter medicinska orsaker och helt undvek det som hade med  

livsstil att göra (Hellström et al., 1998). Det ansågs också att vissa patienter var alltför 

ambitiösa, både i arbets- och privatliv, och ställde för höga krav på sig själva. 

Ytterligare en grupp som beskrevs var de aktiva patienterna som sökte kunskap om sin 

sjukdom men också var aktivt vårdsökande (Åsbring & Närvänen, 2003).  

 

Fibromyalgipatienter upplevdes som särskilt besvärande då de ofta återkom till samma 

vårdpersonal upprepade gånger. Vårdpersonalen menade att det inte fanns mer de kunde 

göra för patienten, varför besöket upplevdes som besvärande. Att ha flera 

fibromyalgipatienter blev särskilt psykiskt påfrestande då de upplevdes som ständigt 

ifrågasättande av vårdpersonalens kunskaper och förmåga att behandla patientens 

besvär (Åsbring & Närvänen, 2003).  

 

  19 (39) 
 



 

Mötet med fibromyalgipatienter beskrevs metaforiskt i studien av Hellström et al. 

(1998) : 

 

”The patients tell me with a smile on their lips that they are suffering immensely from 

all kinds of bodily disorders. How on earth can they look so terribly healthy? To 

manage these patients is like tip-toeing on a quagmire.”  

 (Hellström et al., 1998, s.234) 

 

Vårdpersonalen frågade sig själva i citatet ovan hur en patient kunde se så hälsosam ut 

och samtidigt hävda att de led av många kroppsliga störningar. I studien av Åsbring och 

Närvänen (2003) beskrevs en skillnad mellan smärtan som denna patientgrupp ansåg 

sig uppleva och sättet de betedde sig. Patienten såg hälsosam ut och rörde sig 

obehindrat enligt vårdpersonalen. En patient som hävdade sig vara sjuk var därför även 

tvungen se sjuk ut (Åsbring & Närvänen, 2003).  

 

Motsättningar till att ta helhetsgrepp om patientens sjukdom 

De symtom som karaktäriserade fibromyalgi ansågs av vårdpersonalen att de gick att 

leva med. Enligt vårdpersonalen överdrev patienterna sina symtom eftersom de inte 

hade erfarenheter av allvarligare sjukdomstillstånd. Problematiken orsakad av 

fibromyalgi skulle avta i betydelse hos patienten om denne drabbades av någon 

allvarligare sjukdom (Åsbring & Närvänen, 2003). 

 

Vårdpersonalen tolkade ofta patientens erfarenheter av sina symtom som tecken på en 

biomedicinsk sjukdom och inte tecken på en svårhanterlig livssituation. Problematiken 

var enligt vårdpersonalen en dysfunktion som skulle belysas naturvetenskapligt 

(Hellström et al., 1998). Fysiska förklaringar till problematiken gick före alternativa 

förklaringar (Åsbring & Närvänen, 2003). Endast 18 % (n = 114) bland vårdpersonalen  

var eniga om att fibromyalgi var en reumatisk sjukdom (Dæhli, 1993). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Under arbetet med vår studie upptäckte vi att det fanns begränsat med studier som 

besvarade vårt syfte om vårdpersonalens uppfattningar om fibromyalgi. Våra 

artikelsökningar i databaserna inom omvårdnad avgränsades inte utifrån specifik 

yrkeskategori vilket visade att de flesta studier vi fann var gjorda på läkare eller 

studenter. Utbudet av studier gjorda på sjuksköterskor var mycket snävt och tyvärr 

lämpade sig ingen av de studierna utifrån vårt syfte. I vårt resultat har vi även valt att ta 

med aspekter på diagnostisering, eftersom vi anser att de föreställningar som finns kring 

detta återspeglas i omvårdnaden från all vårdpersonal patienten kommer i kontakt med. 

Trots detta beslutade vi oss för att hålla fast vid vårt syfte eftersom ämnet engagerar 

oss. Vi upplever att ämnet är relevant för omvårdnad då uppfattningar från 

vårdpersonalen påverkar hur patienter blir bemötta inom vården, vilket i sin tur 

påverkar patientens subjektiva upplevelse av vård och omvårdnad. Det finns ett behov 

av att föra fram omvårdnadens och bemötandets betydelse i mötet med 

fibromyalgipatienter.  

 

Vi valde att inte ha några exklusionskriterier då vi blev medvetna om områdets snäva 

forskningsbas. Den största delen av fibromyalgiforskning gjordes under 80- och 90-talet 

och därför avgränsade vi inte tidsramen för sökningarna eftersom vi då riskerade förlora 

studier gjorda under denna period eller nutida forskning. Ingen begränsning gjordes 

gällande kön eller ålder eftersom vi ansåg att detta varken gynnade eller motverkade 

dataurvalet. Vi valde att inkludera studier på engelska, svenska och norska på grund av 

våra personliga språkkunskaper samt att vi under vårt sökförfarande upptäckte att 

mycket forskning på fibromyalgi bedrevs i Kanada och Norge.  

