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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Huvudsymtomen vid fibromyalgi är utbredd, kronisk, migrerande 

muskelsmärta samt muskelömhet, trötthet och sömnstörningar där 80 procent av 

patienterna utgörs av kvinnor. Diagnos sätts med hjälp av en detaljerad smärtanamnes, som 

innefattar att 11 av 18 tenderpoints ska smärta vid palpation. Orsaken till fibromyalgi är 

okänd varför det ännu inte finns någon botande behandling, men det förekommer 

tillfrisknanden. Patienter erbjuds symtomlindrande insatser som spänner över ett brett 

område från farmakologiska till icke-farmakologiska behandlingar. Studien utgår från två 

av Stockholms län utvecklade vårdprogram för fibromyalgi, dels Stockholms läns 

landsstings vårdprogram från 2009, dels Vidarklinikens behandlingsplan från 2010. 
 
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka metoder kvinnor med 

fibromyalgi använder för att uppnå smärtlindring. 
 
Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes med sju kvinnor i åldern 18-65 år. 

Deltagarna hade haft fibromyalgi under minst två år och använt behandling i 

smärtlindrande syfte. Kvinnorna ombads att fritt berätta hur de gör för att uppnå 

smärtlindring och under analysarbetet identifierades tre teman, som blev huvudrubriker i 

resultatet. 
 
Resultat: Förutom behandlingar erbjudna från traditionell hälso- och sjukvård, med allt 

från läkemedel och sjukgymnastik till samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 

sökte sig kvinnorna till komplementära och alternativa behandlingsmetoder, t.ex. olika 

former av massage. Gemensamt för behandlingarna var dess kortvariga effekter, från 

någon timme till högst någon dag. Samtliga utövade också egenvård vilket kunde bestå i 

olika värmebehandlingar och fysisk aktivitet. De beskrev också egenvård i form av 

distraktion där skapande i olika former och umgänge med vänner och familj uppgavs ge en 

form av smärtlindring. Slutligen var stresshantering en faktor som påtalades som viktig 

eftersom smärtan påverkades negativt av stressupplevelser.  
 
Slutsats: Fynden i studien visar att varaktig smärtlindring vid fibromyalgi uppnåddes först 

efter omfattande livsstilsförändringar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, d.v.s. med en 

syn på människan som en helhet. Vid behandling med enskilda och begränsade insatser, 

t.ex. tio tillfällen med varmvattengymnastik, nåddes endast temporär smärtlindring.  
 
Nyckelord: Fibromyalgi, smärtlindring, biopsykosociala modellen, livsstilsförändringar, 

integrativ medicin. 
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BAKGRUND 
 
Fibromyalgi  
Fibromyalgi är ett syndrom där huvudsymtomen är utbredd, kronisk, migrerande 

muskelsmärta samt muskelömhet, trötthet och sömnstörningar (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007).  
 
Syndromet fibromyalgi är känt sedan början av 1900-talet, från början med benämningen 

fibrosit, eftersom läkarna antog att orsaken var en kronisk muskelinflammation. Några 

bevis för att en sådan förelåg hittades dock aldrig, varför begreppet fibromyalgi 

(muskelsmärta) infördes i mitten av 1970-talet (Williams & Clauw, 2009). Marcus (2009) 

anger prevalensen till två procent för Europa samt Nord- och Sydamerika. Liknande siffror 

rapporteras från Sverige. Åtta av tio med diagnosen fibromyalgi är kvinnor (Kosek, 2010). 

Den största riskfaktorn är tidigare långvarig lokal smärta, andra är kvinnligt kön, hereditet, 

social miljö, sömnproblem, stress under lång tid samt tidigare psykiskt eller fysiskt trauma 

(Anderberg & Bojner Horwitz, 2007).   
 
Symtom 
Förutom smärta i vila och onormal trötthet är sömnstörningar, huvudvärk och magbesvär 

vanliga symtom (Kosek, 2010). Andra symtom är kognitiva nedsättningar, ångest samt 

depression (Arnold et al., 2008). En ond cirkel uppstår lätt, där sömnens försämrade 

kvalitet ytterligare förvärrar smärtan och tröttheten (Cunningham & Jillings, 2006). 

Långvarig sömnbrist ökar risken för nedstämdhet, depression, ångest och oro (Anderberg 

& Bojner Horwitz, 2007). 
 
