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Titel: Fibromyalgi: En daglig kamp- patienters upplevelse av vardagen 

 

Författare: Evelina Bäckman och Johanna Kimme 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund- Fibromyalgi är en svårbehandlad och svårdiagnostiserad kronisk 

smärtsjukdom med okänd etiologi. Det vanligast förekommande symtomet är 

muskelsmärta och 80-90% av de drabbade är kvinnor. Syfte- Att belysa 

fibromyalgipatienters upplevelser av vardagen. Metod- En systematisk 

litteraturöversikt har använts. Databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO 

användes i sökförfarandet. Nio artiklar inkluderades; sju kvalitativa och två 

kvantitativa. De kvalitativa artiklarna granskades enligt modell hämtad från 

Forsberg och Wengström och de kvantitativa artiklarna granskades enligt 

modell från Willman, Stoltz och Bahtsevani. De kvalitativa artiklarna 

analyserades enligt modell från Lundman och Hellgren Graneheim och de 

kvantitativa artiklarna analyserades enligt modell från Axelsson. Resultat- 

Hela vardagslivet påverkas av fibromyalgi. Patienterna har svårt att ta hand 

om arbete, hushåll och familj. Sjukdomen bringar ett lidande vilket drabbar 

hela familjen. I sin vardag blir patienterna ifrågasatta och misstrodda vilket 

ytterligare förvärrar lidandet. Slutsats- När en patient drabbas av fibromyalgi 

påverkas hela familjen. Utöver familjen påverkas även arbetslivet och övriga 

delar i vardagen av fibromyalgi. Svårigheter som patienter med fibromyalgi 

möter i sin vardag är att de blir ifrågasatta och misstrodda, vilket skapar ett 

lidande för patienten. Det krävs en ökad kunskap inom vården om sjukdomen 

för att minska lidandet för denna patientgrupp.  

 

Nyckelord: Fibromyalgi, vardag, lidande 
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1. Bakgrund 

1.1 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är en svårbehandlad och kronisk smärtsjukdom med okänd etiologi (Kosek, 

2009). Sjukdomen drabbar två procent av Sveriges befolkning. Det är ett vanligt 

smärttillstånd som till 80-90% drabbar kvinnor i åldrarna 30-50 år (Nitelius, 2007). 

Fibromyalgi kan framkallas av exempelvis en livskris, ett olycksfall, en operation eller en 

förlossning. Chock, överfall, misshandel, svår skilsmässa eller dödsfall i familjen är exempel 

på psykiska trauman som kan framkalla fibromyalgi (Tapper, 2007). Sjukdomens patogenes 

kan enligt forskning bero på störningar i muskelmetabolismen, en neuroendokrin dysfunktion 

eller en centralnervös störning (Kosek, 2009). Det finns evidens för att det finns ändringar i 

hur centrala nervsystemet behandlar smärtsignaler hos patienter med fibromyalgi. Dessa 

förändringar i centrala nervsystemet leder till att hjärnan förstärker känslan av smärta. Det 

betyder att en person med fibromyalgi har en lägre smärttröskel och kan känna smärta vid låg 

smärtstimulans. Det finns även belägg för att dessa förändringar i centrala nervsystemet har 

effekt på sömn och humörsvängningar, vilka även är symtom på fibromyalgi (Arnold, Clauw, 

Dunegan och Turk, 2012). En annan orsak till att smärta lättare uppstår, kan vara 

serotoninbrist. Det finns bevisat att personer med fibromyalgi har patologiskt låga nivåer av 

serotonin och serotoninbrist har i sin tur förknippats med ökad smärtkänslighet (Nitelius, 

2007).  

 

1.1.1 Symtom 

Det vanligast förekommande symtomet är muskelsmärta vilket försämras över tid (Nitelius, 

2007). Smärta kan ge en psykisk, fysisk och social stress (Wallgrund, 2000), vilket kan skapa 

ett lidande hos patienten (Eriksson, 2001). Förutom muskelsmärta beskriver Kosek (2009) att 

patienter vanligtvis upplever stelhet, trötthet samt sömnsvårigheter. De symtomen som 

patienter tycker inverkar mest på vardagen är smärta, trötthet, muskelstelhet, mag- och 

tarmbesvär, depression och koncentrations- och minnessvårigheter (Wallgrund, 2000). 

 

1.1.2 Diagnos 

Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom vars symtom överensstämmer med andra 

sjukdomar som till exempel reumatoid artrit (Kosek, 2009). Andra differentialdiagnoser kan 

vara hypotyreos och inflammatoriska systemsjukdomar (Wallgrund, 2000). Vid fibromyalgi 

finns det inga mätmetoder eller objektiva tester som kan styrka eller utesluta en diagnos 
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(Gunvaldsen Abusdal och Natvig, 1997). Vare sig laboratorieprover som exempelvis C-

reaktivt protein (CRP), sänkningsreaktion (SR), blodstatus och muskelenzymer påvisar ej 

någonting. Ej heller röntgenundersökning eller muskelbiopsi påvisar någonting (Nitelius, 

2007). Förutom att det inte finns några prover eller undersökningar att förlita sig till, försvåras 

diagnostiseringen ytterligare av att symtomen varierar mellan patienter. De första kriterierna 

för att kunna diagnostisera fibromyalgi presenterades 1977 av Smythe och Muldofsky och har 

sedan dess ändrats vid ett antal tillfällen fram till år 1990 (Gunvaldsen Abusdal och Natvig, 

1997).  År 1990 fastställde American Collage of Rheumatology (ACR), de kriterier som idag 

används för att diagnostisera fibromyalgi. Kriterierna förkortas som ACR-90. Dessa kriterier 

innefattar utbredd smärta i över tre månader. Utbredd smärta innebär smärta i höger och 

vänster kroppshalva samt ovanför och nedanför midjan. Utöver dessa kriterier ska personen 

känna smärta i elva av arton ”tender points” (Kosek, 2009) (bilaga 5). ”Tender points” är 

smärtsamma punkter i muskulaturen som är lokaliserade vid arton platser på kroppen som 

undersöks vid diagnostisering av fibromyalgi (Gunvaldsen Abusdal och Natvig, 1997). 

Fibromyalgi är ett godartat tillstånd vilket inte medför någon förstörelse av varken muskler 

eller leder. Trötthet och muskelvärk kan dock bli bestående problem för personen trots 

symtomlindring (Nitelius, 2007). 

 

1.1.3 Behandling och omvårdnad 

Likt andra kroniska sjukdomar går fibromyalgi inte att bota. Symtomen kan dock kontrolleras. 

Behandlingen anpassas efter patientens symtom och innefattar vanligtvis en kombination av 

fysisk träning, medicinsk behandling, kognitiv beteendeterapi och åtgärder för att förbättra 

sömnen (Arnold et al. 2012). Den medicinska behandlingen innefattar bland annat behandling 

av smärta, sömnsvårigheter och eventuell depression. Ett observandum är att den medicinska 

behandlingen oftast inte leder till att smärtan försvinner (Wallgrund, 2000). Alternativa 

behandlingar till fibromyalgi kan vara akupunktur vilket har visat sig ha effekt mot såväl 

sömnsvårigheter som smärta och massage vilket har effekt mot muskelsmärta (Tapper, 2007). 

