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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av diffus värk i hela 

kroppen utan någon organisk orsak till smärtan. Patienter upplever lidande av smärtan samt på 

grund av de begränsningar i vardagen som smärtan för med sig. Diagnosen ställs med hjälp av 

speciella kriterier för fibromyalgi samt patientens subjektiva upplevelser. Sjukdomen är svår 

att diagnostisera därför kan patienternas situation präglas av oförståelse från omgivningens 

liksom från vårdpersonalens sida.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever mötet med 

vården. 

Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med en kvalitativ ansats och baserades på 

5 intervjuer. Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: I studien kunde två kategorier med tillhörande underkategorier urskiljas. Negativa 

upplevelser med tillhörande underkategorier: Att bli ifrågasatt och inte bli tagen på allvar och 

Ingen som bryr sig samt Positiva upplevelser med underkategorier: Att hitta rätt person i 

vården och Att bli trodd, lyssnad på och förstådd. 

Slutsats: Genom studiens resultat har författarna kommit fram till att det är viktigt att lyssna 

och tro på patienter som har fibromyalgi. Att ta deras beskrivningar på allvar, vilket kan vara 

till hjälp på vägen till deras välbefinnande. 
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INLEDNING 
Under kurser i människans sjukdomar, där vi gick igenom bland annat patofysiologi väcktes 

vårt intresse för sjukdomar som saknar någon bra förklaring. Varför utvecklas dessa 

symptom? Hur lätt är det för patienten att få stöd och hjälp när sjukdomen är svårt att påvisa 

och förklara?  

Det finns en rad olika svårförklarliga sjukdomar men valet att skriva om fibromyalgi 

grundade vi på att det i vår bekantskapskrets finns två personer med denna diagnos. Då det i 

diskussioner med dessa personer ofta uppkommer hur sjukdomen påverkar deras vardag och 

arbete tänkte vi gå vidare och undersöka hur dessa patienter upplever mötet med vården. Detta 

kan bidra till att framtida möten mellan sjuksköterskor och dessa patienter blir mer 

respektfulla och uppskattade. 

 

BAKGRUND 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av diffus värk i kroppen utan 

någon organisk orsak till smärtan (Abeles, Pillinger, Solitar & Abeles, 2007). Tillståndet 

kännetecknas framför allt av utbredd muskelsmärta, flera ömma punkter och en 

trötthet/utmattning (Moore Shaefer, 2004). Det var först år 1990 som den medicinska 

diagnosen fibromyalgi fastställdes av American College of Reumatology (ACR) genom 

etablerandet av en rad kriterier (Abeles et.al., 2007).  

För att få diagnosen fibromyalgi skall patienten ha ont i minst 3 månader, smärtan måste 

finnas utbredd på båda sidor av kroppen, ovanför och under midjelinjen och längst ryggraden 

samt det skall göra ont på minst 11 av 18 väldefinierade palpationspunkter över hela kroppen 

(Fibromyalgiförbundet, 2012; Wierwille, 2012). Diagnosen fibromyalgi baseras oftast på 

patientens upplevelser och en noggrann fysisk undersökning (Arnold et.al., 2008).  

Enligt internationell statistik drabbas 0,7 % till 3,4 % av befolkningen i västländer av 

fibromyalgi (Råheim & Håland, 2006). Majoriteten av de som drabbas, ungefär 9 av 10 

patienter är kvinnor (Fibromyalgiförbundet, 2012). Varför kvinnor drabbas i betydligt större 

utsträckning är okänt. En bidragande orsak kan vara vår moderna kultur, där kvinnan 

dubbelarbetar, genom att dels förvärvsarbeta om dagarna och dels genom att inneha det 

huvudsakliga ansvaret för att sköta hemmet. Dessa aspekter förhindrar tid för vila och 

återhämtning (Lindh, 2010). Sjukdomen uppträder oftast i unga år eller i medelåldern men 

drabbar även barn och äldre personer, dock är det mer sällsynt (Moore Schafer, 2004; 

Fibromyalgiförbundet, 2012). 

Trots betydande framsteg i forskningen om de fysiologiska processer som orsakar kronisk 

smärta, är fibromyalgi fortfarande bland de minst förstådda fenomenen inom 

medicinvetenskapen, och i medicinska termer, beskrivs fibromyalgi som en "odefinierad eller 

oförklarlig sjukdom" (Råheim et.al. 2006). Tidigare trodde forskare att fibromyalgi berodde 

på en inflammation i musklerna och sjukdomen blev då klassificerad som reumatisk 

(Fibromyalgiförbundet, 2012). Dock har man vid kliniska studier inte kunnat påvisa någon 

inflammatorisk faktor som är typisk vid reumatisk sjukdom. Snarare handlar det om en 

störning i centrala nervsystemet - att det har blivit överkänsligt och skickar förstärkta, och för 

många, smärtimpulser till hjärnan (Fibromyalgiförbundet, 2012; Reumatikerförbundet, 2012; 

Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008). 
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Tidigare forskning har kommit fram till att det finns en rad olika faktorer eller kombinationer 

av faktorer som slutligen kan utlösa tillståndet (Abeles et.al., 2007). Bland annat kan 

långvariga muskelspänningar utgöra en ökad risk. Dessa kan ge en lokal smärta som är 

lokaliserad till ett ställe i kroppen, en arm, höft, axel och sprids därefter till hela kroppen om 

den inte ges tid och möjlighet till avslappning och återhämtning (Lindh, 2010 ; 

Fibromyalgiförbundet, 2012). Andra faktorer som kan bidra till att sjukdomen utvecklas är 

oro, ångest, depression, fysiska- och psykiska trauman (Abeles et.al. 2007). Även långvarig 

psykisk och fysisk stress kan bidra till sjukdomsutvecklingen (Wanvik, 2011). Samma studie 

visar på att kvinnorna inte lyssnat på sin kropp och uppmärksamma smärta och trötthet, vilket 

kan ha bidragit till utveckling och underhåll av de fysiska symtomen (Ibid). Flertalet studier 

visar även på att det förekommer en genetisk faktor vid fibromyalgi och som antagligen spelar 

en större roll än vad man tidigare trott (Fibromyalgiförbundet, 2012; Bellato et.al. 2012).  

Symptom och behandling 

Enligt Tapper (2007) kan fibromyalgi yttra sig på olika sätt hos olika individer då vissa får 

endast några få symptom medan andra får en svårare form med många olika symptom och 

funktionsnedsättningar. Huvudsymptomen vid fibromyalgi är gradvis insättande smärta i 

muskler och skelett. Smärtan karakteriseras oftast som djup och brännande värk på olika 

ställen av kroppen. Oftast förvärras smärtan av fysisk ansträngning men även av andra 

faktorer som t.ex. psykosociala eller kognitiva påfrestningar (Wierwille, 2012).  Förutom 

smärtan lider patienter med fibromyalgi oftast av andra besvär. De vanligaste av dessa är en 

onormal trötthet, sömnsvårigheter och morgonstelhet (Abeles et.al. 2007). Det finns en rad 

andra symptom som patienter med fibromyalgi brukar beskriva bl.a. huvudvärk, tarmbesvär, 

olika slags överkänslighetsreaktioner samt stickningar och domningar i extremiteterna 

(Arnold et.al. 2008).  