 

I vårt problemområde använder vi begreppen attityder och uppfattningar istället för 

föreställningar. Wright, Watson och Bell (1996) använder sig av ”beliefs” i 

omvårdnadssammanhang, men detta gav inga resultat vid våra sökningar utan vi har 
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hittat fler artiklar som behandlar vårt problemområde med hjälp av synonymerna 

”attitude” och ”perception”. Vi anser även att orden ”attityd” och ”uppfattning” 

reflekterar en individs sociala utåtriktade förhållningssätt medan vi anser att ordet 

”föreställning” inbegriper en bredare och mer implicit tolkning. I vårt sökförfarande 

använde vi oss av sökorden ”attitudes of health personell” och ”perception” för att täcka 

upp vårdpersonal och deras föreställningar. Vi tog även med sökordet ”nurses” för att 

fånga upp studier med sjuksköterskor men det blev tidigt klart för oss att det finns 

ytterst få sådana studier gjorda. Istället fick vi mestadels upp studier med informanter 

som var läkare eller läkarstudenter. Trots detta bedömde vi att dessa studier var 

relevanta för vårt syfte och för omvårdnad. Vi anser även att detta inte påverkade vårt 

resultat nämnvärt eftersom vi i analysförfarandet exkluderade aspekter som rörde 

läkarprofessionen specifikt samt inkluderade de aspekter relevanta för omvårdnad. Vi 

tror dock att vårt resultat inte hade förändrats nämnvärt om endast studier med 

sjuksköterskor inkluderats eftersom flera olika yrkeskategorier inom vården involveras i 

behandling av fibromyalgipatienten. Vi anser även att patienterna har rätt till god 

omvårdnad oavsett vilken vårdinstans de har kontakt med. 

 

Vid kvalitetsgranskningen valde vi att använda checklistor av Forsberg och Wengström 

(2008) eftersom vi ansåg att de var bra strukturerade och innehöll det som vi behövde 

för att kunna bedöma våra artiklar korrekt. Poängsystemet lade vi själva upp utifrån 

vilka frågor vi ansåg var relevanta för kvaliteten samt hur frågorna var framlagda. Till 

exempel så fick frågor där vi skulle motivera ett negativt svar minus ett poäng vid ett 

nej eftersom vi bedömde detta som mer relevant än vanliga ja/nej-frågor där svaret inte 

skulle motiveras ytterligare. Alla svar som bedömdes positiva för kvaliteten erhöll ett 

poäng.  

 

Vid redovisning av forskningsprocessen har vi haft för avsikt att lägga fram samtligt 

relevant material för vårt syfte för att uppnå transparens i arbetet, detta för att underlätta 

replikering av studien. Vi har aktivt strävat efter att analysera artiklarnas resultat 
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objektivt och oberoende av vår förförståelse. Analysen gjordes först separat på samtligt 

material och sedan även gemensamt. Vi varierade under större delen av arbetet mellan 

att arbeta gemensamt med helheten och separat med delar av arbetet. Detta gjorde vi 

mestadels av logistiska skäl men även för att säkerställa att vi båda var inbegripna i hela 

arbetet samtidigt som vi båda hade samma arbetsbörda. Nedan följer motiveringar för 

varje inkluderad artikel. 

 

Artikeln av Bieber et al. (2006) var godkänd av den etiska kommittén på universitetet i 

Heidelberg. Denna artikel innehöll både läkar- och patientperspektiv och studien var 

genomförd både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitetsgranskningen visade att den 

kvantitativa delen såväl som den kvalitativa delen av studien var av hög kvalitet. Vi 

beslutade oss för att ta med denna studie eftersom den förde upp vårdpersonalens 

perspektiv samt att huvuddelen var kvantitativ. Vi tolkade den kvalitativa delen som ett 

komplement för forskarna att stärka sina resultat. Studien av Busse, Kulkarni, Badwall 

och Guyatt (2008) bedömdes som kvalitet av medelnivå. Studien var godkänd av en 

etisk kommitté och forskarna hade förtydligat sina etiska ställningstaganden i texten. 

Studien av Dæhli (1993) bedömdes som medelkvalitet. Artikeln innehöll ej någon 

kontaktinformation till forskaren varför vi inte lyckades verifiera om studien blivit etisk 

godkänd. Trots detta valde vi att inkludera den då den var lämplig utifrån vårt syfte och 

var skriven ur vårdpersonalens perspektiv. Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist 

och Mattson (1998) studie bedömdes ha medelkvalitet. Vi lyckades inte få kontakt med 

forskarna för att verifiera etiskt godkännande men studien behandlade precis det som vi 

ämnade bearbeta i vårt syfte varför vi inkluderar även denna studie. Vi lyckades inte ta 

kontakt med forskarna White et al. (2000) för att verifiera etiskt godkännande men vår 

kvalitetsgranskning bedömde artikelns kvalitet som hög. Med tanke på detta samt att 

studien var relevant för vårt syfte så inkluderade vi denna studie. Kontakt med 

forskarna Åsbring och Närvänen (2003) kunde ej upprättas för att bekräfta etiskt 

godkännande av studien. Denna artikel bedömdes vara av hög kvalitet och inkluderades 

eftersom den behandlade perspektiv från läkare vilket harmoniserade med vårt syfte.  
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Vi valde att inkludera studien av Lu et al. (2007) trots att artikeln erhöll en låg kvalitet 

vid kvalitetsgranskningen. De största bristerna i studien av Lu et al. (2007) var att 

forskarna i artikeln inte beskrev studiens metod på ett tydligt och fullgott sätt. Detta 

medförde att andra aspekter, såsom generaliserbarhet, var undermåligt diskuterade. 

Artikeln inkluderades eftersom vi ansåg att studiens resultat var relevant för vårt syfte. 

Vårt utbud av material var magert så vi ville inte exkludera material som det fanns ett 

värde i att behålla. Studiens resultat var värdefullt för vår studie eftersom den 

undersökte hur utbildning påverkade vårdpersonalens uppfattningar och attityder 

gentemot fibromyalgi. 

 

Under vårt analysförfarande arbetade vi deduktivt, det lämpade sig bäst för vårt syfte då 

vi hade en klar frågeställning. Vår metod att båda separat analyserade resultatet i 

studierna gjorde att vi breddade tolkningen av innehållet. När vi sedan gick igenom 

resultatet av analyserna gemensamt kunde vi genom diskussion klargöra frågetecken 

och öka vår förståelse för ämnet. Under skrivandet av vårt resultat har vi med hjälp av 

tabeller pendlat mellan meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier för att 

sålla ur, tolka om och få ut så mycket relevant material som möjligt. 