 

Vid omvårdnaden av patienten är det viktigt att kommunikationen är god mellan vårdgivare 

och patienten. De ska kommunicera med varandra, inte till varandra, en dialog inte en 

monolog (Gunvaldsen Abusdal och Natvig, 1997). Av den som vårdar krävs förmågan att se 

patientens behov och att kunna ha en dialog med patienten. För att omvårdanden ska bli den 

bästa möjliga är patient och vårdare beroende av varandra. Vårdaren ska sträva efter att sätta 
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sig in i patientens situation och på ett medvetet sätt utgå från patientens och närståendes 

upplevelser (Ternestedt och Norberg, 2009). 

 

1.2 Den lidande människan - en omvårdnadsteori av Katie Eriksson 

Varje människas lidande är unikt och att lida utgör tillsammans med liv, död och lust grunden 

i det mänskliga livet. Lidandet beskrivs i olika sammanhang. Inom vården är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande tre vanliga typer av lidande (Eriksson, 2001). 

Denna teori är vald för den skildrar det lidande en patient med fibromyalgi kan uppleva då 

sjukdomen innebär kroppslig smärta vilken tar upp hela patientens uppmärksamhet. 

 

1.2.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidandet som kan upplevas i relation till sjukdom och behandling 

vilket kan delas in i kroppslig smärta och själsligt och andligt lidande. En vanlig orsak till 

lidande i samband med sjukdom är kroppslig smärta. Den kroppsliga smärtan fokuseras oftast 

till en bestämd del av kroppen och den tar upp hela människans uppmärksamhet. Detta 

försvårar möjligheten att använda hela sin potential för att hantera lidandet (Eriksson, 2001). 

Ett själsligt och andligt lidande uppkommer från upplevelser av skam, förnedring och skuld 

som patienten upplever i samband med sin sjukdom eller behandling. Dessa känslor kan 

exempelvis uppkomma av ett fördömande förhållningssätt från vårdpersonalen (Eriksson, 

2001). 

 

1.2.2 Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som kan upplevas i relation till en vårdsituation och handlar om 

vårdetik och god omvårdnad (Eriksson, 2001). Det är mänskligt att inte alltid kunna ge en god 

omvårdnad men det får konsekvenser för patienterna. Vid ett bristande vårdande då vårdaren 

inte kan ge en god omvårdnad kan ett vårdlidande uppkomma (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Vårdlidandet kan enligt Eriksson (2001) delas in i kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård.  Genom att kränka patientens 

värdighet, fråntar man dennes möjlighet att vara människa full ut. Den vanligaste uppkomsten 

av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet och dennes värde som människa 

(Eriksson, 2001). 
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Fördömelse och straff är nära sammankopplat med kränkning av patientens värdighet. 

Fördömelsen bygger på uppfattningen att det är vårdarens uppgift att ta ställning till vad som 

är rätt eller fel med tanke på patienten. I sin kliniska expertis kan vårdaren bedöma vad som 

vore bäst för patienten men det är alltid patienten som ska ha frihet att välja själv. Ett sätt att 

straffa patienten är att inte ge god omvårdnad eller att ignorera patienten (Eriksson, 2001). 

 

Genom att använda makt skapas ett lidande för andra. Vårdare kan utöva makt genom att inte 

ta patienten på allvar. Patienter som känner att de inte blir tagna på allvar upplever en känsla 

av maktlöshet gentemot vårdaren. Ett sätt att utöva makt över en maktlös patient är via 

utebliven vård, vilket även innebär en kränkning av patientens värdighet. En bristande 

förmåga att se och bedöma patientens behov kan också vara en orsak till utebliven vård. Vid 

utebliven vård saknas ofta viljan och motivet till att vårda (Eriksson, 2001). 

 

1.2.3 Livslidande  

Eriksson (2001) beskriver livslidandet som ett lidande kopplat till allt vad det kan medföra att 

leva, vilket är att vara människa bland andra människor. Livslidandet kan innebära allt från en 

livshotande sjukdom till att förlora möjligheten att delta i olika sociala sammanhang. När 

sjukdom och ohälsa drabbar en patient, hamnar denne inför ett lidande som innefattar hela sin 

livssituation. Det vardagliga livet förändras och tas plötsligt ifrån en (Eriksson, 2001).  

 

1.3 Nyckelbegrepp 

Begreppet patient härstammar från latinets patients som betyder lidande eller tålig. En patient 

är en person som uppsöker hälso- och sjukvården i syfte att få råd, behandling eller 

omvårdnad för sin sjukdom eller liknande tillstånd, exempelvis kroppsskada 

(Nationalencyklopedin, 2012). Inom det vårdvetenskapliga patientperspektivet ska patienterna 

ses som experter. De besitter inte den kliniska expertisen som vårdare har, men de är experter 

på sig själva. Det är patienten som vet hur det är för just honom eller henne, det vet inte 

vårdaren (Dahlberg och Segesten, 2010). Begreppet vårdare definieras som en person vars 

huvudsakliga uppgift är att vårda (Nationalencyklopedin, 2012). Det är dock viktigt att 

patienten känner ett förtroende gentemot vårdaren. Om patienten saknar förtroende kan 

vårdaren inte vårda och tillgodose patienten med god omvårdnad (Nortvedt och Grimen, 

2006), vilket leder till att det kan uppkomma ett vårdlidande (Dahlberg och Segesten, 2010). 
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När en patient drabbas av sjukdom och ohälsa exempelvis smärta, förändras det vardagliga 

livet (Eriksson, 2001). 

 

Smärta orsakas av kroppsskada eller sjukdom och definieras som en obehaglig upplevelse 

som inte behöver påvisas med dagens medicinska undersökningsmetoder. Om patienten 

drabbas av långvarig smärta eller om smärtan är intensiv, åtföljs den av emotionell ohälsa 

(Nationalencyklopedin, 2012). Smärta skapar ett lidande för patienten (Werner och Strang, 

2009).  Upplevelsen av smärta påverkas av fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer. 

Upplevelse är en form av verbet uppleva och definitionen av att uppleva innebär att en person 

är med om någonting som direkt berör denne (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

2. Problemformulering 

Fibromyalgi är en svårbehandlad och kronisk smärtsjukdom med okänd etiologi (Kosek, 

2009). I dagens vård upplever patienter med fibromyalgi att det finns en brist på förståelse för 

deras sjukdom (Tapper, 2007). Eriksson (2001) skriver att patientens kroppsliga smärta och 

vårdpersonalens bristande förmåga att se patientens behov kan skapa ett lidande för patienten. 

Det kan förekomma skillnader mellan patientens upplevelse av ohälsa och vårdens samt 

omgivningens uppfattning om patientens ohälsa. Detta kan i sin tur leda till att patienten 

känner sig ifrågasatt och missförstådd (Kosek, 2009). Allt detta anser författarna till 

föreliggande uppsats förstärker patienternas lidande och därmed vill vi belysa deras 

upplevelse av vardagen för att öka förståelsen och minska lidandet för dessa patienter. 

 

3. Syfte 

Syftet är att belysa fibromyalgipatienters upplevelser av vardagen.  

 

4. Metod 

Metoden som används är systematisk litteraturöversikt. Det innebär att det skapas en översikt 

över redan befintlig data, inom valt omvårdnadsområde (Friberg 2012).  

  

4.1 Datainsamling 

Artikelsökningar har gjorts i de olika databaserna; Cinahl, PubMed och Psychinfo (bilaga 1). 

Detta är databaser där artiklar med forskning om omvårdnad och medicin finns samlade 
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(Forsberg och Wengström, 2008). För att få de sökord som är anpassade för databaserna har 

databas anpassade tesaurus använts, vilket är en ämnesindelad ordlista (Östlundh, 2012). 