Förutom fysiska symptom brukar patienter med fibromyalgi drabbas av psykiska besvär så 

som ångest, depression och olika kognitiva funktionsnedsättningar dvs. försämrad 

koncentrationsförmåga, försämrat minne och förmåga att uttrycka sina tankar (Arnold et.al. 

2008). Gormsen, Rosenberg & Jensen (2010) kommer i sin studie fram till att patienter med 

fibromyalgi har mer psykiska symptom i form av ångest och depression än till exempel friska 

individer eller patienter med neuropatisk smärta.  

Något specifikt botemedel mot själva fibromyalgin finns inte utan det som erbjuds är 

symptomlindrande behandling till exempel antidepressanter, analgetika samt 

muskelavslappnande preparat. Eftersom symptombilden varierar hos olika 

fibromyalgipatienter är det nödvändigt att behandlingen skall vara anpassad till varje patient 

(Wierwille, 2012). Den medicinska behandlingen ger en lindring av symptomen men har dock 

bara en tillfällig effekt. Den frustration många patienter känner över att inte hitta en långsiktig 

effekt leder ofta till att patienterna vänder sig till alternativa mediciner och 

behandlingsmetoder (Moore Schaefer, 2004). 

Att leva med fibromyalgi 

De symptom som patienterna har i samband med fibromyalgi dvs. smärta, ångest, trötthet osv. 

ger oftast negativa konsekvenser i deras liv bl.a. störda sociala- och yrkesmässiga funktioner. 

Smärtan och tröttheten tar styrka ifrån den sjuke och innebär att det tar mycket längre tid för 

dessa personer att utföra praktiska saker i hemmet. Dessa personer är tvungna att vila flera 

gånger per dag för att kunna orka med de viktigaste uppgifterna (Arnold, 2008). Att inte 

kunna eller orka röra på sig fullt ut kan innebära att dessa kvinnor inte kan ta hand om sina 

familjemedlemmar eller sköta den sociala biten på det sätt som det kanske förväntas av dem. 
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Rutiner ändras, förmågan att agera i allt som händer med familjemedlemmar försvinner, vilket 

leder till förtvivlan och skuldkänslor hos dessa patienter (Råheim et.al. 2006). Dessutom 

upplever kvinnor med fibromyalgi att de inte blir tagna på allvar av sina familjemedlemmar 

eller vänner eftersom deras sjukdom inte syns på utsidan. Detta i sin tur leder oftast till 

förlorad självkänsla, social isolering och försämrade relationer med familjen och vänner 

(Moore Schafer, 2004). 

Arbetsförmågan påverkas också i stor omfattning. En stor del av dessa kvinnor blir tvungna 

att byta jobb eller arbeta mindre på grund av koncentrationssvårigheter eller oförmåga att 

utföra repetitiva uppgifter (Arnold et.al. 2008). Om det går att behålla arbetet beror på det 

stöd och den hjälp man kan få från arbetsgivaren och arbetskollegor. Det kan vara möjligt att 

byta arbetsuppgifter eller tillåtas att ta pauser oftare för att orka med arbetsdagen (Tapper, 

2007). 

Oftast tar det en lång tid innan patienter med fibromyalgisymptom får sin diagnos eftersom 

dessa patienter inte ser sjuka ut och undersökningarna ger inte några konkreta fynd (Moore 

Schafer, 2004). Larsson (2010) skriver att det är väldigt lätt för en vårdare att misstolka 

patientens långvariga och ospecifika symptom som inbillning eller ”psykiska problem” och 

oftast blir patienten tvungen att gå från den ena vårdinsatsen till den andra för att kunna få 

hjälp. Enligt Hälso-och Sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall vården bedrivas på ett sådant 

sätt att patientens behov av trygghet tillgodoses samt att en god kontakt mellan patient- och 

sjukvårdpersonalen främjas. För att kunna skapa en bra patient- vårdare relation behövs det en 

öppen hållning för patientens upplevelser i vården. Ekebergh (2009) menar att en öppen 

hållning innebär att man erkänner att det kan finnas fel i tidigare uppfattningar och 

värderingar och att det finns en möjlighet till nya kunskaper.  

Enligt Nationalencyklopedin (2012) innebär ordet vård en tillsyn som är förenad med någon 

form av behandling eller annan åtgärd. Med mötet med vården menas i denna uppsats möten 

med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa möten inkluderar både inneliggande 

vård dvs. vård på en sjukhusavdelning och öppen vård dvs. vård på en vårdcentral eller 

mottagning.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
Denna studie vilar på en vårdvetenskapligt teoretisk grund, vilket innebär ett fokus på 

patientens upplevelser av sin hälsa och situation. Vårdvetenskapens uppgift är att generera 

kunskap om hälsa och vårdande och vårdverksamhetens uppgift är att använda denna kunskap 

så att varje patients hälsa gynnas på bästa sätt. Med andra ord bidrar vårdvetenskapen till ett 

gott vårdande, som innebär att vårdaren utgår ifrån patientens livsvärld dvs. hans eller hennes 

subjektiva upplevelse av sin tillvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kräver att vårdaren 

har ett förhållningssätt som bejakar verkligheten såsom patienten ser den, men även att 

patientens vardagsvärld uppmärksammas och medicinska ställningstaganden problematiseras 

ur patientens perspektiv. Livsvärldsperspektivet innebär att vårdaren visar intresse för 

patientens egen berättelse och livshistoria. Dessutom betraktas patienten som den främste 

experten på sig själv som har unika erfarenheter och upplevelser av sin livssituation 

(Ekebergh, 2009). Begrepp som kommer att användas i studien är vårdrelation, välbefinnande, 

bemötande och vårdlidande. 

Vårdrelation 

Vårdrelationen är en relation som uppstår mellan vårdare och patient.  Det är ingen vanlig 

relation som t.ex. en vänskapsrelation (Dahlberg et.al. 2010). Vårdrelationer påverkas och 

formas av olika faktorer beroende på vilka som möts: kvinnor eller män, gamla eller unga. 

Vårdrelationer kan vara både vårdande och icke-vårdande och kan leda till både lidande och 

välbefinnande hos patienten. En vårdande relation präglas bl.a. av förståelse, respekt och 

ömsesidighet (Snellman, 2009). Dessutom krävs det professionell kunskap från vårdarens sida 

och en ständig reflektion över det som händer i vårdandet (Dahlberg et.al. 2010). 

Välbefinnande 

Välbefinnandet är ett subjektivt och personligt fenomen som kommer till uttryck i människans 

sätt att vara i världen. Välbefinnandet kan inte delas in i psykiskt och fysiskt eftersom det är 

ett helhetstillstånd. Välbefinnande är inte något som man lägger märke till utan är en 

upplevelse som människa som man inte tänker närmare på i vanliga fall. Det är först när en 

sjukdom drabbar oss som vi börjar bli medvetna om välbefinnandet, som har försvunnit från 

vår tillvaro (Ekebergh, 2009). Ofta förknippas begreppet välbefinnande med begreppet hälsa. 