 

Vårt arbete har enligt oss en bra trovärdighet då vi under arbetets gång strävat efter att 

vara öppna med vår metod och vårt resultat. Vi anser även att vi stärkt vår trovärdighet 

genom att under vår analys pendla mellan helhet och delar. Detta har hjälpt oss att få en 

djupare förståelse för vårt material. Att två individer först bedrev analysen separat för 

att sedan jämföra och diskutera är även det stärkande för arbetets trovärdighet. 

 

Studierna som har analyserats i vår studie är från västerländska länder; två studier från 

Sverige, en från Norge, en från Tyskland, en från USA och tre från Kanada. Eftersom vi 

fått en relativt god spridning med studier gjorda i fem olika länder så anser vi att 

överförbarheten av vårt resultat är god inom den västerländska kulturen. Utanför denna 
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kulturella sfär tror vi dock att det finns faktorer såsom religion, syn på vetenskap och 

medicin som interfererar. Detta medför att uppfattningar om fibromyalgi hos 

vårdpersonal sannolikt skiljer sig från vårt resultat bland populationer i exempelvis 

Mellanöstern,  Asien eller Afrika. 

 

Att genomföra en systematisk litteraturstudie har fördelen att vårt resultat är en 

sammanfattning från flera olika länder vilket gör att resultatet blir mer generaliserbart. 

Det skulle kunna vara en nackdel för generaliserbarheten att alla studier vi hittat är 

gjorda i en västerländsk kontext. Omvårdnad och utbildning skilja sig från land till land 

och därmed kan olika uppfattningar och föreställningar förekomma. Det kan ha funnits 

relevanta artiklar på andra språk än de vi talar som på grund av detta fallit bort i urvalet. 

Att vi inte begränsat urvalet till någon tid skulle kunna ge material som inte längre är 

relevant, men vi anser att det material vi funnit fortfarande är giltigt. För att inte missa 

relevanta artiklar valde vi att göra sökningar i fem databaser för vetenskapliga artiklar 

vilket kompletterades med sökning på Google Schoolar på både de valda sökorden samt 

fritextsökningar utifrån de funna artiklarnas referenslistor samt av oss kända forskare 

inom området. Vi anser att de valda sökorden täckte upp vårt syfte med studien, men 

det är möjligt att resultatet kunnat bli annorlunda om andra sökord valdes. Den valda 

analysmetoden anser vi gav oss en större förståelse för de artiklar vi läste. Genom att 

kritiskt granska artiklarna utifrån vår frågeställning kunde vi frångå de föreställningar vi 

hade och se artiklarnas resultat som det var. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att belysa vårdpersonalens uppfattningar om fibromyalgi. 

Utifrån vårt resultat anser vi att om vårdpersonalen går in i mötet med 

fibromyalgipatienten med föreställningar som påverkar mötet negativt leder det till att 

patienten inte får den vård denne enligt lag är berättigad till.  

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården.”   (SFS, 1982:763, 

2§)  

Har patienten en sjukdom så är det 

vårdpersonalens skyldighet att hjälpa patienten. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) säger att alla har rätt till vård på lika villkor 

oavsett sjukdom. I vårt resultat framkom att många inom sjukvården inte såg 

fibromyalgi som en reell sjukdom utan som en psykisk åkomma på grund av dess 

komplexitet. Det förekom föreställningar om att patientens förmåga att hantera stress, 

lathet, sexuella övergrepp, patientens kön, personlighet och känslomässig stress var 

betydande för utvecklande av fibromyalgi. Då patienten inte hade erfarenhet av 

allvarligare tillstånd ansåg vårdpersonalen att de överdrev sina problem. Många läkare 

remitterade patienten vidare för att komma undan denna svåra patientgrupp (Undeland 

& Malterud, 2007), vilket även framkom i vårt resultat. Resultatet visade även att 

vårdpersonalen angav tidsbrist som en legitim anledning att undvika patienter med 

fibromyalgi. Många ansåg att patienterna skulle klara sig bättre med ett annat namn på 

sin sjukdom och tvekade att använda diagnosen fibromyalgi då de trodde att patienterna 

skulle bli alltför sjukdomsfixerade. Detta beteende från vårdpersonalen står i strid med 

de rättigheter som patienten har enligt lag. 
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”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.” 

  

                                                                          (SFS, 2010:659, 6 kap 1§) 

 

Patientsäkerhetslagen säger att en patient ska ges sakkunnig hälso- och sjukvård. Det 

kan inte krävas att vårdpersonalen ska kunna allt om alla sjukdomar, men de bör ta reda 

på den kunskap som krävs för att möta patienten. Vi anser att det är viktigt att som 

vårdpersonal erkänner att de inte kan allt, men att de är villiga att ta reda på den 

information som patienten behöver och som de behöver för att kunna vårda patienten. 

Vården ska utformas i samråd med patienten (SFS, 2010:659), men många inom 

vårdpersonalen fokuserade på patientens symtom och gjorde dem till något opersonligt, 

något separerat från patienten.  

 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) finns det hindrande och underlättande 

föreställningar. I vårt resultat har det identifierats uppfattningar som vi tolkar vara 

hindrande för god omvårdnad. Patienterna beskrevs som besvärande, krävande, 

ifrågasättande, psykiskt påfrestande, sjukdomsfixerade och pessimistiska. 