 

Sökorden som framtagits via tesaurus är fibromyalgia, quality of life, life experiences och 

attitude to illness. Förutom dessa sökord användes fritextsökningar. Detta för att sökorden 

inte fanns i tesaurus ordlistorna. Fritextsökningar gjordes med psychosocial factors, living 

with och experiences. De olika sökorden söktes först individuellt och sedan kombinerades de 

via sökhistoriken. Enligt Östlundh (2012) används sökhistorik för att möjliggöra kombination 

av sökorden fritt och effektivt och för att få olika sökresultat. Grunden i alla sökningar var 

sökordet fibromyalgia. Sökorden kombinerades sedan med AND. Det innebär att boolesk 

sökteknik utnyttjades vilket används för att bestämma vilket samband sökorden ska ha till 

varandra. AND används för att koppla ihop sökorden, vilket gör att databasen söker på 

sökorden ihop (Östlundh, 2012). På de sökord då det var möjligt användes ”explode” i 

databasen CINAHL. Utöver anpassade sökord användes olika inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier för sökningarna var publikationsår 2000-2012. Detta 

gjordes i samråd med erfarna forskare för att få aktuell forskning inom området och bra grund 

för vår litteraturöversikt. För att få artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

användes inklusionskriteriet peer reviewed. I databasen PubMed finns inte avgränsningen 

peer reviewed som alternativ, istället kontrollerades artiklarna på databasen Ulrichsweb, 

vilken innehåller information om artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller inte. 

Exklusionskriterier var artiklar på andra språk än svenska och engelska. Språken är anpassade 

efter vad författarna till föreliggande uppsats behärskar. Artiklar vars titel eller abstrakt vilka 

svarade an till syftet gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

4.2 Kvalitetsgranskning 

Abstrakt lästes om titlarna lät relevanta för vårt syfte. Av de abstrakt som lät intressanta lästes 

hela artiklarna. Då samtliga artiklar var på engelska, översattes de först med hjälp av lexikon. 

Slutligen lästes och granskades 18 artiklar. De kvalitativa artiklarna har granskats enligt 

modell för kvalitativ forskning hämtad från Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 2). De 

kvantitativa artiklarna granskades enligt modell från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

(bilaga 3). Artiklarna granskades och analyserades av samtliga författare. När fler författare 

granskar och analyserar samma artiklar kan noggrannheten och trovärdigheten öka (Carlsson, 

2012). Artiklarna bedömdes genom ett poängsystem där positivt svar gav ett poäng och 

negativt svar gav noll poäng (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Poängen graderades på 
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en skala för att bedöma kvalitén på artikeln. Graderna för de kvalitativa artiklarna var låg, 

medel och hög, där 0-11 poäng är lågt, 12-15 poäng är medel och 16-19 poäng är högt. 

Graderna för de kvantitativa artiklarna var 0-7 poäng vilket är lågt, 7-9 poäng är medel och 

10-11 är högt. Efter granskningen exkluderades nio artiklar på grund av att de inte svarade an 

på syftet och på grund av låg kvalitet. Resultatet är uppbyggt av nio artiklar, varav två är ur 

mäns perspektiv, tre är ur kvinnors perspektiv och fyra artiklar är ur bådas perspektiv (bilaga 

4).  

 

4.2.1 Analysförfarande 

Då vissa artiklar inte uteslutande handlar om fibromyalgi har, innan analys, avsnitt vilka 

handlar om fibromyalgi markerats. Detta för att endast väsentliga delar av artikeln skulle 

analyseras. Vid analysering av de kvalitativa artiklarnas resultat användes en modell för latent 

innehållsanalys enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2012). Meningsenheter identifieras, 

kondenseras och sedan sattes en kod och avslutningsvis en kategori (Forsberg och 

Wengström, 2008). Exempel på detta redovisas i tabell 4.2  En meningsenhet utgör en del av 

en text, som har ett sammanhang i sin kontext. Vid kondensering av meningsenheten har 

texten förkortats för att kunna göra den mer praktisk att arbeta med, utan att förlora det 

väsentliga i innehållet. Den kondenserade meningsenheten förkortas ytterligare genom att få 

en kod som fungerar som en etikett. Koderna organiseras sedan i kategorier. Detta görs för att 

tolka resultaten i kvalitativa artiklar (Lundman och Hellgren Graneheim, 2012).  
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Tabell 4.2 Exempel på hur kvalitativa artiklar har analyserats, enligt Lundman och Hellgren 

Graneheim (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Att stå ut med smärta och obehag 

tar all hennes energi, och att göra 

hushållsarbete är nästan uteslutet 

 

Smärta och 

obehag försvårar 

att genomföra 

hushållsarbete 

 

Smärtan 

påverkar 

vardag 

 

Vardagslivet 

med fibromyalgi 

 

 

 

 

 

 

En av de största effekterna av 

fibromyalgi som redovisas av 

deltagarna, var den börda makar 

och partner fick ta på sig, de var 

ofta tvungna till att ta en större 

andel av hushållssysslor, 

barnomsorg och andra 

ansvarsområden inom familjen 

En effekt av 

fibromyalgi var att 

partner fick ta 

stort ansvar i 

hemmet och med 

barnen. 

Partner fick ta 

stort ansvar i 

vardagen 

Männen uttryckte vikten av att 

kunna hantera sina 

arbetsuppgifter, även om det inte 

var lätt 

Viktigt att klara av 

sina 

arbetsuppgifter, 

trots svårigheter. 

 

Vill klara av 

arbetsuppgifter 

 

Arbete 

 

De fick ofta gå ned i arbetstid 

eller byta arbete för att klara av 

sina arbetsuppgifter. 

 

Minska 

arbetsbelastning 

för att klara av 

arbetsuppgifter 

 

Anpassning av 

arbete 
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En analysmodell av Axelssons (2012) har använts för att analysera de kvantitativa artiklarna. 

Meningsenheter har tagits ut, vilka redan ansågs vara kondenserade. Sedan har kod och 

kategori satts för att underlätta hanteringen av dessa meningsenheter. Exempel på detta 

redovisas i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Exempel på hur kvantitativa artiklar har analyserats, enligt Axelsson (2012).   

Meningsenheter från både kvantitativa och kvalitativa artiklar vilka ansågs höra ihop 

sammanfördes under samma kategori. För att säkerställa att meningsenheter inte tas ur sitt 

sammanhang har vikt lagts vid att gå tillbaka till artiklarna för att få en helhetsbild av 

sammanhanget där meningsenheten är tagen ur. Resultatet är uppbyggt av de kategorier som 

framtagits i analysförfarandet av artiklarnas resultat (Axelsson, 2012). Kategorierna består av 

en överkategori som heter ”Vardag med fibromyalgi”, vidare finns fem underkategorier vilka 

är ”Vägen till en diagnos”, ”Att leva med fibromyalgi”, ”Sociala relationer”, ”Arbetslivet” 

samt ”Läkemedel och behandling”. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att innan en systematisk litteraturöversikt påbörjas, 

skall etiska överväganden göras. Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer för hur medicinsk 

forskning ska genomföras och de understryker att fusk och oärlighet inte får förekomma. Vid 

Meningsenhet Kod  Kategori 

Adekvat smärtlindring kan 

minska sömnproblem, 

utmattning och depression 

vilket i sin tur leda till 

förbättrad livskvalitet hos 

patienter 

Adekvat behandling leder till 

förbättrad livskvalitet. 