Muskelkraften i händerna är nedsatt på grund av upplevd smärta, stelhet och svullnad 

vilket resulterar i att allt som kräver handkraft, blir svårare att genomföra med stora 

begränsningar i det vardagliga livet som följd. Smärta i fotsulorna är också vanligt 

förekommande och kan omöjliggöra även en kort promenad.(Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007). 
 
Symtomen är ofta av sådan omfattning att yrkesarbete inte är möjligt, dessutom begränsas 

aktivitet och umgänge med t.ex. släkt och vänner (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007; 

Arnold et al., 2008). I en studie menar deltagarna att symtomen är oförutsägbara, de finns 

där hela tiden, men i olika omfattning och svårighetsgrad. Det är osäkert från dag till dag 

men också från timme till timme hur symtomen ska påverka livet (Cunningham & Jillings, 

2006).  
 
Stress kan förvärra symtomen och spelar kanske till och med en roll för uppkomsten av 

fibromyalgi (Hassett, Cone, Patella & Sigal, 2000; Raymond & Brown, 2000). I en studie 

av Ablin et al. (2010) gjordes jämförelser av förekomsten av bland annat smärta i två 

demografiskt och socioekonomiskt likvärdiga städer i Israel. Den ena staden var utsatt för 

återkommande missilattacker från Gazaremsan, eftersom den geografisk låg närmare 

gränsen mot Gaza jämfört med den andra staden. De civila som levde i den attackerade 

staden hade signifikant högre frekvens av utbredd smärta, traumatiserande symtom och 

somatiska besvär såsom trötthet samt mag- och tarmbesvär.  
 
 



 

2 

Etiologi  
Orsaken till fibromyalgi är inte känd trots en alltmer intensifierad forskning. Många teorier 

har framförts genom åren, alltifrån muskelinflammation, muskelspänningar, psykogen 

orsak till en neurobiologisk förklaring utan att någon definitiv orsak har påvisats. Inom 

neurobiologin dominerar två teorier, dels att symtomen skulle bero på störningar i det egna 

smärthämmande systemet med minskade nivåer av serotonin och noradrenalin, dels en 

ökad smärtkänslighet med fördubblade nivåer av glutamat. Andra teorier har framförts, 

ofta multifaktoriella, där tyngdpunkten har lagts vid samspelet mellan fysiologiska, 

psykologiska, beteendemässiga och kognitiva faktorer (Williams & Clauw, 2009). 

Anderberg och Bojner Horwitz (2007) menar att det anamnestiskt ofta finns tidigare 

stressituationer och stressreaktioner förutom en långvarig, lokal smärta. 
 
Diagnostik 
 
Diagnoskriterier 
Det finns inget specifikt test eller specifik undersökning som visar att en person har 

syndromet fibromyalgi (Kosek, 2010). Diagnosen baseras därför på en sammanställning av 

patientens symtom och fynden vid undersökning. För att kunna ställa diagnosen ska vissa 

kriterier uppfyllas. Dessa introducerades av American College of Rheumathology 1990 

(Wolfe et al. 1990) och innebär att smärtor ska ha funnits i minst tre månader, smärta ska 

förekomma i alla fyra kroppskvadranterna (som avgränsas av en tänkt lodrät linje i 

kroppens mitt samt en vågrät linje i midjan, vilket ger en övre respektive nedre kvadrant på 

höger respektive vänster sida), smärta vid palpation på 11 av 18 tender points 

(fördefinierade punkter, enligt figur 1) vid tryck med t.ex. tummen (ca 4 kg) samt smärtor i 

rygg och nacke måste också ha förekommit. För diagnosen krävs att samtliga kriterier 

uppfylls. 

Dessa kriterier tycks vara för snäva för 

att inrymma hela symtombilden i 

fibromyalgi. Dessutom används inte 

kriterierna på ett korrekt sätt i det 

kliniska arbetet (Williams & Clauw, 

2009). Särskilt svårt var det inom 

primärvården (Fitzcharles & Boulos, 

2003). Wolfe et al. (2010) undersökte 

därför om diagnosen fibromyalgi kunde 

ställas utifrån en graderingsskala som 

beskriver symtomens svårighetsgrad. I 

studien deltog 829 personer med 

diagnosen fibromyalgi och resultatet 

visade att metoden korrekt kunde 

identifiera och diagnostisera 88 procent 

av dessa. Forskarna rekommenderar att 

undersökning enligt de ursprungliga 

kriterierna bör kompletteras med en 

graderingsskala. 
 
 

 

                                               Figur  1  Tender points . 