Vårdpersonalen kände att de tömdes på energi av denna patientgrupp då deras kunskap 

och kapacitet upplevdes ifrågasatt. Allt detta är föreställningar som hindrar 

vårdpersonalen från att se patienten som en ny, unik individ. På grund av den kunskap 

som vårdpersonalen har är det lätt att falla in i en överlägsen roll, då det ofta är 

patienten som söker sig till dem och inte tvärtom. Av rädsla att omvårdnaden ska 

påverkas negativt undviker många patienter att uttrycka bekymmer, missnöje, 

frustration eller på något vis ifrågasätta vårdpersonalens kunnande eller auktoritet 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Exempelvis kunde ett avvisande av vårdpersonalens 
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medicinska råd skapa en negativ stämning i kommunikationen mellan parterna (Thorne 

et al., 2004). Den patientsyn som vårt resultat visar verkade begränsande på 

vårdpersonalens möjligheter att lösa de problem som patienten upplever. Följaktligen 

begränsas den vård och omvårdnad som patienten kan erhålla eftersom vårdpersonalens 

frustration tar över. Genom att vårdpersonalen utmanar det hierarkiska tankesättet och 

ifrågasätter sina föreställningar skulle en samexistens med patienten kunna uppnås 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Vårdpersonalen bör därför enligt oss sträva efter en 

ödmjukhet inför sin egen kunskap och kunskapsbrist. Genom att sträva efter förståelse 

för så många olika perspektiv som möjligt får vårdpersonalen större respekt för 

patientens egna resurser. Detta är något som vi anser är viktigt att ha med sig i mötet 

med fibromyalgipatienten. Eftersom sjukdomens är av subjektiv natur anser vi att 

patientens upplevelser, reaktioner och intryck bör samexistera med vårdpersonalens 

teoretiska kunskap, emotionella stöd och förmåga att lösa problem.  

 

Vi anser utifrån vårt resultat att samtalet och god kommunikation är verktyg för att 

uppnå god omvårdnad av patienter med fibromyalgi. I många fall kritiserar 

vårdpersonalen fibromyalgipatientens personlighet och ifrågasätter dennes karaktär och 

moral. Detta anser vi är karaktäriserande samtal (Wright, Watson & Bell, 2002) som 

tillskriver individen negativa egenskaper vilket endast hindrar vidare behandling. Ibland 

beskriver vårdpersonalen symtom som psykiska reaktioner, till exempel kan symtomen 

förklaras som oförmåga att hantera stress, personliga brister såsom lathet eller händelser 

inom individens historia. Patientens sjukdomsberättelse tolkades med osäkerhet vilket 

indirekt resulterade i att vårdpersonalen ifrågasatte patientens moral (Thorne et al., 

2004). Vårdpersonalen kunde i mötet med fibromyalgi uppleva en känsla av 

motsägelser mellan ideal och verklighet vilket kunde leda till frustration, hjälplöshet 

och känslor av misslyckande. Det fanns vårdpersonal som ansåg att det var viktigt att 

distansera sig från patienten och i vissa fall helt sluta arbeta med patientgruppen på 

grund av risken att de blev för delaktiga och inte kunde agera professionellt (Åsbring & 

Närvänen, 2003). Detta beteende kunde vara ett sätt för vårdpersonalen att skydda sig 
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mot besvikelser av förväntningar som inte förverkligades vilket annars kunde ta sig 

uttryck i förebråelse gentemot patienten. Vårdpersonalen upplevdes av patienterna som 

ointresserade och okunniga om fibromyalgi. Enligt vårdpersonalen berodde detta på 

bristande entusiasm samt att sjukdomens varierande symtombild kunde vara svår att 

förstå. Det var oklart om symtomen hörde till fibromyalgi eller om det kunde vara 

någon annan sjukdom (Thorne et al., 2004). Kommunikation av förnekande karaktär var 

också vanligt, men enligt Bieber et al. (2006) ansåg patienter med fibromyalgi att 

känslan av att bli accepterad av vårdpersonalen var viktigare för dem än hur lång tid 

vårdpersonalen kunde ge eller den medicinska kunskap de hade. Patienter identifierade 

god kommunikation då de gavs information och stöd, men även när de blev betrodda 

och erkända. Detta även när patientens känslor och erfarenheter blev förstådda inom 

individens unika värderingar och mål. Patienter med fibromyalgi ansåg att särskilt 

konstruktiv och stöttande kommunikation var då vårdpersonalen erkände sina brister 

och visade genuint intresse för problemlösning. Den vårdpersonal som patienter 

beskrev som särskilt sensibla erbjöd all den information de hade, kom med idéer till 

självhantering och aspekter på problemet som patienten inte tänkt på tidigare (Thorne et 

al., 2004).  

 

De samtalstyper som Wright, Watson och Bell (2002) definierar som underlättande är 

samtal i samförstånd, understödjande samtal och samtal präglade av bekräftelse. Samtal 

i samförstånd innebär ingen press på parternas identiteter. Understödjande samtal 

reviderar meningsskiljaktigheter, olikheter och konflikter på ett sätt som främjar 

växande och förändring. Samtal om bekräftelse och tillgivenhet innebär att båda 

parterna blir bekräftade av den andre som en människa med värde och betydelse. Dessa 

samtal är förtroliga samtal som kan underlätta känslomässig läkning. Ett samtal präglat 

av underlättande föreställningar kan genomföras om parterna lägger sin förförståelse åt 

sidan och sitt behov att ha rätt. Parterna lyssnar och bekräftar den andres erfarenheter 

och försöker förmedla förståelse eller föresatsen att förstå. Det är även viktigt att 
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parterna undviker att falla in i en defensiv position och vidmakthålla ett lugn (Wright, 

Watson & Bell, 2002). 