Läkemedel och behandling 

Bevisat att patienter med 

fibromyalgi har mer 

depression och en lägre 

livskvalitet än friska personer 

Mer depression och lägre 

livskvalitet 
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urval och presentation av resultat bör etiska överväganden göras. I valet av studier är det 

viktigt att man väljer artiklar som har fått godkännanden från en etisk kommitté. Ett alternativ 

till godkännande från en etisk kommitté är att noggranna etiska överväganden görs (Forsberg 

och Wengström, 2008). Det finns två viktiga aspekter som granskas vid en etisk granskning 

(Ejlertsson, 2003). Den ena är att den vinst som kan uppnås med forskningen ska ha ett 

rimligt förhållande med den risk försökspersonerna utsätts för. Den andra viktiga aspekten är 

att de som ingår i forskningsprojektet ska informeras på rätt sätt, med ett rätt sätt innebär det 

att deltagarna får skriftlig information om forskningen (Ejlertsson, 2003). Redovisning av alla 

artiklarna som ingår i litteraturöversikten och presentation av alla resultat som stödjer 

respektive inte stödjer syftet är viktigt (Forsberg och Wengström, 2008; Axelsson, 2012).  

 

I denna litteraturöversikt är alla artiklar etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. 

Artiklarnas resultat har återgetts sanningsenligt utan att plagiera. Inga meningsenheter har 

ändrats för att underlätta analysförfarandet. Inga artiklar har uteslutits på grund av annan 

ståndpunkt än författarna till denna litteraturöversikt och alla artiklar är med oavsett innebörd 

(Forsberg och Wengström, 2008). 

 

5. Resultat 

5.1Vardag med fibromyalgi 

 

5.1.1Vägen till en diagnos 

Vägen mot en diagnos beskrivs av patienter som en lång och frustrerande resa, en oändlig 

kamp (Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz och Martin 2008; France, Farrell, 

Kearney och Myatt, 2008; Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio, Mikkelsson och Anderberg, 

2012). 

 

Tiden som det tog för patienter att få sin diagnos förvärrades av osäkerhet samt brist på 

förtroende inför vården (France et al. 2008). Patienter beskriver att i mötet med vården fick de 

ta ett stort eget ansvar för att få rätt diagnos (Arnold et al. 2008), hur personalen hade en 

negativ attityd mot patienten och såg sjukdomen som en börda (Sallinen et al. 2012) samt att 

personalen tyckte att patienterna överdrev sin smärta (Paulsson, Norberg och Danielsson, 

2002). I mötet med vården framgår det i France et al. (2008) att bemötandet var bristfälligt.  

Detta understryks i två olika exempel där i det ena fick patienten en bok om fibromyalgi utan 
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ytterligare förklaring om vad sjukdomen innebar. I det andra exemplet träffar en patient en 

läkare vilken säger åt henne att gå hem för att laga middag till sin man och att de skulle ha 

samlag, enligt läkaren var detta det patienten behövde. När patienterna väl fick sin diagnos, 

upplevdes detta som en lättnad, lidandet de upplevt fick ett namn (Sallinen et al. 2012). Ett 

nytt problem som Sallinen et al. (2012) lyfter fram är att när patienter med fibromyalgi söker 

vården för andra åkommor tenderar läkare att skylla på deras fibromyalgi som orsak till att de 

uppsöker vård. 

 

5.1.2 Att leva med fibromyalgi 

Det framkommer att fibromyalgi påverkar patienternas vardag, såsom morgonrutiner och 

hushållsarbete (Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002; Arnold et al. 2008). Sallinen et al. 

(2012) skriver att patienterna ser sin fibromyalgi som en kronisk sjukdom vilken alltid 

kommer påverka deras liv och vardag. De tror att de aldrig blir helt friska men de ger inte upp 

utan måste kämpa med sjukdomen för resten av sina liv (Sallinen et al. 2012). Trots en 

framtid med smärta, håller patienterna kvar sina önskningar och mål i livet (Paulsson, 

Danielson och Söderberg, 2002). 

 

I en artikel av Arnold et al. (2008) framkommer det att patienter anser att utmattning och 

trötthet är de värsta symtomen vid fibromyalgi. På grund av utmattning och smärta upplever 

patienter att de inte längre kan delta i olika aktiviteter som exempelvis hushållsarbete vilket 

de tidigare kunnat (Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002; Råheim och Håland, 2006). 

Morgonen beskrivs som särskilt svår för patienterna, de sover dåligt på nätterna och vaknar 

med smärta (Arnold et a. 2008). Relaterat till dålig sömn om nätterna vaknar patienterna på 

dåligt humör och känner sig trötta och stela i muskler och leder (Råheim och Håland, 2006). 

Smärtan som patienterna upplever på morgonen gör det svårt för dem att stiga upp direkt och 

för att komma upp ur sängen har de olika procedurer (Paulsson, Danielson och Söderberg, 

2002; Råheim och Håland, 2006) 

 

Genom att vara medvetna om sina begränsningar under dagen, hålls smärtan under kontroll 

vilket i sin tur hjälper dem från att bli utmattade (Råheim och Håland, 2006). Det tar lång tid 

för patienterna att vänja sig vid kroppens nya förutsättningar efter att ha fått fibromyalgi 

(Råheim och Håland, 2006). 
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5.1.3 Sociala relationer 

Fibromyalgins påverkan på relationerna inom familjerna belyses ur olika infallsvinklar. Bland 

annat belystes det varma stödet de fick från familj och vänner, om oförståelsen som ändå 

råder för sjukdomen och det ansvar som faller på familjen när en familjemedlem blir sjuk 

(Arnold et al. 2008; Sallinen et al. 2012; Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002). 

 

En av de största följderna av fibromyalgi var ansvaret som hamnade på patientens partner, 

som fick ta större ansvar i hushållet och med barnen (Arnold et al. 2008). Det har visats sig att 

ta hand om barn har varit en svår uppgift för patienter med fibromyalgi (Arnold et al. 2008; 

Råheim och Håland, 2006). En annan följd av fibromyalgi är att patienten under vissa 

perioder, på grund av konstant smärta, bär på en ilska och irritation som går ut över familjen 

(Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002). 

 

Patienter beskriver att de fått stöd och hjälp ifrån anhöriga, släkt och vänner (Paulsson, 

Danielson och Söderberg, 2002; Sallinen et al. 2012). De skiljer dock på anhörigas stöd och 

hjälp och verklig förståelse för smärtan som patienterna upplever att anhöriga inte riktigt 

förstår (Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002). Detta kan skapa en frustration hos 

patienten (Arnold et al. 2008). En annan tolkning av behovet av stöd är att det behövs en 

större kunskap bland de runtomkring patienten för att denne ska känna att de får ett tillräckligt 

stöd (Arnold et al. 2008). Detta stöd kan även gå till överdrift då de anhöriga blir 

överbeskyddande vilket resulterar i att patienten upplever att de inte blir behandlade som 

självständiga vuxna människor (Kool, van Middendorp, Boeije och Geenen, 2009). 