All upplevelse av hälsa innebär en generell upplevelse av välbefinnande. Det kan vara svårt 

att tänka på hälsan när man är sjuk men till exempel med en bra hjälp från den professionella 

vården kan patienten uppleva välbefinnande trots svår sjukdom (Dahlberg et.al. 2010) 

Välbefinnande är en individuell upplevelse och skall förstås ur den enskilde patientens 

perspektiv. Endast patienten kan förklara vad välbefinnande innebär för denne (Ekebergh, 

2009). 

Bemötande 

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har 

till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och 

tonfall. Ett bra bemötande handlar för sjuksköterskan om att ha kunskaper och förmågor för 

att kunna bemöta och kommunicera med människor som befinner sig i olika livssituationer 

(Kunskapsguiden, 2012). Det goda bemötandet kännetecknas av närvaro, lyhördhet samt 

försiktighet. Det räcker inte bara att vara fysiskt närvarande utan det krävs även ett genuint 

intresse och engagemang från vårdpersonalens sida (Croona, 2003). 
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Vårdlidande 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är lidandet något ont som skall bekämpas men också 

något som kan ha en mening i livet. Det finns olika typer av lidande- livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Ett vårdlidande skapas i själva vårdrelationen mellan 

vårdare och patient. Det kan handla om en icke-vårdande relation där patienten inte blivit 

bemött på ett värdigt sätt och känner sig förolämpad eller ignorerad (Wiklund, 2009). När 

vården misslyckas med att erbjuda ett gott vårdande som stärker patientens hälsoprocesser 

kan ett vårdlidande uppstå. (Dahlberg et.al. 2010). Risken för att ett vårdlidande skall uppstå 

är överhängande då vårdaren förbiser den unika människan och istället ser till hur det ”borde” 

vara eller bara utgår från sitt eget perspektiv, och hur vårdaren själv skulle vilja bli behandlad 

(Wiklund, 2009). Hon (Ibid) menar vidare att sjuksköterskan har som ansvar att förebygga 

och eliminera vårdlidandet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Det bedrivs i dagsläget forskning som är inriktad på att kartlägga orsaken till smärtan vid 

fibromyalgi. Idag vet man att fibromyalgi drabbar mest kvinnor och dessa får olika fysiska 

och även psykiska besvär pga. ständig värk och trötthet. Inte minst påverkas familjen och 

arbetet på ett negativt sätt. 

Vidare forskas det även kring olika behandlingsmetoder som skulle kunna hjälpa dessa 

kvinnor, eftersom något bra botemedel mot sjukdomen hittils inte funnits. Därför är 

fibromyalgipatienter beroende av ha mycket kontakt med vården för att kunna få hjälp. 

Eftersom de flesta undersökningar är inriktade mot att hitta en egentlig orsak till problemet 

kan mötet mellan fibromyalgipatient och vårdare bli mer komplicerat eftersom vårdaren 

endast har patientens upplevelser att utgå ifrån. Det är lätt för vårdaren att förklara dessa 

problem som inbillning eller ”psykiska besvär”.  

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv skall mötet mellan en vårdare och en patient vara 

vårdande dvs. den skall syfta på att stödja och stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg 

et.al. 2010). Därför anser vi att det är viktigt att undersöka hur kvinnor med fibromyalgi 

upplever kontakten med vården. Detta möjliggör för oss sjuksköterskor att få en ökad 

förståelse för dessa patienter och deras situation. Dessutom kan denna kunskap bidra till att 

mötet med dessa patienter verkligen blir vårdande och stöttar deras hälsoprocesser. Tagit bort 

del av mening 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever mötet med vården. 

METOD 
 

Uppsatsen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har som syfte att förstå världen utifrån intervjupersonernas synvinkel och 

målet är att producera en ny kunskap om människornas levda värld (Kvale & Brinkmann, 

2009). En noggran beskrivning av patienternas berättelser är av värde för att kunna uppnå en 
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förståelse av patienternas situation när det gäller mötet med vården. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008) strävar den kvalitativa omvårdnadsforskningen efter att beskriva, förstå, 

förklara samt tolka ett fenomen.  

Dessutom har en induktiv ansats används i studien, vilket innebär att författarna ej utgick ifrån 

en utvald teori utan sökte ny kunskap inom området. Enligt Forsberg et.al. (2008) samlar 

forskaren i den induktiva metoden förutsättningslöst in information inom sitt valda område 

och försöker efter detta utveckla nya begrepp eller teorier. 

Datainsamling 

En halvstrukturerad (semistrukturerad) intervjutyp valdes då den enligt Forsberg et.al. (2008) 

innehåller förutbestämda frågor men har en friare struktur där intervjuaren själv bestämmer 

ordning och på vilket sätt frågorna ställs.  

Som en vägledning under intervjun användes en intervjuguide (Se bilaga 1). Kvale et.al. 

(2009) menar att en intervjuguide strukturerar mer eller mindre upp intervjuns gång. 

Intervjuguiden till studien skrevs av författarna själva. Frågorna konstruerades utifrån studiens 

syfte. Frågorna som användes skulle vara öppna och ge utrymme för följdfrågor.  

För att säkerställa att frågorna är väl anpassade för studiens syfte har en pilotintervju 

genomförts. Enligt Patel et.al. (2011) kan en pilotintervju användas vid prövning av en viss 

teknik på datainsamling eller en viss uppläggning av frågorna. Kvalitet på resultatet av denna 

intervju ansågs vara tillräckligt hög för att kunna inkluderas i studien. För att informanterna 

skulle känna sig bekväma under intervjuernas gång fick de själva bestämma en plats för 

intervjun. Det enda kravet var att platsen skulle vara avskild för att undvika störande faktorer, 

som enligt Forsberg et.al.(2008) bör minimeras. Fyra av intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem och en på Linneùniversitetets bibliotek. 

Intervjuerna spelades in under förutsättning att informanterna hade gett sitt godkännande till 

detta. Thomsson (2010) skriver att i en tolkande och reflexiv undersökning behöver man ha 

tillgång till hela informantens berättelse, höra deltagarnas egna ord, kunna söka efter ordval, 

motsättningar och hänvisningar då ingen intervjuare hinner skriva ned hela berättelser 

ordagrant. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och båda författarna var närvarande 

under inspelningen. 

Urvalsförfarande  

Undersökningsgruppen bestod av 5 personer. Kvinnorna som deltog i studien var mellan 32 

och 64 år gamla. De hade haft diagnosenen fibromyalgi i mellan 5 och 25 år. Då det är flest 

kvinnor som drabbas inriktades studien just på dessa. Kvinnorna som inkluderades är från 18 

år och uppåt och har diagnosen fibromyalgi. Åldersgränsen är på 18 år då minderåriga 

personer tillhör barnsjuksköterskans kompetensområde. Det är dessutom ytterst ovanligt att 

barn under 18 får denna diagnos. För övrigt är kvinnornas ålder av mindre betydelse då den 

inte anses påverka resultatet i någon större omfattning gällande upplevelser av mötet med 

vården. Kvinnorna skulle behärska det svenska språket.  

Valet av antalet informanter grundades på att det är kvalitet på intervjuerna som är av vikt. 

Thomsson (2010) skriver att för studenter som skriver c-uppsats kan fem till tio intervjuer 

vara en lagom mängd för att kunna hantera information och komma in i frågeställningen.  