 

Omvårdnaden bör enligt Peplau ha som långsiktigt mål att stödja patientens hälsa och 

utveckling vilket innebär främjande av kreativitet, konstruktivitet och produktivitet i 

patientens personliga och sociala liv (Eide & Eide, 2007). I vårt resultat uttryckte 

vårdpersonalen olika åsikter om hur behandling borde och kunde utformas. Vissa 

förespråkade en holistisk utgångspunkt, andra ansåg att patienten hade det huvudsakliga 

ansvaret för att förbättra sitt tillstånd medan ytterligare andra stressade det faktum att 

det inte fanns någon effektiv behandling för fibromyalgi. Dessa skilda synsätt ledde till 

skilda mål och behandlingsmetoder. Peplau (1988) identifierar att den interpersonella 

relationen kan försämras om sjuksköterskans mål är ett hinder för patientens mål. Enligt 

Peplau (1988) kan sjuksköterskan uppnå en med patienten gemensam förståelse för 

problemet, lösningen och målet genom god kommunikation. I vårt resultat så var 

biomedicinska och fysiska förklaringar till verifierad dysfunktion ett delmål för 

vårdpersonalen. Patienterna gavs ofta otillräcklig information och stöd från 

vårdpersonalen vilket resulterade i onödig ökning av förvirring, rädsla, frustration, 

modfälldhet och hopplöshet (Thorne et al., 2004). Till slut uppstod en risksituation då 

vårdpersonalen kunde börja anta att testresultat skulle vara negativa och att subjektiva 

symtom var feltolkade eller överdrivna. Vårdpersonalen kunde även ta steget tillbaka 

och förespråka vikten av att patienten själv skulle vara aktiv i att förbättra sin situation. 

Patienterna kunde få möjligheter att ta del av en fibromyalgiskola och själva aktivt söka 

nya lösningar på sina problem. Trots detta skall det poängteras att lösningar bortom 

traditionell sjukvård inte uppskattades av vårdpersonalen. Detta kunde tolkas av 

patienten som ointresse och kunskapsbrist vilket genererade orosmoment då andra 

hälsoproblem eller sjukdomar riskerade att förbli oupptäckta och obehandlade (Thorne 

et al., 2004), eftersom vårdpersonalen släppte patienten som ”bara” en 

fibromyalgipatient. När nya symtom uppstod så tillskrevs de automatiskt fibromyalgi 

även om de kunde vara tecken på en annan sjukdom. Med den attityden anser vi att 
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patienten riskerar att reduceras från en individ till ett fysiskt tillstånd där subjektiva 

upplevelser värderas mindre än objektiva prover. 

 

Vi anser att sjuksköterskan har stor kapacitet för att kunna förmedla bekräftelse i det 

vårdande mötet med fibromyalgipatienter. Detta kan styrkas av Thorne et al. (2004) 

vars studie dikterade att vårdpersonalen hade potential att förmedla stödjande eller 

kontraproduktiva attityder för patientens möjlighet att hantera den smärta som 

fibromyalgi innebär. I vårt resultat kan vi sluta oss till att bristande engagemang från 

vårdpersonalen genererade ilska, frustration och likgiltighet eftersom sjukdomen 

fibromyalgi är subjektiv, svår att definiera biomedicinskt och därför svår att förstå. I 

detta vill vi föra fram Travelbees teori om omvårdnad som en mellanmänsklig process 

(Kirkevold, 2008). Travelbee framhäver individens upplevelser av situationen som 

preferens för sjuksköterskans förhållande till patienten. Empati och god relation 

belystes i vårt resultat som medel för att bekräfta patienten, men även som medel att 

uppnå sjukvårdens mål med en snabb, exakt diagnos och rätt behandling. Det var av 

stor vikt för patienterna med fibromyalgi att få uppleva bekräftelse och erkännande från 

professionella inom vården, i synnerhet eftersom sjukdomen var osynlig (Kool et al., 

2009). Baserat på vårt resultat upplever vi dock att vårdpersonalen var benägna att 

objektifiera patienten genom att jämföra patienten med andra patientfall eller 

sjukdomar. Trots detta var oförmågan att erbjuda botemedel undervärderat av 

vårdpersonalen jämfört med förmågan att leda patienten till acceptans genom 

bekräftande metoder. Dessa metoder identifierade vi i vårt resultat som att 

uppmärksamma subjektiva upplevelser samt att göra tester och undersökningar för att 

utesluta differentialdiagnoser. Detta uppfattar vi som positiva metoder för acceptans 

och bekräftelse. Patienten bekräftades genom att vårdpersonalen var lyhörd, lyssnade 

till denne och beviljade undersökningar som lugnade då de uteslöt en allvarlig sjukdom. 

Differentialdiagnostisering var ett tidsödande arbete men nödvändigt för att patienten i 

slutändan skulle kunna acceptera en kronisk smärtsjukdom som fibromyalgi.  
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Andra metoder identifierade vi som att sätta en sen diagnos och att inte bevilja 

sjukledighet, vilket vi till en början ansåg vara hårt då många patienter med fibromyalgi 

kunde ha mycket stora besvär av sina symtom. Att leva i osäkerhet i flera år innan 

diagnos ställdes kunde vara påfrestande för patienten. Patienten kunde inte veta om den 

var svårt sjuk och döende eller bara inbillade sig. Att fördröja diagnostisering anser vi 

kan vara en giltig metod för att leda patienten till acceptans såväl som att bibehålla ett 

aktivt liv. Att inte bevilja sjukledighet på heltid innebär att patienten måste vara aktiv i 

arbetslivet och ger då patienten chans till att lära känna sin kropp, hur mycket den orkar  

och inse att livet inte är över när man diagnostiseras med kroniskt smärtsyndrom. Dock 

anser vi att vårdpersonalen måste vara lyhörd inför patientens individuella situation 

eftersom det finns de som är så sjuka att de inte kan arbeta och som därmed måste få 

sjukledighet på heltid. 