 

5.1.4 Arbetslivet 

Det framgår tydligt att sjukdomen sätter ett hinder för patienterna när det kommer till 

arbetslivet (Sallinen et al. 2012; Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002; Paulsson, Norberg 

och Danielsson, 2002; Arnold et al. 2008). Symtom som fibromyalgi bringar resulterade i att 

patienterna ofta glömde att slutföra sina arbetsuppgifter, koncentrationsförmågan försämrades 

och deras förmåga att uttrycka sig tydligt försämrades (Arnold et al. 2008). Känslan när det 

blev tydligt att de inte klarade av sina arbetsuppgifter var förknippad med skam. För att klara 

av sina arbetsgifter fick de ofta minska arbetstiderna eller byta arbete (Arnold et al. 2008; 

Sallinen et al. 2012). Minskad arbetstid leder till minskad inkomst vilket i sin tur påverkar 

patientens ekonomiska situation. Den ekonomiska situationen utgjorde en stress för många 
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patienter och den förvärrades av att medicinräkningar och sjukvårdsutgifter ökade (Arnold et 

al. 2008). 

I studier som belyser männens situation av att leva med fibromyalgi framkommer vikten av 

att kunna behålla sitt arbete och kunna hantera sina arbetsuppgifter, även om det inte var lätt 

på grund av sjukdomen. Vissa män arbetade tills de kollapsade för att de inte ville söka vård 

utan istället prioriterade de arbetet (Paulsson, Norberg och Danielsson, 2002). I en annan 

studie framkommer det, att männen var rädda att de skulle bli baktalade på arbetet och 

framstå som gnälliga vilket hindrade dem från att uttrycka sina känslor (Paulsson, Danielson 

och Söderberg, 2002). De var även rädda att ses som besvärliga om de pratade om sin ångest 

(Paulsson, Norberg och Danielsson, 2002). I en studie ur kvinnornas perspektiv framkommer det 

att kvinnorna ville fortsätta arbeta hårt både på arbetet och i hemmet, på bekostnad av sin egen hälsa 

(Sallinen et al. 2012).  

 

5.1.5 Läkemedel och behandling 

När patienter sökte vård försäkrade läkaren ofta dem att det inte fanns någonting att oroa sig 

för och att smärtan bara var tillfällig. Vissa patienter förknippade sin smärta med en olycka 

eller en skada och vissa trodde att deras smärta berodde på hög arbetsbelastning. Patienterna 

litade på läkaren som ordinerade dem smärtstillande läkemedel, de upplevde dock ett 

oprofessionellt förhållningssätt, för att de skrev ut smärtstillande läkemedel fritt utan 

ytterligare undersökning. Läkemedel som skrevs ut till patienterna var bland annat analgetika, 

antidepressiva samt kortison. Alternativa behandlingar som prövades var sjukgymnastik och 

injektioner av sterilt vatten, för att minska smärtan. Flera sjukgymnaster behandlade 

patienterna utan förbättring. Ett problem som patienterna kunde stöta på var att de ofta fick 

träffa nya läkare och det resulterade i att de fick de upprepa symtomen återigen (Paulsson, 

Norberg och Danielsson, 2002). 

 

Trots att patienterna trodde de skulle känna sig lyckligare om smärtan kunde lindras 

(Paulsson, Danielson och Söderberg, 2002), beskrev några patienter att de inte tog ordinerade 

läkemedel, för de upplevde att de inte hjälpte dem. Istället gjorde läkemedlen dem sämre, 

smärtan och lidandet förstärktes (France et al. 2008). Enligt Moore, Straube, Paine, Phillips, 

Derry och McQuay (2010) kan adekvat smärtlindring minska sömnproblem, utmattning och 

depression vilket i sin tur kan leda till förbättrad livskvalitet hos patienter. Detta är viktigt då 
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det finns bevisat att patienter med fibromyalgi har mer depression och en lägre livskvalitet än 

friska personer (Gormsen, Rosenberg, Bach och Jensen, 2010). 

  

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet belyser olika aspekter av vardagen för fibromyalgipatienter. Vad som framgår är att 

vardagen består av konstant smärta. Den präglas av symtom som påverkar förmågan att klara 

av vardagen, vilket innebär att hantera arbetsuppgifter, hushållsarbetet och de sociala 

relationerna. Eriksson (2001) skriver att när en människa drabbas av sjukdom och ohälsa, 

drabbas patienten av ett lidande vilket innefattar hela livssituationen. Det leder till att det 

vardagliga livet förändras. Det framgår tydlig i resultatet att hela familjen drabbas när en 

familjemedlem blir sjuk. Arnold et al. (2008) skriver att en av de största följderna av 

fibromyalgi var ansvaret som hamnade på patientens partner, som fick ta större ansvar i 

hushållet och med barnen. Det har visat sig att ta hand om barn har varit en svår uppgift för 

patienterna (Arnold et al. 2008; Råheim och Håland, 2006). En studie som belyste ett exempel 

på hur ansvaret hamnade på patientens partner och hur patienten upplever detta är en artikel 

av Råheim och Håland (2006). I artikeln rapporterar en kvinna att hon var rädd att hennes 

man skulle se henne som lat för att hon inte orkade göra lika mycket arbete i hushållet som 

förut.  

 

I relation till familjesituationen ses en koppling till Öquist (2009) och vad han skriver om 

systemteorin. Systemteorin ses som ett kretslopp, ett kretslopp där alla individer påverkar 

varandra. I systemteorin ser man världen i helheter. En familj utgör en helhet, vilket består av 

olika delar som tillsammans utgör en helhet där helheten är större än summan av delarna 

(Öquist, 2009). Vid reflektion av att se familjen som ett system, tror vi, att inom systemet 

stöttar och hjälper delarna varandra för att upprätthålla helheten, systemet. I vårt resultat 

framgår det att patienter, till viss del, känner ett stöd från familj och vänner. De belyser det 

varma stödet de fick från familj och vänner men poängterar även en brist på förståelse inför 

vad fibromyalgi innebär (Arnold et al. 2008; Sallinen et al. 2012; Paulsson, Danielsson och 

Söderberg, 2002). En annan tolkning av behovet av stöd är att det behövs en större kunskap 

bland de runt omkring patienten bland annat inom vården, för att denne ska känna att de får 

ett tillräckligt stöd och känna en större förståelse från anhöriga (Arnold et al. 2008). Det 

behövs större kunskap för att förbättra stödet för patienterna.  
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I resultatet framkommer det att bemötandet har varit bristfälligt inom vården. Detta framgår 

av France et al. (2008) som beskriver två exempel på bemötande där en patient endast fick en 

bok utan ytterligare förklaring och i det andra fick en patient rådet att gå hem för att laga mat 

sedan ha samlag med sin partner. Av detta drar vi slutsatsen att dessa patienter inte blev 

bekräftande i sin sjukdom. Vi kopplar det till att respektive vårdgivare behöver större kunskap 

kring sjukdomen fibromyalgi för att kunna förstå patienten. Vi reflekterar kring att hade 

respektive vårdgivare haft större förståelse för patienten hade denne bekräftat patienten. 

 

Gustafsson (2004) skriver att i mötet mellan vårdare och patient, utgör bekräftelse en stor del 

för att det ska bli ett gott möte. Hon presenterar en strukturerad modell för hur ett bekräftande 

möte kan ske. Denna modell benämns SAUK- modellen. SAUK är en förkortning av 

begreppen sympati, acceptens, upplevelsemässig innebördsfas och kompetens. Genom 

sympati vill vårdaren, i omvårdnadsprocessen, öka patientens känsla av trygghet och säkerhet 

för att genom det stärka patientens resurser.  Detta leder till att patienten känner sig sedd av 

vårdaren.  Acceptens innebär att vårdaren, i omvårdnadsprocessen, vill upprätthålla ett 

accepterande och tillåtande klimat med patienten (Gustafsson, 2004). Detta sker genom att 

vårdaren tar det patienten säger på allvar samt genom att visa respekt mot patienten 

(Gustafsson, 2009).  Upplevelsemässig innebördsfas är nästa steg i det bekräftande mötet. Det 

innebär att vårdaren vill försöka förstå patientens situation genom att lyssna på patientens 

berättelse. Vårdarens mål bör vara att ge patienten individualiserad vård, allt för att stärka 

patientens upplevelse av att dennes situation är unik. Det sista steget i det bekräftande mötet 

är kompetensfasen. Där vill vårdaren stärka patientens handlingsförmågor och få patienten att 

använda sina resurser för att kunna nå sina mål (Gustafsson, 2004).  