Två olika sätt användes för att ta tag på informanter till studien. Dels tillfrågades två personer 

med diagnos fibromyalgi i författarnas bekantskapskrets om deltagande i studien. Dels 

kontaktades andra bekanta som i sin tur kände någon som har fibromyalgi. Denna 
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urvalsmetod kallas för bekvämlighetsurval då man använder sig av de personer som är enklast 

att få tag i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012) och har blivit vald pga. 

begränsad tid för genomförandet av studien. Alla informanter kontaktades via telefon för 

första gången för att informeras om studien och bestämma tid och plats för inspelning. 

Dataanalys 

Efter inspelningarna transkriberades intervjuerna ordagrant av uppsatsförfattarna. Kvale et.al. 

(2009) menar att samtalet genom att skrivas ut struktureras upp i en form som passar för 

närmare analys och utskriften är en inledning till en analytisk process.  

Därefter analyserades transkriberade texter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Lundman & Graneheim (2010) menar att eftersom denna typ av analys kan användas för att 

analysera olika texter och att tolkning av texter kan ske på olika nivåer är den användbar inom 

olika forskningsområden, bland annat inom vårdvetenskapen.  Alla texter lästes igenom flera 

gånger för att kunna få en känsla av helheten. Sedan plockades meningar och fraser som 

passade syftet med studien – så kallade meningsbärande enheter ut. Efter detta kondenserades 

dessa enheter, det vill säga förkortades på det sätt så att innehållet behölls. I nästa steg 

formulerades koder som fungerar som benämning på de olika meningsbärande enheterna. 

Därefter sorterades koderna till olika kategorier, som i sin tur återspeglar det centrala 

budskapet med studien. Transkribering samt analys av intervjuerna genomfördes av båda 

författarna tillsammans. 

Enligt Forsberg et.al. (2008) skall forskaren i en kvalitativ studie ta ställning till sin egen 

förförståelse dvs. den kunskap som forskaren besitter inom det område där forskningen skall 

genomföras. Författarna försökte medvetandegöra sin egen förförståelse och problematisera 

den för att undvika att den skulle påverka analysprocessen och i sin tur resultaten. 
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Exempel på analys: 

 Kondensering Kod Kategori 

” ... hon ( läkare) gick 

igenom min journal  

och sa det: Men 

härregud är det ingen 

som har satt ihop detta 

innan?...Hon var helt 

suverän och hon har 

hjälpt mig 

jättemycket...” 

(Intervju 3) 

Att det finns 

vårdpersonal som 

ser till helheten. 

Som stannar upp 

och tar tag i 

patientens 

situation. 

Att hitta rätt person i 

vården. 

 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

”Men hon var faktiskt 

den första läkare som 

faktiskt tog tag i det. 

Då hade jag ändå 

försökt i rätt många år 

innan.. men det var 

liksom ingen som… 

brydde sig om nånting 

över huvudtaget, utan 

dom bara skicka mig 

vidare.” (Intervju 1) 

Att vårdpersonalen 

verkligen bryr sig 

och försöker att 

hjälpa patienten. 

 

”-Nej, men gud kan en 

läkaren va sån här? 

För jag hade suttit o 

berättat hela min 

historia och helt 

plötsligt säger han 

att…-(läkare) ja, du 

berättade förut ATT…o 

så…liksom ba va? Har 

du LYSSNAT på vad 

jag sa ? För det har 

aldrig nån gjort 

innan…Det var också 

en AHA-upplevelse. 

(skratt)att känna att 

man visst kunde bara 

va intresserad…” 

(Intervju 1) 

Patientens 

upplevelser av att 

bli lyssnad på 

första gången. Och 

att någon visar 

intresse. 

Att bli trodd, lyssnad 

och förstådd 

 

”Den enda hjälpen jag 

har som här inne på 

vårdcentralen där är 

jag ju betrodd, de har 

ju aldrig sagt att det 

har nånting med det 

psykiska o göra. Utan 

de verkligen ser att jag 

har ont.” ( Intervju 4) 

Vårdpersonal tror 

på patienten och 

motsätter sig inte 

det hon säger. 
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FORSKNINGSETISKA  ASPEKTER 
 

Innan datainsamlingen påbörjades granskades studieprojektet med hjälp av en speciell 

blankett för etisk egengranskning (Se bilaga 2). Denna blankett hjälper forskaren att avgöra 

om studien är etisk försvarbar eller om det behövs godkännande av den regionala 

etikprovningsnämnden (EPN). Resultatet av granskningen visade att det inte krävdes 

ytterligare godkännande för genomförandet av studien. 

Personerna som skulle delta i studien har blivit informerade både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte och om sina rättigheter som informant enligt Helsingsforsdeklarationen (2008). 

Bland annat har ett av handledaren godkänt informationsbrev skickats ut till alla deltagare. 

Detta innehöll information om syftet med studien, hur intervjun skulle genomföras, att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, samt att informanterna inte 

behövde svara på alla frågor samt att all information skulle behandlas konfidentiellt (Se bilaga 

3). Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) skall nyttan med forskningsarbetet överväga 

riskerna. Författarna till denna studie ansåg att det inte fanns några känsliga frågor som skulle 

kunna leda till att intervjupersonerna kunde fara illa. Dessutom hade informanterna möjlighet 

att avbryta deltagandet utan att behöva förklara orsaken till detta.  

De transkriberade intervjuerna kodades så att inga namn eller andra personuppgifter skulle 

kunna identifieras. De inspelade intervjuerna förvarades i lösenordskyddad mobiltelefon 

under uppsikt av en av författarna. Alla inspelade intervjuer kommer att raderas efter att 

studien blir avslutad och godkänd. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) där 

det står att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för 

vilket uppgifterna samlades in. 
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RESULTAT 

I dataanalysen har författarna kommit fram till två huvudkategorier. Den första är Negativa 

upplevelser med tillhörande underkategorier: Att bli ifrågasatt och inte tagen på allvar och 

Ingen som bryr sig. Den andra är Positiva upplevelser med underkategorier: Att hitta rätt 

person i vården och Att bli trodd, lyssnad på och förstådd.   

Negativa upplevelser 

Alla informanter har upplevt möten med vården som har varit negativa. Dessa negativa 

upplevelser handlade om att informanternas smärta blev ifrågasatt av läkaren, vilket gjorde att 

de inte blev tagna på allvar. När de väl blev betrodda upplevde de att vårdpersonalen inte 

brydde sig på det sätt som de önskade.  

Att bli ifrågasatt och inte bli tagen på allvar. 