                       
                                                   Illustration: Adam Torkkeli-Johansson. 
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Utredning 
Utredningen av en person med misstänkt fibromyalgi innefattar, förutom undersökning av 

tender points enligt de tidigare nämnda kriterierna, en ingående anamnes med detaljanalys 

av smärtan vad beträffar lokalisation, intensitet och faktorer som förvärrar respektive 

lindrar smärtan. Vidare bör sömnen utredas liksom personens psykosociala status. I 

utredningen ingår också ledstatus (förekomst av svullnad eller ömhet samt rörlighet i 

lederna), neurologisk undersökning samt blod- och urinprovstagning (Kosek, 2010).  
 
Diagnostiska svårigheter 
Det ofta ensidigt biomedicinska förhållningssättet inom läkarkåren medför enligt en studie 

(Råheim & Håland, 2006) att patienter med fibromyalgi har svårt att få sin smärta 

bekräftad. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) visar att kvinnor med fibromyalgi 

möter en negativ attityd och bristande förståelse hos vårdpersonal och de menar att detta 

grundar sig i bristande kunskap om fibromyalgi. Denna kunskapsbrist leder dels till att 

diagnosen försenas, dels till att patienterna känner sig misstrodda och ej bekräftade 

(Raymond & Brown, 2000).  
 
För många personer med fibromyalgi har väntan på en diagnos varit lång, med oro för att 

ha fått någon allvarlig somatisk sjukdom, t.ex. cancer (Kosek, 2010). Diagnos ger en 

förklaring till symtomen, vilket kan lugna patienten och dessutom minskar behovet av 

kontakt med hälso- och sjukvården (Hughes, Martinez, Myon, Taieb & Wessely, 2006). 

Raymond och Brown (2000) fann i sin studie att det i medeltal gått åtta år från 

symtomdebut till diagnos. För många upplevs det positivt att diagnosen till sist ställs, men 

det medför också en oro inför framtiden. Deltagare som Mengshoel och Heggen (2004) 

intervjuade är alla lättade över att diagnosen fastställts, men även eniga om att de hellre 

hade önskat en botbar sjukdom istället för en diagnos där behandlingen går ut på att 

symtomlindra. Diagnosen innebär en förändring i livet där kvinnan måste lära sig hitta och 

upprätthålla en balans i livet, mellan sina egna och andras förväntningar kontra den egna 

nedsatta förmågan (Cunningham & Jillings, 2006).  
 
Smärta 
 
Definition av smärta 
“Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada.” International Association for the 

study of pain (IASP) (Molin, Lund och Lundeberg, 2010, s. 11). En smärtupplevelse är helt 

och hållet personlig och den ena personens smärta är därmed inte jämförbar med någon 

annan persons smärta (Molin et al., 2010). 
 
Smärtans fysiologi 
Det är viktigt för individen att kunna känna smärta, då den varnar kroppen för fara eller 

hotande fara. I kroppens vävnader finns smärtreceptorer vilka aktiveras av hotande stimuli 

som kan vara mekaniska, kemiska, termiska men även av syrebrist, inflammation och 

uttänjning. Aktivering av smärtreceptorer medför att nervimpulser sänds till hjärnan för att 

där bearbetas så att motåtgärder kan sättas in för att skydda mot den hotande skadan 

(Molin et al., 2010). 
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Akut och långvarig smärta 
Smärta brukar delas in utifrån durationen i akut respektive långvarig. Den akuta smärtan 

uppkommer när smärtreceptorer aktiveras genom t.ex. skada och försvinner så snart skadan 

är läkt. För att definieras som långvarig ska smärtan funnits, konstant eller intermittent, 

minst tre till sex månader. Den akuta neurofysiologiska reaktionen finns inte kvar, varför 

smärtan inte längre kan förklaras enbart biologiskt utan också måste ses psykosocialt 

(Molin et al., 2010). 
 
Samtidigt som smärtan startar påbörjas kroppsegna hämmande och smärtlindrande 

processer. En obalans mellan dessa båda processer kan medföra att den akuta smärtan 

övergår till att bli långvarig (Werner, 2010b).  
 
Smärtupplevelse  
I enlighet med IASP´s definition är upplevelsen av smärta mångskiftande. 