 

Baserat på den svåra sjukdomsbilden som råder vid fibromyalgi och ovanstående exempel 

anses att vikten av bekräftelse är stor. Bevisat är att detta är en patientgrupp som känner sig 

ifrågasatt och missförstådd, vilket skapar ett lidande. Vi har valt att lyfta fram SAUK 

modellen som ett förslag på metod som kan användas för att öka patientens känsla av 

bekräftelse från vården. SAUK modellen ger en öppenhet i dialogen mellan vårdare och 

patient och patienten upplever sig sedd av vårdaren, de är beroende av varandra, vilket även 

är grunden för god omvårdnad (Gunvaldsen Abusdal och Natvig, 1997). Genom ökad 

bekräftelse kan förhoppningsvis lidandet för denna patientgrupp minska. Reflektioner sker 

dock kring att ett observandum är att alla patienter kanske inte är mottagliga för just denna 
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modell. Alla patienter kanske inte är öppna för samtal och det anser vi är upp till vårdaren att 

bedöma.  

 

Resultatet är baserat på artiklar vilka kommer ifrån olika länder, dock har ingen vikt lagts på 

att separera dessa i resultatet. På grund av de olika länderna kan överförbarheten diskuteras då 

det är länder med olika sjukvårdssystem. Vi tror inte att detta har påverkat vårt resultat för att 

det har varit liknande resultat i de olika artiklarna men överförbarheten påverkas, det är 

ofrånkomligt. En annan reflektion kring överförbarheten i resultatet är att vi inte kan överföra 

resultatet specifikt till män eller kvinnor. I arbetet finns det inte ett tillräckligt stort underlag 

för detta, då det exempelvis bara två artiklar är ur männens synpunkt. Då en bred bild av 

vardagen med fibromyalgi önskades av författarna, av föreliggande uppsats, var det ett 

medvetet val att inte fokusera på enbart kvinnor eller män. Vi ser det som en styrka att få 

männen och kvinnornas gemensamma upplevelser av sin vardag för att det ger en samlad bild 

av en problematisk sjukdom. Vi lämnar det till läsaren att avgöra i vilken grad denne vill 

överföra resultatet som framkommet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras metoden utifrån datainsamling, kvalitetsgranskning samt 

analysförfarande. 

 

6.2.1 Datainsamling 

Vid sökningsförfarandet användes tre olika databaser, Cinahl, PubMed och Psychinfo. Vi 

kände oss klara med sökningsförfarandet då vi ansåg att vi hade tillräckligt stor grund att 

bygga vårt resultat på. Vi upptäckte även att artiklar började återkomma. Genom att använda 

tesaurus, genererades sökord som var anpassade till de olika databaserna (Östlundh, 2012) för 

att optimera chanserna att få rätt anpassade artiklar som svarade an på vårt syfte. Sökningar 

har inte begränsats till enbart kvantitativa eller kvalitativa artiklar. En kombination av dessa 

gör att fenomenet kan belysas ur olika perspektiv (Forsberg och Wengström, 2008), vilket ses 

som en styrka i denna litteraturöversikt. Majoriteten av framtagna artiklar är kvalitativa vilket 

leder till reflektioner kring att enbart kvalitativa artiklar hade belyst deltagarnas upplevelse på 

ett djupare plan då de kvantitativa ej belyser det. Samtidigt har de kvantitativa artiklarna 

bidragit med ett medicinskt perspektiv på sjukdomen. Vi ser därmed både fördelar och 

nackdelar med att ha både kvalitativa och kvantitativa artiklar men det ses övervägande som 
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en styrka. I sökningsförfarandet upptäcktes att artiklarna till största del handlade om enbart 

kvinnor eller om kvinnor och män. Vi fann endast ett litet artiklar vilka enbart handlade om 

män. Dock har inga specifika sökningar gjort för att hitta artiklar om enbart män. Istället 

valde vi att ej exkludera dem i urvalet av artiklar. Valet att inkludera män, var för att försöka 

få två perspektiv på samma sjukdom.  

 

Svagheter i sökningarna är att trunkering inte använts i sökorden, vilket kanske hade kunnat 

generera ett större resultat. Anledningen till att detta inte gjordes var på grund av okunskap 

kring användandet av databaserna. Nu i efterhand hade trunkering använts då det troligtvis 

hade genererat ett större resultat. Vi inser att artiklar kan ha gått förlorade då vi ej använt 

trunkering och en insikt är även att resultatets trovärdighet kan ha sänkts. Styrkor i 

sökningarna är att tillvägagångssätt är tydigt presenterat för att öka trovärdigheten. Vi ser det 

även som en styrka att vi använt databasernas hjälpmedel för att generera optimala sökord, 

allt för att besvara vårt syfte. 

 

6.2.2 Kvalitetsgranskning 

Granskning har genomförts på 18 artiklar, varav nio valdes ut för vidare analys. 

Granskningsmallarna var anpassade till artiklarnas ansats vilka var hämtade ifrån Forsberg 

och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsvani (2011). Artiklarna granskades av 

samtliga författare till föreliggande uppsats. Granskning gjordes först individuellt sedan har 

resultaten av granskningarna diskuterats författarna emellan. Detta anses vara en styrka i 

kvalitetsgranskningen av artiklarna vilket även understryks av Carlsson (2012) som menar att 

när fler författare granskar och analyserar samma artiklar kan noggrannheten och 

trovärdigheten öka. En faktor vilket kan ses som en svaghet var att artiklarna var på engelska 

vilket inte är författarnas modersmål. Dock ses en styrka i att översättningen av artiklarna har 

gjorts noggrant och till bästa förmåga för att lättare kunna förstå innehållet. 

 

6.2.3 Analysförfarande 

Vid analysförfarande har artiklarna analyserats utifrån deras ansats. Modeller för analys 

hämtades ifrån Axelsson (2012) och Lundman och Hellgren Graneheim (2012). För både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar gäller att meningsenheterna har lästs och sedan förts 

samman med andra meningsenheter som har liknande innebörd. En risk med dessa 

tillvägagångssätt kan vara att meningsenheter tas ur sitt sammanhang, vilket kunde ha blivit 
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en svaghet, men för att undvika detta har vikt lagts vid att gå tillbaka till artiklarna för att läsa 

sammanhanget där meningsenheten är tagen ur. I de artiklar där jämförelse sker mellan 

fibromyalgi och andra sjukdomstillstånd har endast resultat som bearbetar fibromyalgi 

analyserats, detta är något som har lagts stor vikt i för att inte riskera missvisande resultat, 

detta ses som en styrka. Vidare ses noggrant analysförfarande samt exempel som redovisas i 

tabell som en styrka samt att det ökar trovärdigheten på arbetet. 

 

7. Slutsats 

Fibromyalgi är en svårbehandlad och kronisk smärtsjukdom med okänd etiologi (Kosek, 

2009). Det är även en svårdiagnostiserad sjukdom vilket gör diagnostiseringsförfarandet till 

en lång och frustrerande process (Arnold et al. 2008; France et al. 2008; Sallinen et al. 2012). 