Bland våra informanter framkom det att de kände sig ifrågasatta och inte tagna på allvar då de 

sökte vård för sina problem. Hos majoriteten av dessa bortförklarades deras problem på grund 

av deras låga ålder. De kunde även få höra att det inte är något farligt, att det kunde vara 

växtvärk, samt att det kunde bero på något annat. En av informanterna berättar om sin långa 

väg till diagnosen där ingen inom vården tog henne på allvar och hon blev bara skickad hem 

med ”diverse konstiga saker”( Intervjuperson 1) 

 

Det framkom även bland informanterna att de inte blev tagna på allvar för sin fysiska smärta, 

utan fick istället höra att deras smärta hade psykiska orsaker, och kunde bero på att de 

inbillade sig. Informanterna berättade att detta i stort sett berodde på att deras smärta inte syns 

på utsidan och därför är det lätt för en läkare att förklara det som psykiska besvär. En 

informant berättar: ”…det inte syns någonting på röntgen och det finns ju inte jättemycket 

tester och ta...” (Intervjuperson 2) Detta upplevdes som frustrerande hos en stor del av 

informanterna. En annan kvinna säger följande: ”Det här att man inte blir betrodd…utan 

klassas som mer eller mindre psykiskt sjuk, det tar hårt.” (Intervjuperson 4) En av 

informanterna beskriver hur hennes unga ålder låg henne i fatet för att få en diagnos. Hon tror 

att det var anledningen till att det dröjde så pass länge innan hon fick rätt hjälp. Hon säger att : 

”Så ung kan man inte vara för att få fibromyalgi då måste man vara dubbelarbetat…i 40 år 

...” ( Intervjuperson 2) 

 

Däremot i vissa fall fick informanterna lägga mer vikt vid sina psykiska problem och i vissa 

fall till och med hitta på att de hade psykiska problem. Detta för att de inte blev betrodda för 

att ha fysiska smärtor. Detta gav dem en större acceptans och då kunde de lättare få hjälp med 

t.ex. sjukskriving, även om den fysiska smärtan var den huvudsakliga anledningen till 

sjukskrivningen. Så här beskriver det en av kvinnorna: ” De kunde inte sjukskriva mig för jag 

hade ont i ryggen men de kunde göra det för jag var nedstämd då...Så fick man stå på den 

grenen istället och köra hårdare på det...” ( Intervjuperson 5) 

 

En annan upplevelse var att de blev både ifrågasatta och rent av motsagda av vårdpersonalen. 

Alla informanter har testat många olika behandlingmetoder och visste vilket som hjälper dem 

bäst. En del av dem upplevde dock att vissa läkare inte trodde på vad de sade och genom det 

menade sig vara experter på vad fibromyalgi innebär. Detta kunde göra dem väldigt ledsna 

och besvikna. En kvinna till exempel berättade för sin läkare att hon brukar gå till en naprapat 

för att hon får mycket låsningar av sina spända muskler. Av läkaren fick hon då höra att det 
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inte finns några belägg för att man kan ha låsningar i sin kropp vid fibromyalgi.  Hon säger: 

”Det fick jag höra ...o, det känns tufft.” (Intervjuperson 2) 

Ingen som bryr sig 

Även när diagnosen var ställd och de fick behandling kunde de uppleva att vårdpersonalen 

inte brydde sig fullt ut. De fick hjälp huvudsakligen med medicinsk behandling. Men vad de 

saknade var någon som tog sig tid, lyssnade och brydde sig på det sättet de skulle vilja. ” Jag 

önskar att någon hade tid för just mig och såg mig. Det är väldigt viktigt” (Intervjuperson 3)  

Något som de önskade mer var t.ex. mer kontinuitet i vården, någon som följde upp deras 

situation och hörde av sig med jämna mellanrum och frågade hur det var. Hur mycket kontakt 

de hade med vården berodde mycket på dem själva. Oftast tog de kontakten endast för att få 

smärtstillande eller remisser skrivna. En av informanterna berättar att när hon får ont så går 

hon till vårdcentralen och får där läkemedel mot sin smärta. När hon kommer hem och tar 

tabletterna blir hon dålig i magen istället. Hon tvingas då att avsluta medicineringen på grund 

av sina magbesvär. ” Och sen går det en tid och sen sitter jag här med min värk igen. Det är 

ju ingen som bryr sig.” ( Intervjuperson 4) 

Det framkom även att det var viktigt för stor del av informanterna att behålla en och samma 

läkare under en längre tid. När de fick träffa en och samma läkare under en tid kunde de 

uppleva att han känner dem väl och de kan ha förtroende för honom. Däremot fick dessa 

patienter byta läkare väldigt ofta. Att bli tvungen till att byta mellan olika läkare upplevdes 

som påfrestande och energikrävande. Informanterna beskrev detta som ett ointresse från 

vårdpersonalens sida. ”… 58 olika utredningar igen då så fort man träffar en ny läkare. Eh, 

oavsett vad som står i journalen. Eller vad som vad man säger själv, då...” (Intervjuperson 1) 

Positiva upplevelser 

Det som även framkom tydligt i intervjuerna var att alla informanter har beskrivit positiva 

möten med vården. Oftast handlade det om att de träffade en person i vården som tog tag i 

deras problematik. Dessutom upplevdes mötena som positiva när informanterna kunde känna 

sig lyssnade på och förstådda av vårdpersonalen. 

Att hitta rätt person i vården. 

Informanterna uppgav vikten av att träffa rätt person i vården. En som kunde och ville hjälpa 

dem. En som kunde ta tag i deras situation och även möjliggöra att de fick en diagnos. Oftast 

blev dessa kvinnor tvungna att ha mycket kontakt med vården innan de kunde få en förklaring 

för sina smärtor. Att en läkare ser hela patientens sjukdomshistoria utan att koncentrera sig 

endast på det som patienten söker för just nu kunde få dessa patienter att uppleva trygghet och 

tillit. Så här kunde kvinnorna uttala sig om det: ”… hon var faktiskt den första läkare som 

faktiskt tog tag i det.” ( Intervjuperson 1) eller ” ... hon (läkare) gick igenom min journal och 

sa det: Men herregud är det ingen som har satt ihop detta innan? ...Hon var helt suverän och 

hon har hjälpt mig jättemycket...” (Intervjuperson 3) 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna var att dessa kvinnor kunde se skillnader i 

bemötandet mellan olika personer i vården. Till exempel uttalade en del av informanterna att 

unga läkare hade en bättre förståelse för fibromyalgipatienternas situation. Detta ledde i större 

utsträckning till att dessa läkare bemötte kvinnor med fibromyalgi på ett bättre sätt. ” Så de 

(äldre läkare) kanske inte riktigt har accepterat den (diagnosen) eller så. De yngre har väl 

läst om den här och fått lära sig den här diagnosen på skola.” ( Intervjuperson 3) Vissa 

informanter har även upplevt att kvinnliga läkare hade lättare att sätta sig in i deras situation 
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och gav ett mer värdigt bemötande. Vilket enligt en av informanterna kunde bero på att ” en 

kvinna har det lättare att sätta sig in i en annan kvinnas situation.” (Informant 5) 

Att bli trodd, lyssnad på och förstådd. 