 

Att få diagnosen fibromyalgi kunde vara en lättnad i början, patienten hade fått ett 

namn på sitt lidande. Efterhand övergick denna lättnad till sorg då de lärde sig mer om 

sjukdomen och fick bilden av ett livslångt lidande utan bot. Till slut insåg många 

patienter att deras situation skulle vara bättre utan diagnosen. Många inom sjukvården 

såg fibromyalgi som ett ord förknippat med hysteriska kvinnor eller som en 

modediagnos som snart skulle försvinna. Patienterna upplevde själva att de klassades 

som svåra och besvärliga patienter (Undeland & Malterud, 2007).  

 

Album och Westin (2008) undersökte om det fanns en informell hierarki hos sjukdomar 

bland sjukvårdspersonal. Sjukdomar som inte var lokaliserade till en specifik kroppsdel, 

inte var akuta utan hade lång varaktighet samt var subjektiva ansågs ha låg status. 

Fibromyalgi uppfyller alla dessa krav och dessutom var den typiska patienten en 

kvinna. Med den kunskap som fanns om fibromyalgi som kronisk sjukdom tenderade 

vårdpersonalen redan från början betrakta både patient och sjukdom som lågstatus 

(Album & Westin, 2008). 
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I vårt resultat framgår att många inom sjukvården ansåg att fibromyalgi hade psykiska 

orsaker. En sjuksköterska i Cunnigham och Jillings (2006) studie berättade att då hon i 

sitt yrke mötte kvinnor med fibromyalgi stod de ofta på antidepressiv medicinering. 

Denna sjuksköterska drog slutsatsen att: 

 

”I used to think it was kind of a catch-all disease that women seemed to have... just an 

emotional problem that seemed to be prevalent among women. Until I developed it.” 

 (Cunningham & Jillings, 2006, s.266) 

 

Då vårdpersonalen drog slutsatsen att patientens besvär måste vara psykiska upplevde  

patienten sig hypokondrisk, som att de hittade på sina symtom (Haugli, Strand & Finset, 

2002). Fibromyalgi finns inte med i DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) vilket är en tydlig indikering att det inte rör sig om en psykisk 

sjukdom (American Psychiatric Association, 2002). Detta utesluter inte att fibromyalgi 

kan påverka patienternas psykiska mående. Sjukdomen är komplex, föränderlig och 

oförutsägbar vilket vi anser påverkar patienterna. De kan må bra ena stunden för att i 

nästa må väldigt dåligt. Om patienterna planera aktiviteter med vänner och familj kan 

de bli tvungna att  avboka precis innan de åker eftersom symtomen plötsligt 

intensifierats. Även ifrågasättandet som de enligt vårt resultat upplever i mötet med 

sjukvården anser vi måste vara belastande för patienten. Allt detta kan enligt oss ha som 

följdverkan att patienten utvecklar depression eller andra psykiska besvär. 

 

Män med fibromyalgi var generellt rädda för att bli betraktade som gnälliga och drog 

sig av den anledningen för att söka vård. De upplevde att sjukvården såg på dem som en 

ointressant patientgrupp och att sjukvården tappade intresse för dem ju mer tiden gick 

eftersom inga behandlingar tycktes fungera. Även om patientens smärta togs på allvar 

hade patienterna alltid en känsla av att sjukvårdspersonalen tyckte att de överdrev. 

Vårdpersonalen ansåg att långvarig smärta utan synlig orsak ofta var förknippad med 

lathet (Paulson, Norberg & Danielson, 2002). Som resultatet visar tyckte många inom 
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sjukvården att det var svårt att bedöma hur ont fibromyalgipatienterna hade samt hur 

sjuka de egentligen var. Många ansåg att eftersom patienterna såg pigga och friska ut 

kunde de omöjligt vara så dåliga som de påstod sig vara. Werner och Malterud (2003) 

har gjort en studie om mötet mellan kvinnor med kronisk smärta och deras läkare som 

belyste det arbete som patienter med fibromyalgi måste lägga ned för att uppfattas som 

trovärdiga patienter. Studien visade att det tog mycket tid, energi och arbete att 

förbereda sig för mötet med sjukvården för att bli betrodd som patient. Att upprepade 

gånger behöva berätta om sin kroniska men osynliga sjukdom upplevde patienterna som 

väldigt ansträngande. Att få kommentarer från sjukvården om hur friska de såg ut 

väckte irritation och frustration hos patienterna. Om patienten hade sovit bra natten 

innan sjukhusbesöket, sminkat sig och mådde relativt bra den dagen ansågs hon inte 

vårdbehövande av vårdpersonalen (Werner & Malterud, 2003). Att en patient inte 

betedde sig som om denne vore sjuk påverkade diagnosens trovärdighet och 

vårdpersonalens syn på sjukdomens konsekvenser för patientens liv (Thorne et al., 

2004). Patientens ålder spelade in i hur trovärdig denne upplevdes av vårdpersonalen. 

Om en ung patient sökte för en sjukdom som oftast sågs bland kvinnor i medelåldern 

blev denne ifrågasatt. Då en äldre kvinna sökte för samma symtom kunde dessa klassas 

som klimakteriebesvär (Werner & Malterud, 2003). 

 

Vi anser utifrån vårt resultat att det kan vara svårt som vårdpersonal att tro på en 

osynlig sjukdom som också är kliniskt osynlig, inga prover eller undersökningar kan 

bevisa eller dementera dess existens. Det enda patienten kan ge är sin historia om sin 

kropp och sina symtom som vårdpersonalen förväntas tolka. Vårdpersonalen kan börja 

ifrågasätta patienten om de inte lyckas förstå sjukdomen, men vi tror att om det finns en 

önskan att förstå kan vårdpersonalen lyssna och lära sig. Varje patient är unik och varje 

sjukdomshistoria skiljer sig från patient till patient. Vi anser att vårdpersonalen måste 

försöka beakta de föreställningar de har och ge patienten chans att visa sitt perspektiv 

på sin sjukdom. Vårdpersonal måste bli uppmärksamma på att varje patient de möter är 

en ny individ som är värd deras uppmärksamhet.  
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Klinisk nytta och tillämpning  