När en patient drabbas av sjukdom och ohälsa påverkas hela livssituationen och vardagslivet 

förändras. Detta kan skapa ett lidande för patienten (Eriksson, 2001). Det framgår tydlig i 

resultatet att hela familjen drabbas när en familjemedlem blir sjuk, detta på grund av att 

familjen utgör ett system där alla delar påverkar varandra (Öquist, 2009). Förutom familjen, 

framgår det även i resultatet att arbetslivet och övriga delar i vardagen påverkas av 

fibromyalgi. Svårigheter som patienter med fibromyalgi möter i sin vardag är att de blir 

ifrågasatta och misstrodda (Kosek, 2009). Patienter upplever även att det att finns en brist på 

förståelse i mötet med vården när det gäller fibromyalgi (Tapper, 2007). Resultatet visar att 

patienter med fibromyalgi känner sig ifrågasatta och missförstådda, vilket skapar ett lidande. 

Vården behöver metoder för att hantera patienters upplevelse av att känna sig ifrågasatta och 

missförstådda gentemot sin sjukdom. SAUK modellen är ett förslag på metod som kan 

användas för att bekräfta patienten i mötet med vården (Gustafsson, 2004), för att på så sätt 

minska lidandet för denna patientgrupp. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Resultatet i vår litteraturöversikt vittnar om att patienter med fibromyalgi känner sig 

ifrågasatta och missförstådda av vården. De upplever vägen mot en diagnos som en lång och 

frustrerande kamp som förvärras av brist på förtroende inför vården. Intressant vore det att 

undersöka med kvalitativa studier om hur sjukvårdspersonal upplever mötet med 

fibromyalgipatienter samt de svårigheter som de kan uppleva med att behandla dessa 

patienter. Vi upplever att det finns ett bristande fokus på hur vårdpersonalen upplever denna 

komplexa sjukdom. Enligt oss finns ett underlag på forskning kring hur patienten upplever sin 
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situation. Det finns även forskning kring hur det är att vara partner till en patient med 

fibromyalgi. I de sökningar vi har gjort upplever vi att det endast finns ett litet antal artiklar ur 

männens perspektiv. Männen representerar en liten andel av de som är drabbade av 

fibromyalgi men trots det är deras upplevelser minst lika viktiga och mer forskning anser vi 

bör göras kring detta för att öka förståelsen för deras situation. Det skulle vara intressant att 

genom kvalitativa studier se männens perspektiv. Förslagsvis kan dessa studier göras via 

djupintervjuer. Denna framtida forskning anser vi behövs för att ytterligare lyfta fram 

sjukdomen fibromyalgi och förbättra situationen för de drabbade. 
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*Artiklar som är med i resultatet
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BILAGA 1 

Sökning i CINAHL 

*explode är använt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda artiklar till 

kvalitetsgranskning 
Antal 

artiklar 

till 

resultat 

Nummer 

i 

matrisen 

1.Fibromyalgia 2658 0 0 0 0   
2.Quality of 

life* 
39544 0 0 0 0   

3.Psychosocial 

factors 

(frisökning) 

167206 0 0 0 0   

1 AND 2 AND 

3  
58 58 7 2 2 1 #1 

1 AND 3 346 346 56 8 4 2 #2 &#4 
1 AND 2 168 168 20 5 1 0  
4. Living with 

(frisökning) 
56200 0 0 0 0   

5. Experiences 
(frisökning) 

48490 0 0 0 0   

1 AND 4 AND 

5 
16 16 14 5 2 2 #6 &#7 

6.Attitude to 

illness* 
13064 0 0 0 0   

1 AND 6 28 28 8 4 0 0  
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BILAGA 1 

Sökning i PUBMED 2012-10-10 

 

 

 

 

Sökning i PSYCHINFO 2012-10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda artiklar till 

kvalitetsgranskning 
Antal 

artiklar 

till 

resultat 

Nummer 

i 

matrisen 

1.Fibromyalgia 1032 0 0 0 0   
2.Quality of 

life 
22442 0 0 0 0   

1 AND 2 53 53 25 7 4 2 #3 & #5 
3. Life 

experiences 
15937 0 0 0 0   

1 AND 3 3 3 3 1 1 1 #8 

Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda artiklar till 

kvalitetsgranskning 
Antal 

artiklar 

till 

resultat 

Nummer 

i 

matrisen 

1.Fibromyalgia 5562 0 0 0 0   
2.Quality of 

life+ 

psychology 

11095 0 0 0 0   

1 AND 2 48 48 10 2 2 0  
3. Quality of 

life 
101807 0 0 0 0   

1 AND 3 371 371 72 8 2 1 #9 



 

   

BILAGA 2 

Granskningsmall för kvalitativa studier, från Forsberg och Wengström (2008).  

Positivt svar ger ett poäng och negativt svar ger noll poäng.  

*”NEJ” är positivt och ger ett poäng.  

 

A. Syftet med studien 

1. Framgår det vilken metod som användes i studien? 

 JA  NEJ 

2. Är designen av studien av studien relevant för att besvara syftet? 

 JA  NEJ 

3. Finns etiskt resonemang? 

 JA  NEj 

 

B. Undersökningsgrupp 

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskriva) 

 JA  NEJ 

5. Finns urvalsförfarande beskrivet? 

 JA  NEJ 

6. Är undersökningsgruppen lämplig? 

 JA  NEJ 

 

C. Metod för datainsamling 

7. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen 

skedde)? 

 JA  NEJ 

8. Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilket typ av frågor användes etc.)? 

 JA  NEJ 

9. Är data systematisk samlade? 

 JA  NEJ 

 

D. Dataanalys 

 

10.  Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 JA  NEJ 

11. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 JA  NEJ 

12. Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskningens trovärdighet)? 

 JA  NEJ 

13.  Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 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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BILAGA 2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

BILAGA 3 
 

Kvantitativ granskningsmall från Willman, Stoltz och Bathsevani (2011).  

 

1. Finns adekvata inklusions- och exklusionskriterier? 

 JA  NEJ 

2. Är det ett representativt urval? 

 JA  NEJ 

3. Är urvalsförfarandet beskrivet? 

  JA  NEJ 

4. Är randomiseringsförfarandet beskrivet? 

  JA  NEJ 

5. Var det liknande grupper vid forskningens start? 

  JA  NEJ 

6. Var bortfallsanalysen beskriven? 

  JA  NEJ 

7. Finns adekvat statistisk metod? 

  JA  NEJ 

8. Finns etiskt resonemang? 

  JA   NEJ 

9. Är instrumenten valida? 

  JA  NEJ 

10. Är instrumenten reliabla? 

  JA  NEJ 

11. Är resultatet generaliserbart? 

  JA  NEJ 
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Bilaga 4 

Artikelmatris 

Nummer i 

sökning 

Författare, årtal, 

land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#1 Arnold, Lesley 

M,. Crofford, 

Leslie J,. Mease, 

Philip J,. Burgess, 

Somali Misra 

(2008) USA 

Patient Education and 

Counseling: Patient 

perspectives on the 

impact of 

fibromyalgia 

Ur ett patientperspektiv 

undersöka viktiga symtom 

och effekter av fibromyalgi 

på patientens livskvalitet och 

funktion. 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Undersökning via 

fokusgrupper 

n= 48 

Deltagarna rapporterade att 

symtom som smärta, 

utmattning, depression och 

sömnproblem påverkade 

livskvaliteten mest. 