Flertalet informanter berättade att deras möten med vården blev positiva då de kunde känna 

att de inte blev ifrågasatta för sina smärtor. De kunde känna sig trodda och förstådda när 

vårdpersonalen lyssnade på dem och visade respekt och intresse för det dem säger. När 

läkarna inte försöker att bortförklara deras symptom utan försöker sätta sig in i deras situation 

och ge stöd även om de inte kan bota dem.  En kvinna berättar om den första gången då hon 

upplevde att hon inte blev ifrågasatt för sina besvär. Då läkaren lyssnade på vad hon hade att 

säga och utgick ifrån hennes berättelse. Trots att han ville göra en del tester för att se om det 

fanns något mer, så klargjorde han tydligt att de skulle utgå ifrån det hon sa och accepterar att 

så här står det till. Den kvinnan säger: ”Då kände jag mig trygg på en gång. Att jag inte 

behövde bli ifrågasatt för vad jag sa.”  (Intervjuperson 1) 

Alla informanter har upplevt att det var en skillnad i bemötandet före och efter 

diagnostillfället. Bemötandet efter diagnostillfället upplevdes av informanterna som mer 

positivt. Då kunde de använda sin diagnos som ett bevis på att de verkligen har smärta. Att de 

inte hittar på eller inte bara är gnälliga. En av kvinnorna säger följande: ”...och det gjorde det 

mycket enklare när jag fick diagnosen för att då var det mycket lättare att få rätt hjälp. Innan 

så famlade man runt, liksom överalt så.” ( Intervjuperson 2) Mötena med vårdpersonalen blev 

då mer respektfullda och givande då läkaren hade något att utgå ifrån utan att behöva göra 

flera olika utredningar. 
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DISKUSSION 
Studiens viktigaste fynd är att kvinnorna med fibromyalgi har både positiva och negativa 

upplevelser av mötet med vården.  De negativa upplevelserna är förknippade med att de inte 

blev tagna på allvar och att vårdpersonalen brydde sig inte om deras situation. Det som 

upplevs som positivt handlar oftast om att de träffade den rätta personen i vården och att 

vårdpersonalen lyssnade och trodde på dem.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med diagnosen fibromyalgi upplever mötet 

med vården. För att få svar på studiens syfte har författarna använt sig av intervjuer med en 

kvalitativ ansats. Då denna metod syftar till att beskriva världen så som 

undersökningspersonerna upplever den var detta enligt författarna en lämplig metod. Enligt 

författarna har syftet med studien uppnåtts. 

Resultatdelen blev inte särskilt lång. Detta eftersom det är svårt att beskriva människornas 

upplevelser på ett bra sätt utan att de olika kategorierna går in i varandra. Detta påstår även 

Lundman et.al. (2010) som framhåller att människors upplevelser kan vara så sammanflätade 

att de kan passa under flera olika kategorier. Flera försök har gjorts med att utveckla texten 

under kategorierna men detta resulterade i upprepningar. Detta enligt författarna gör att det 

blir svårare för läsaren att få en helhetsuppfattning om innehållet i texten. Därför har 

upprepande delar av text tagits bort, vilket förklarar den korta texten. 

Intervjupersonerna som deltog i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Denna 

metod innebär att man använder sig av de personer som är enklast att få tag i. Valet av metod 

grundades på den snäva tidsram vi hade för genomförandet av studien. Det finns flera 

nackdelar med denna metod, och bör ur generaliseringssynpunkt undvikas, då detta urval 

löper stor risk att inte bli representativt för den utvalda populationen (Esaisson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012). Metodvalet gör att resultatet inte kan generaliseras på samma 

sätt som om hade en annan urvalsmetod valts. Författarnas syfte var dock ej att dra generella 

slutsatser av den undersökta populationen, utan i enlighet med en kvalitativ forskningsansats 

undersöka ett fåtal individer och gå på djupet i människors föreställningsvärld. Genom detta 

nå en djupare förståelse och få en ökad kunskap för den enskilda människan (Hartman, 2004).  

Fem kvinnor deltog i studien. Antal informanter är den lägsta som rekommenderas för en 

kvalitativ intervjustudie. Däremot anser författarna att de genomförda intervjuerna är av bra 

kvalitet och därför är ytterligare intervjuer ej nödvändiga. Detta menar även Trost (2005) där 

han påpekar att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än att flertal mindre väl 

utförda. Ett alternativ hade kunnat vara att från början utöka antalet informanter, och genom 

detta skapa marginal för eventuellt bortfall. Genom detta hade även de minst informativa 

intervjuerna kunnat plockas bort. Om män istället skulle intervjuas hade det möjligen kunnat 

leda till ett annorlunda resultat. Fibromyalgi ses som en kvinnosjukdom och därför är det 

svårare för en man att få rätt diagnos, dessutom kan det kännas omanligt att klaga över värk i 

hela kroppen (Fibromyalgiförbundet, 2012). Dessa aspekter skulle kunna leda till att män med 

fibromyalgi har annorlunda upplevelser av mötet med vården. Men eftersom den största delen 

av fibromyalgipatienter är kvinnor inriktades studien mot dessa. 

En pilotintervju genomfördes först på en av informanterna. Bryman (2011) skriver att en 

pilotundersökning används för att säkerställa att frågorna fungerar som de ska. Han (Ibid) 

menar även att man med hjälp av en pilotintervju vill säkerställa att undersökningen i sin 

helhet blir bra. Denna intervju visade sig bli den mest informativa, något som författarna inte 
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var beredda på. Författarna fick en ny inspiration under denna intervju, vilket ledde till att 

frågorna har korrigerats i intervjuguiden så att de svarar bättre på syftet. 

Två av informanterna kände författarna personligen, vilket kan ha betydelse genom att de kan 

ha känt sig tvungna att ställa upp. Författarna var dock tydliga med att informera om att 

deltagandet var högst frivilligt. Däremot enligt Thomson (2010) tenderar man att få ut mer 

information då intervjuare och informant känner varandra.  

Vid intervjuerna närvarade båda författarna. Frågorna ställdes växelvis av båda intervjuarna. 

Thomson (2010) menar att en negativ aspekt med att vara två intervjuare är att 

maktsituationen bli annorlunda än om det endast är en intervjuare, något som kan påverka 

intervjuns utgång. Däremot skriver Trost (2005) att det kan vara ett gott stöd om de två 

intervjuarna är samspelta så utför de vanligtvis en bättre intervju med en större 

informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra. Att vara två som intervjuar 

upplevdes positivt från författarnas sida. Den som inte ställde frågor var uppmärksam på vad 

som sades och fyllde i eventuella luckor med följdfrågor, detta gjordes för att få ut så mycket 

information som möjligt.  

Deltagarnas ålder varierade mellan 32 och 64 år. Det stora åldersspannet på kvinnorna kan ses 

som en styrka i studien. Thomsson (2010) menar att olika ålder alltid bidrar till olika sorts 

berättelser och insikter vilket är betydelsefullt i en studie. Deltagarna fick själva bestämma tid 

och plats för inspelningen. Fyra av fem intervjuer genonfördes i informanternas hem. 

Thomsson (2010) uppger att intervjuer som gjorts hemma hos den intervjuade är av bättre 

kvalitet eftersom mötet mellan intervjuare och de som deltar i studien blir mer personligt, 

trivsamt och givande. 

Intervjuerna spelades in och transkriberarades i nära anslutning till intervjun. Däremot 

påbörjades själva analysarbetet efter det att alla intervjuer och transkriberingar var avklarade. 

Detta kunde påverka studiens resultat i en positiv riktning eftersom analysarbete enligt Trost 

(2005) under eller i direkt anslutning till intervjuerna är inte en fördel då man behöver en viss 

distans till intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt. Då båda författarna 

tillsammans transkriberade intervjuerna samt analyserade innehållet ökar detta i enlighet med 

Lundman et.al. (2010) trovärdigheten i resultatet av studien. 