Vi anser att vår studie fört fram viktiga aspekter angående omvårdnad av 

fibromyalgipatienten. Vår förhoppning är att vårt resultat skall föra med sig en större 

förståelse för problematiken kring sjukdomen. Det finns många möjligheter och 

lösningar för att underlätta patientens situation. Den största nyttan finner vi i ett ändrat 

bemötande av patienter med fibromyalgi. Att främja bekräftelse och lyhördhet till 

patientens berättelse kan gynna behandling och omvårdnad av patienterna. Vi anser att 

vårdpersonalen bör arbeta med ett holistiskt synsätt och utnyttja de olika resurser som 

finns inom vården.  Det vill säga att införliva flera yrkeskategorier i form av multiteam 

för att ge den vård och behandling som patienten behöver och har rätt till. Vi anser även 

att vårdpersonal som möter fibromyalgipatienter bör föra en öppen diskussion med 

varandra om de föreställningar som finns. Detta för att vårdpersonalen i möte med 

patienten behöver kunna lägga sina tidigare föreställningar åt sidan. 

 

I den litteratur vi gått genom föreslås ytterligare kliniska förbättringar som kan göras 

vid vård av patienter med fibromyalgi. Werner och Malterud (2003) fastslår vikten av 

att göra vården mer jämställd mellan könen. Den medicinska vården är historiskt sett 

mansdominerad vilket har medfört att fibromyalgi som en kvinnodominerad sjukdom 

har fått en låg status. Haugli et al. (2004) belyser vikten av att bekräfta patientens 

subjektiva upplevelser som lika giltiga som objektiva undersökningar. Varje individ har 

behov av att bli sedd som en hel människa. Detta är något som även Cunningham och 

Jillings (2006) tar upp i sin studie, de tillägger även att sjuksköterskan bör vara öppen 

och sensibel för att hitta metoder för patienten att hantera symtomen.  

 

Vi vill se mer forskning kring omvårdnad vid fibromyalgi. Det finns enligt oss en stor 

brist inom forskningsunderlaget gällande sjuksköterskans roll för fibromyalgipatienten. 

Sjuksköterskan med sin kompetens inom omvårdnad kan enligt oss vara en stor resurs 

för att hjälpa patienten. Paulson, Norberg och Danielson (2002) framför ett behov av 

vidare forskning om sjuksköterskans möte med kroniska smärtpatienter inom vården 
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samt forskning om män med fibromyalgi. Att korta ned väntetider, öka kontinuiteten 

och uppföljningar var förbättringar som även belystes. Vi instämmer med Paulson et al. 

(2002) att forskning behövs inom nämnda områden. 

 

Slutsatser 
Kommunikation och bemötande identifierade vi som avgörande fundament för en god 

relation, att bli bekräftad i relationen fann vi även viktigt för patienten. De 

uppfattningar som vi identifierat hos vårdpersonalen om fibromyalgi baseras på 

föreställningar kring patienten som sjukdomsfixerad och krävande. Eftersom 

fibromyalgi är en komplex sjukdom med en oklar etiologi, ingen bestämd 

behandlingsmetod eller bot så faller patienten ofta offer för vårdpersonalens 

föreställningar. Detta kan föra med sig konsekvenser för patienten då detta påverkar hur 

de ser på patienten och de missar patienten som individ. Patienten bör mötas med 

bekräftelse och respekt. Även om vårdpersonalen känner sig osäker bör de försöka se 

förbi de föreställningar som finns om fibromyalgi och se en individ som de har 

förmågan att hjälpa i bemästrande av en komplex och ifrågasatt sjukdom.  
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Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 
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Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

 

Max 28poäng 
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Bilaga 4 

Checklista för kvantitativa artiklar  
- kvasi-experimentella studier 

Modifierad utifrån Forsberg och Wengström (2008) 

 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Vilka är exklusionskriterierna? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserad urval 
Vardera ger 1 poäng 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 
Vardera ger 1 poäng  Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet är ej beskrivet -1 poäng 

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Var genomfördes undersökningen? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 
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Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Var reliabiliteten diskuterad? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämnförelsegrupperna? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

Om nej, vilka skillnader fanns? Om nej med argument, -1 poäng 

 

Hur stort var bortfallet? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

Om nej, varför inte? Om nej med argument, -1 poäng 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

Om ja, vilka variabler? 
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Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

E. Värdering 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

 

Max 20poäng 
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Bilaga 5 

Checklista för kvalitativa artiklar 
Modifierad utifrån Forsberg och Wengström (2008) 

 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitatativ metod har använts? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

B. Undersökningsgrupp 

 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

Var genomfördes undersökningen? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur  

undersökningsgruppen kontaktades? Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng

  

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 1 poäng 
 Teoretiskt urval 

 Ej angivet -1 poäng 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status,  

samt annan relevant demografisk bakgrund). Bedömning av argument, 

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 
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Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i  

vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

Beskriv: 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt  

(vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: Bedömning av argument,  

 positivt för kvalitet ger 1 poäng 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 Ostrukturerade intervjuer 

 Halvstrukturerade intervjuer 1 poäng 
 Fokusgrupper 

 Observationer 

 Video-/bandinspelning 1 poäng 

 Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systemiskt samlade  

(finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng  

 

D.Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
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Ange om: 

 Teman är utvecklade som begrepp 1 poäng 

 Det finns episodiskt presenterade citat 1 poäng 

 De individuella svaren är kategoriserade och  

bredden på kategorierna är beskrivna 1 poäng 

 Svaren är kodade 1 poäng 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej    Om ja, 1 poäng 

 

Är resultaten pålitliga  

( undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse  

(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Är resultaten återförda och diskuterade  

med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data  

(finns citat av orginalkälla, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
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Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej   Om ja, 1 poäng 

 

Finns risk för bias?  