Fibromyalgin påverkade 

deltagarnas sociala relationer 

med familj och vänner samt 

arbete och fritid. 

Hög 

#2 France, Nancey E. 

M., Farrell, 

Kathleen., 

Kearney, Barbara., 

Myatt, Sharon., 

(2008) USA 

International journal 

for human caring: 

Women living with 

fibromyalgia: do no 

harm 

Undersöka kvinnors 

perspektiv om hur det är att 

leva med Fibromyalgi och 

vad hon behöver från hälso- 

och sjukvården 

Kvalitativ  Fenomenologisk 

Undersökning via intervjuer 

n= 147 (41 individuella 

deltagare, 4 fokusgrupper 

med 12 deltagare i varje 

samt observation av 2 

stödgrupper med totalt 58 

deltagare) 

 

Deltagarna rapporterade att 

vägen mot en diagnos var svår 

som förvärrades av brist på 

förtroende och osäkerhet inför 

vården. De upplevde att de inte 

blev betrodda av vårdpersonal. 

Hög 

#3 Gormsen, Lise., 

Rosenberg, 

Raben., Bach, 

Flemming W., 

Jensen, Troels S., 

(2010) Danmark 

European Journal of 

Pain: 

Depression, anxiety, 

health-related quality 

of life and pain in 

patients with chronic 

fibromyalgia and 

neuropathic pain 

Undersöker samband mellan 

depression, ångest, 

hälsorelaterad livskvalitet 

och smärta mellan patienter 

med fibromyalgi och 

neuropatisk smärta jämfört 

med kontrollgrupp. 

Kvantitativ 

Undersökning via 

frågeformulär, 

självskattningsformulär 

n= 84  

Undersökningen visade att 

fibromyalgipatienter 

uppskattade högre poäng på 

depression och ångest skalan. 

De uppskattade lägst poäng på 

SF-36 skalan, som mäter 

livskvalitet. Detta indikerar att 

patienter med fibromyalgi har 

mer depression och ångest samt 

en lägre livskvalitet än patienter 

med neuropatisk smärta och 

kontrollgrupp.   

Hög 



 

   

Bilaga 4 

Artikelmatris 

#4 Kool, Marianne 

B., van 

Middendorp, 

Henriët., Boeije, 

Hennie R., 

Geenen, Rinie.,  

(2009) USA 

 Arthritis & 

Rheumatism: 

Arthritis Care & 

Research: 

Understandning the 

Lack of 

Understandning: 

Invalidation From the 

Perspective of the 

Patient With 

Fibromyalgia 

Undersöker när patienter med 

fibromyalgi inte känner sig 

bekräftade eller betrodda i 

sin sjukdom. 

Kvalitativ  

Undersökning via intervju 

n= 10 

Deltagarna rapporterade att de 

inte blev förstådda av personer 

omkring dem. De upplevde att 

anhöriga blev överbeskyddande 

det ledde till att deltagarna inte 

kände sig som självständiga 

vuxna människor. 

Hög 

#5 Moore, Andrew 

R., Straube, 

Sebastian., Paine, 

Jocelyn., Phillips, 

Ceri J., Derry, 

Sheena., McQuay, 

Henry J., 

(2010) 

Storbrittanien 

Pain: 

Fibromyalgia: 

Moderate and 

substantial pain 

intensity reduction 

predicts improvement 

in other outcomes 

and substantial 

quality of life gain 

Hjälper måttlig eller 

substantiell smärtlindring 

även mot sömnproblem, 

depression och livskvalitet i 

jämförelse med dem som inte 

har måttlig eller substantiell 

smärtlindring? 

 

 

 

Kvantitativ 

Undersökning via 

frågeformulär  

 

n= 1858 

Undersökningen visade att 

genom smärtlindring 

förbättrades livskvaliteten hos 

patienter med fibromyalgi. 

Medel 

#6 Paulsson, 

Margareta., 

Danielson, Ella., 

Söderberg, Siv., 

(2002) Sverige  

Qualitative Health 

Research: 

Struggling for a 

Tolerable Existence: 

The Meaning of 

Men´s Lived 

Experiences of 

Living with Pain of 

Fibromyalgia Type 

Belysa innebörden av mäns 

upplevelser av att leva med 

smärta av fibromyalgi typ 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

Undersökning via intervjuer 

n= 14 

 

Deltagarna rapporterade att 

smärta, svaghet och utmattning 

var symtom som de inte ville 

prata med andra om. Deltagarna 

rapporterade om konstant 

smärtpåverkan som påverkade 

deras humör vilket påverkade 

familjen negativt. Deltagarna 

hade svårt att uttrycka sina 

känslor då de inte ville framstå 

som gnälliga. Fibromyalgin 

påverkade deras arbetssituation. 

Hög 



 

_ 

Bilaga 4 

Artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

#7 Paulsson, 

Margareta,. 

Norberg, Astrid., 

Danielsson, Ella., 

(2002) 

Sverige  

Journal of Advanced 

Nursing: 

Men living with 

fibromyalgia-type 

pain: experiences as 

patients in the 

Swedish health care 

system 

Beskriva hur män som lever 

med smärta av fibromyalgi 

typ upplever att det är att 

vara patient i svenska hälso- 

och sjukvården 

Kvalitativ 

Undersökning via intervjuer 

n= 14 

Deltagarna rapporterade att det 

tog lång tid innan de sökte vård. 

De rapporterade att de inte ville 

framstå som gnälliga. Upplevde 

att vården trodde att deras 

smärta var äkta men att de 

överdrev den. Deltagarna 

använde både farmakologiska 

och alternativa behandlingar. 

De rapporterade att trots sin 

sjukdom ville de kunna hantera 

sina arbetsuppgifter. 

Hög 

#8 Råheim, Målfrid., 

Håland, Wenche., 

(2006) 

Norge 

Qualitative Health 

Research: 

Lived Experience of 

Chronic Pain and 

Fibromyalgia: 

Women´s Stories 

From Daily Life 

Hur upplevs vardagen när 

kroppen är drabbad av 

kronisk smärta? 

Kvalitativ 

Hermaneutisk fenomenologi 

Undersökning via intervju 

n= 12 

 

Deltagarna rapporterade att 

morgonstelhet och trötthet ledde 

till att de blev på dåligt humör. 

Fibromyalgin påverkade 

förmågan att ta hand om familj 

och hushåll. 

Hög 

#9 Sallinen, Merja., 

Kukkurainen, 

Marja Leena., 

Peltokallio, Liisa., 

Mikkelsson, 

Marja., 

Anderberg, Ulla 

Maria., 

(2012) Finland 

Health Care for 

Women 

International: 

Fatique, Worry and 

Fear- Life Events in 

the Narratives of 

Women With 

Fibromyalgia 

Få djupare förståelse för hur 

kvinnor med lång historia av 

fibromyalgi uttrycker och 

tolkar orsaker och 

konsekvenser av olika 

händelser i livet och 

sjukdomserfarenheter ur ett 

livshistorieperspektiv   

Kvalitativ 

Undersökning via intervju 

n= 20 

Deltagarna rapporterade en lång 

och frustrerande process för att 

få diagnosen. De rapporterade 

ett varmt stöd ifrån familj och 

vänner. De ville fortsätta sina 

arbetsuppgifter och de kunde 

anpassa dem för att klara av 

arbetet. 

Hög 
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BILAGA 5 

Bild Tender points  
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