Författarnas egen förförståelse riskerar alltid att påverka studiens resultat. Det är viktigt att 

vara medveten om sin förförståelse och kunna tygla den så långt det går. Granskär et.al. 

(2010) menar att genom att försöka sätta sin egen förförståelse åt sidan kan man utgöra 

beskrivningar av den ”sanna” verkligheten. Förförståelse som författarna till denna uppsats 

kunnat ha är att kvinnor med fibromyalgi har det svårt i sitt liv även när det gäller möten med 

vården. Detta kan ha påverkat studiens resultat men författarna har försökt att undvika detta 

genom att vara objektiva till det som kommit fram under intervjuerna. 

Studiens viktigaste fynd kan stödjas med resultat av tidigare forskning. Detta enligt Forsberg 

et.al. (2008) är ett tecken på att resultatet i studien är av bra kvalitet. Dessutom stärks 

resultatdelen med citat, vilket kan underlätta för läsaren att själv göra en bedömning av 

studiens giltighet (Lundman et.al. 2010). 

Resultatdiskussion 

Det som framkom i alla intervjuer är vikten av att bli tagen på allvar även om besvären som 

dessa kvinnor har inte syns på utsidan. Att vårdpersonalen ifrågasatte deras smärtor eller 

försökte bortförklara deras symptom upplevdes som något negativt. Enligt ett 
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vårdvetenskapligt perspektiv kan ”icke-vårdande” bemötande vara ledsamt, ge besvikelse 

samt rent av vara förödande för den utsatta (Dahlberg et.al. 2010). 

En viktig aspekt som framkom är att fibromyalgi patienternas symptom oftast förklaras med 

att vara orsakade av psykiska besvär. En del av informanterna hade uttryckt känslan av att 

vårdpersonalen menar att de är antingen psykiskt sjuka eller att de inbillar sig ha smärta. Detta 

ledde till en stark upplevelse av att inte bli tagen på allvar och vara ifrågasatt. Dahlberg et.al. 

(2010) skriver att otrygghet samt vårdlidandet uppstår när ingen av vårdpersonalen ser och 

förstår den lidande patienten försöker beskriva. Detta beskrivs även i flertalet 

vårdvetenskapliga artiklar. Till exempel Säll Hansson, Frilund, Brunt Hansson & Rask (2011) 

skriver i sin studie att patienter med långvarig smärta upplever att vårdpersonalen tolkar deras 

smärtor på ett felaktigt sätt och att de ofta blir tvungna att övertyga personalen om sina 

smärtupplevelser. Även Matthias, Parpart, Dawana, stubbs,Christy, Sargent& Matthew (2005) 

betonar att misstro från personalens sida försvårar patient-vårdare relation när det gäller 

behandling av smärtan och att förtroende är viktigt i denna sammanhang. 

I vissa fall uppgav informanterna ha känslan av att läkaren inte litade på deras egna kunskaper 

om sin sjukdom och hur symptomen kan lindras. Då de behandlingsmetoder som kvinnorna 

själva försökte föreslå bortförklarades av läkaren som meningslösa. Detta i likhet med Säll 

Hansson et.al. (2011) som skriver att informanterna i deras studie beskrev en irritation över att 

de inte fick information om vissa behandlingar eftersom vårdpersonalen inte ansåg dessa som 

aktuella. Kasen, Nordman, Lindholm & Eriksson (2008) menar att om patientens synpunkter 

saknar värde för vårdpersonalen tas denne inte på allvar, vilket ka leda till att vårdlidande 

uppstår.  

Känslan av att ingen bryr sig beskrevs i flera intervjuer då informanterna blev erbjudna endast 

medicinskt behandling för sina besvär. Att personalen inte kunde ta sig tid för att samtala med 

patienterna upplevdes som ointresse från vårdpersonalens sida och ledde i sin tur till negativa 

upplevelser av vården. Att vara en professionell vårdare handlar ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv om att vara helt och hållet närvarande i mötet med den lidande människan. Detta 

innebär bland annat att vårdaren är engagerad i patientens situation. Om engagemanget saknas 

kan vårdlidande uppstå. (Dahlberg et.al. 2010).  Detta bekräftas av Jakobssons (2008) studie 

där patienter som har blivit illa bemötta i vården uppger bl.a. att deras kontakter med vården 

var korta och ytliga, vilket ledde till att de hindrades att ställa frågor och ta upp känsliga 

ämnen. Även Säll Hansson et.al. (2011) beskriver i sin artikel negativa upplevelser av vården 

på grund av att vårdpersonalen prioriterade diskussioner om undersökningar och sina egna 

frågor framför patientens önskemål och funderingar.  

Något som kvinnorna i studien saknade i vården var mer kontinuitet. Att inte ha någon i 

vården som följer upp deras situation och hör av sig med jämna mellanrum resulterar i 

negativa upplevelser om vården. Informanterna tycker dessutom att det är av stor vikt att 

kunna träffa en och samma person varje gång de vänder sig till vården. Att byta mellan olika 

läkare upplevs av dem som påfrestande. Detta visar sig även i Arthur & Cliffords (2004) 

studie där deltagarna påstår att kontinuitet i vården är en viktig del då patienterna lär känna 

personalen. Likaså sjuksköterskor och läkare som ingick i studien av Matthias et.al. (2005) 

betonar vikten av kontinuitet och utveckling av starka relationer med patienter när det handlar 

om att smärtbehandla dessa. Detta bekräftas även av Säll Hansson et.al. (2011) som skriver att 

patienter med långvarig smärta upplever sig vara lågprioriterade inom vården. Detta kan bero 

på att de uppfattas vara så sjuka att det inte finns någon betydelse med behandlingen.  

Deltagarna i Säll Hanssons et.al. (2011) studie skriver att vårdpersonalen endast fokuserar på 

en sak som de ansvarar för just nu utan att se till hela patientens situation. Detta uppfattades 
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som att personalen saknade helhetssyn på patientens situation. Lindh (2010) tycker att 

läkarkåren i Sverige är väldigt skicklig på att diagnostisera och behandla kroppsliga 

sjukdomar men inte är så intresserad av dysfunktionella sjukdomar. Dessa aspekter framkom 

även i denna studie då informanterna blev tvungna att söka vård under flera år för olika 

åkommor. Under tiden blev de undersökta av många olika läkare och fick behandlas för 

många olika symptom utan någon större effekt innan de hittade den som äntligen kunde 

möjliggöra en diagnos. Det var den läkare som kunde stanna upp och reflektera kring vad alla 

dessa besvär egentligen kunde bero på. Detta upplevdes oftast som ett positiv bemötande och 

handlade i stort sätt om att de har träffat den rätta personen i vården. Den personen som ville 

ta tag i deras situation och kunde se till helheten istället för detaljer. Detta kan stödjas med det 

som Dahlberg et.al. (2010) skriver om att vårdare med ett stärkande och stödjande 

förhållningssätt i vårdrelationen främjar patientens inneboende resurser så att hälsa och 

välbefinnande uppnås.  