Ja  Nej  Om nej, 1 poäng 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej  Om ja, 1 poäng 

Om nej, varför inte? Om nej med argument, -1 poäng 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej  

 

Max 29poäng 
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Bilaga 6 

Exempel på analysförfarande 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Att bemöta patienter med 

fibromyalgi beskrivs 

metaforiskt som att tassa 

genom sankmark 

(Hellström, et.al., 1998). 

Bemötande är som 

att tassa på 

sankmark. 

Tassa på 

sankmark. 

Osäkerhet 

”...there is a certain gulf 

between the pain thay bear 

and how they behave.”  

(Åsbring, & Närvänen, 

2003) 

Det är en klyfta 

mellan smärtan 

patienten bär och 

sättet de beter sig 

Skillnad mellan 

smärtan de bär 

och deras 

beteende 

Enligt de tillfrågade i 

studien av Åsbring och 

Närvänen (2003) är det som 

karaktäriserar många 

patienter med fibromyalgi 

att de alltid ser så 

hälsosamma ut och rör sig 

nonchalant.  

Vårdpersonal anser 

att patienter med 

fibromyalgi alltid ser 

hälsosamma ut och 

rör sig nonchalant. 

Patienter med 

fibromyalgi ser 

hälsosamma ut. 

När det kommer upp till 

ytan att patienten bedrivit 

aktiviteter som bedöms vara 

utöver deras förmåga som 

Att göra saker som 

sjuka inte ska kunna 

göra gör diagnosen 

mindre trovärdig och  

Diagnosens 

trovärdighet och 

påverkan i livet 

sjuker om pat 

Fysisk 

framträdande

 

Objektiv 

tolkning av 

en subjektiv 

sjukdom 
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sjuka kan vårdpersonal börja 

uttrycka tvivel kring 

diagnosens trovärdighet och 

förminska den påverkan 

som symtomen har på 

patientens liv (Thorne, et.al., 

2004). 

dess påverkan i livet 

mindre erkänd hos 

vårdpersonal 

inte beter sig 

som sjuk 

En läkare i studien bedriven 

av Hellström, et.al. (1998) 

frågar sig själv hur en 

patient kan se så hälsosam 

ut och med ett leende säga 

att de lider oerhört av en 

lång rad av kroppsliga 

störningar. 

Hur kan en patient 

se hälsosam ut och 

hävda att denne lider 

av så många 

problem? 

Patienten ser 

hälsosam ut men 

hävdar att den är 

sjuk 

En läkare i Hellström, et.al. 

(1998)studie beskrev det 

som att patienten hade en 

sjukdom och det var 

läkarens uppgift att hjälpa 

patienten.  

Patienten har en 

sjukdom och det är 

vårdpersonalens 

skyldighet att hjälpa 

Skyldig att 

hjälpa någon 

som är sjuk. 

Ansvar 

Olika synsätt som läkare 

uttryckte i Åsbring och 

Närvänen (2003) studie var 

att om en patient blev 

drabbad av en allvarligare 

sjukdom så skulle 

fibromyalgin förlora i 

Om patienten 

drabbades av något 

allvarligare så skulle 

fibromyalgiproblem

atiken avta i 

betydelse 

Fibromyalgi blir 

mindre efter 

upplevelser av 

allvarligare 

sjukdom  

Att leva med 

fibromyalgi 

 

Motsättningar 

till att ta 

helhetsgrepp 

om patientens 

sjukdom 
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betydelse.  

Fibromyalgisymtom är 

betraktade som sådana att de 

går att leva med (Åsbring, & 

Närvänen, 2003). 

Fibromyalgi är 

betraktad som att det 

går att leva med 

Fibromyalgi går 

att leva med 

Åsikter som att patienten 

överdrev svårighetsgraden 

av sina problem var 

argumenterade med 

förslaget att dessa patienter 

ännu inte har erfarenheter av 

någon allvarligare sjukdom 

(Åsbring, & Närvänen, 

2003). 

Patienten överdriver 

eftersom de inte 

upplevt någon 

allvarligare sjukdom

Överdriver pga 

brist på 

erfarenhet av 

sjukdom 

Ofta försökte läkaren 

behandla patientens 

erfarenheter av sina symtom 

som tecken på en 

biomedicinsk sjukdom men 

sällan som tecken på en 

svårhanterlig livssituation 

(Hellström, et.al., 1998). 

Patientens 

erfarenheter är 

tecken på 

biomedicins 

sjukdom inte tecken 

på en svårhanterlig 

livssituation 

Pat erfarenheter 

är biomedicinska 

tecken, inte 

tecken på 

livssituationen 

När läkaren inte kan 

konstatera någon fysisk 

orsak till patientens problem 

så fortsätter denne med att 

söka andra orsaker 

(Åsbring, & Närvänen, 

Efter att först 

undersökt fysiska 

orsaker går läkaren 

vidare till andra 

förklaringar  

Fysiska orsaker 

går före andra 

orsaker 

Tolkning av 

diagnosen 
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2003).  

De problem som patienten 

presenterar verkade ofta 

tolkas som tecken på en 

dysfunktion som kunde bli 

belyst genom 

naturvetenskapliga teorier 

(Hellström, et.al., 1998) 

Problemet är en 

dysfunktion och ska 

belysas 

naturvetenskapligt 

Dysfunktion som 

ska belysas 

naturvetenskapli

gt 

Att fibromyalgi hör till de 

reumatologiska 

sjukdomarna var endast 

18% av de tillfrågade 

läkarna eniga om i Dæhli 

(1993) studie. 

Vårdpersonal är 

oeniga om 

fibromyalgi ska 

räknas till de 

reumatiska 

sjukdomarna eller ej 

Oenighet om FM 

är reumatisk 

sjukdom 
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