Studien påvisar att kvinnorna med fibromyalgi upplever vården på ett positivt sätt när de blir 

lyssnade till, förstådda och trodda av vårdpersonalen. När vårdpersonalen verkligen lyssnar på 

vad de har att säga och utgår från patientens berättelser och inte från de fysiska fynd som 

sällan ger någon resultat. Informanterna uppger att de kunde uppleva trygghet i situationer där 

de blir bemötta med respekt och förståelse. Detta i likhet med Holley, McMillan, 

Hagan,Palacios & Rosenberg (2005) som betonar vikten av att tro på patienten och hans egna 

upplevelser av smärta. Även Steihaug, Ahlsen & Malterud (2002) kommer i sin studie fram 

till att kärnan i upplevelsen av acceptans är lyssnande. Patienterna upplever då att de blir 

tagna på allvar och att vårdpersonalen visar intresse. För att uppnå ett gott vårdande är det 

viktigt att lyssna till patienten och förstå dennes livsvärd, vilket kan bidra till känslan av 

välbefinnande hos denna patient (Dahlberg et.al. 2010). Även Jakobsson (2008) skriver att lita 

på patienten är en förutsättning för framgångsrik smärtlindring eftersom smärtupplevelsen kan 

förvärras när patienten blir misstrodd. 

Ur intervjuerna framkommer även att kvinnor med fibromyalgi upplever att bemötandet i 

vården blir bättre efter diagnostillfället. Att de får fibromyalgi diagnostiserad leder till mer 

acceptans från vårdpersonalens sida. Då har de ett bevis på att de har smärta och behöver 

hjälp. Liknande resultat beskriver Zangi, Hauge,Steen, Finset & Hagen (2011) i sin artikel där 

de skriver att en diagnos fungerar som ett bevis för fibromyalgipatienter att deras sjukdom är 

verklig och inte bara något som de tror. Däremot enligt Rodham, Rance & Blake (2010) 

saknar diagnos fibromyalgi legitimitet hos vissa personer bland vårdpersonalen, vilket leder 

till att även efter diagnostillfällen kan dessa patienter uppleva hinder. 

Det som framkom tydligt i studien är att kvinnorna med fibromyalgi oftast har kontakt med 

läkarna. De har inte så mycket erfarenheter av mötet med sjuksköterskorna eftersom de inte är 

i behov av inneliggande vård på grund av sin sjukdom. Därför framkommer ett 

läkarperspektiv mer tydligt i resultatet av denna studie. Detta överensstämmer inte med det 

som uppsatsförfattarna hoppades att få fram dvs. ett sjuksköterskeperspektiv. Däremot anses 

resultatet vara aktuellt för blivande sjuksköterskor i sin roll att möta dessa patienter inom 

allmänsjukvården ifall dessa blir inlagda på grund av andra orsaker. Dessutom kan 

undersökningens fynd användas vid vård av andra patientgrupper t.ex. patienter med 

långvarig smärta. 

En intressant aspekt framkom i studien där alla informanter på ett eller annat sätt beskriver 

skillnaden i bemötandet hos olika läkare. Vissa upplever att unga läkare bemöter dem på ett 

mer respektfullt sätt jämfört med äldre läkare. Detta enligt informanterna kan bero på att 

svårförklarliga sjukdomar numera ingår i läkarutbildningen. Och att äldre läkare har en 
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föråldrad syn på detta eftersom det inte var någon accepterad sjukdom under deras 

utbildningstid. Detta kan till en viss del stödjas med det som Jakobsson (2008) skriver i sin 

artikel – att en orsak till hinder i mötet mellan patient och vårdare kan vara otillräcklig 

utbildning i ämnet. Andra informanter beskriver att kvinnliga läkare har lättare att sätta sig in 

i deras situation. Detta enligt informanterna kan bero på att fibromyalgi drabbar mest kvinnor 

och att en kvinna har bättre förståelse för en annan kvinna. I de studier som uppsatsförfattarna 

har läst igenom har inte någon beskrivning av en sådan skillnad tagits upp, därför kan detta 

vara ett intressant förslag för framtida forskning. 
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Slutsats 

Utifrån resultatet av vår studie kan slutsatsen dras att möten med vården upplevs olika av 

kvinnor med fibromyalgi. Vissa möten upplevs som positiva andra som negativa. Det som är 

viktigt för en positiv upplevelse är att inte bli ifrågasatt av vårdpersonalen och att känna att 

personalen bryr sig om hur de mår och upplever sin situation. Lika viktigt är att 

vårdpersonalen ser till helheten hos patienter med långvariga besvär, detta för att bl.a. en 

diagnos skall kunna ställas, vilket ofta upplevs som något positivt av patienter med 

fibromyalgi. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv skall en vårdare vara öppen och följsam till 

patientens livsvärld. Det är viktigt att använda sin egen kunskap men även alla sina sinnen för 

att försöka se, lyssna, tänka känna och förstå (Dahlberg et.al. 2010). Detta kan bidra till att 

patienten med fibromyalgi upplever trygghet och att en god vårdande relation uppstår. Att ta 

patientens besvär på allvar och inte förringa hans eller hennes problem bara för att "det inte 

syns på utsidan" är av yttersta vikt, och undvika framkallande av ett vårdlidande hos 

patienten.  

 

Dessa aspekter är av betydelse för att mötet med vården skall vara vårdande och leda till en 

känsla av välbefinnande hos kvinnor med fibromyalgi. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Berätta om dig själv? Bakrund? Kön? Ålder? Yrke? Osv. 

2. När fick du dina första symptom? 

3. Hur länge sedan är det du fick diagnosen fibromyalgi? 

4. Hur upplever du dina kontakter och möten med vården? Vad är bra? Vad är mindre 

bra, dåligt?  Berätta  

5. Hur skulle du vilja att dina möten med vården skulle se ut?  

6. Finns det någonting som skulle kunna bli bättre när det gäller vårdens bemötandet av 

personer som har fibromylagi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 



 

       

 



 

Bilaga 3 

Informationsblad angående intervjustudie om mötet med vården. 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet vid Linnèuniversitetet i Växjö. Vi ska 

skriva vår C-uppsats som kommer att handla om fibromyalgipatienternas upplevelser i mötet 

med vården. Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever mötet 

med vården. Uppsatsen kommer att baseras på intervjuer med kvinnor som har diagnosen 

fibromyalgi. Avsikten är att kunna göra framtida möten bättre, vilket kan ge stöd till dessa 

patienter i situationer där det inte finns någon botande behandling. 

Vår önskan är att du har möjlighet att delta i intervjun. 

Intervjuerna kommer att utföras på följande sätt: 

 Deltagandet i intevjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att några skäl 

anges. Frågor som känns obehagliga eller känsliga behöver inte besvaras. 

 Intervun kommer att ske på en avskild plats. 

 Intervjuerna planeras att genomföras under veckorna 48,49 och 50.  

 Intervjuerna kommer att spelas in på band efter den intervjuandes medgivande. 

Banden kommer förvaras inlåsta på ett säkert ställe. Dessa kommer att vara 

tillgängliga bara för handledare och uppsatsförfattarna. 

 Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att anges i 

det färdiga uppsatsarbetet. 

Resultatet av undersökningen kommer att vara byggt på fibromyalgipatienternas upplevelser 

därför är ditt deltagande värdefullt för oss. 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss: 

Student: Anna Lundqvist    Student: Elin Lantz 

Mobil: 073-5879973   Mobil: 070-6874704 

al222cr@student.lnu.se   eltfr99@student.lnu.se 
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