Smärtupplevelsen påverkas av flera strukturer i hjärnan vilka är delaktiga i erfarenheten av 

smärta. Det omfattar dels sensoriskt, hur vi upplever smärtans omfattning, dels affektivt, 

hur vi känslomässigt tolkar upplevelsen av smärta men också kognitivt, utifrån en 

förnuftsmässig värdering individen gör av smärtans följder. Alla dessa strukturer ingår i 

varje smärtupplevelse, men i olika hög grad beroende på typ av smärta (Molin et al., 2010). 

Vid akut smärta överväger den sensoriska strukturen, men när smärtan blir långvarig 

övergår den till att innehålla mer av de affektiva och kognitiva strukturerna (Werner, 

2010a).  
 
Malt, Olafson, Lund och Ursin (2002) framhåller att människan behöver ses såväl 

biologiskt, psykologiskt som socialt, för att skillnaderna i upplevelse av smärtan hos 

personer med fibromyalgi ska kunna förklaras. Detta stöds av Anderberg och Bojner 

Horwitz (2007) som menar att det är angeläget att se patientens hela situation med familj, 

arbete samt inre och yttre stressorer. 
 
Synen på begreppen hälsa och sjukdom 
Definitionen av hälsobegreppet har fluktuerat över tid på grund av nya erfarenheter och ny 

kunskap. Den biomedicinska modellen, som definierar hälsa som frånvaro av sjukdom, 

kompletteras numera av människans upplevelser och hennes strävan efter balans i livet 

(Pellmer & Wramner, 2009). En individ består av en fysisk kropp men har också ett 

känsloliv och verkar i sociala sammanhang. Det handlar alltmer om en biopsykosocial 

modell av hur en mängd faktorer komplext samverkar för att skapa och vidmakthålla en 

individs hälsa (Rydén & Stenström, 2008). Skiljelinjen mellan hälsa och sjukdom har blivit 

mindre tydlig eftersom nya typer av sjukdomar t.ex. relaterade till stress har identifierats då 

synen på hälsa innefattar flera komponenter. Det svenska ordet sjukdom motsvaras på 

engelska av tre olika definitioner: disease beskriver ett biologiskt fynd som orsak till 

sjukdom, illness som återger patientens subjektiva upplevelser av effekterna av sin 

sjukdom och som sickness skildrar patientens roll i förhållande till samhället, där det 

sociala sammanhanget tillika den kulturella bakgrunden har betydelse (Pellmer & 

Wramner, 2009).  
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Behandling 
 
Definition av behandlingsformer 
För patienter med fibromyalgi finns i Sverige olika behandlingar att tillgå såväl inom som 

utanför hälso- och sjukvården. Författarna till föreliggande studie finner det angeläget att 

definiera inom vilka ramar hälso- och sjukvård respektive integrativ medicin utövas, samt 

vad komplementär- och alternativbehandling innebär. 

 
Hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige lyder bland annat under Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) där det i kap.6 § 1 stadgas att “Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilket bl.a. 

innebär att vård som ges måste vara vetenskapligt förankrad, t.ex. gällande 

behandlingseffekt. I föreliggande studie benämns svensk hälso- och sjukvård som 

traditionell hälso- och sjukvård och dess metoder som traditionella metoder.  
 
Begreppet komplementär- och alternativbehandling används i föreliggande studie för att 

beteckna metoder som ännu inte är integrerade i hälso- och sjukvården t.ex. massageterapi. 

När de komplementära och alternativa behandlingsformerna genom vetenskaplig 

utvärdering visat sig vara av värde, kan de integreras i den traditionella hälso- och 

sjukvården och benämns då integrativ medicin (Karolinska Institutet, 2011).  
 
Behandling vid fibromyalgi 
Orsaken till fibromyalgi är inte känd varför det heller inte finns någon botande behandling, 

farmakologisk eller annan. Behandlingsstrategin är inriktad på symtomlindring (Kosek, 

2010). Behandling av fibromyalgi är komplicerad och det finns ingen metod som passar för 

alla (Wahner-Roedler et al., 2005). I behandlingen deltar flera yrkeskategorier som för 

bästa möjliga resultat måste arbeta engagerat och långsiktigt, alltid med patienten i fokus. 

Behandlingarna sker oftast individuellt, ibland i grupp, och kan bestå av kombinationer av 

flera behandlingsformer, som inkluderar olika sorters terapier med eller utan läkemedel. 

(Flatters, 2010; Kosek & Löfgren, 2009; Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). I en studie 

publicerad 2011 av Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss och Aquino framgår att kvinnor 

med fibromyalgi använder flertalet strategier som innefattar både läkemedel och icke-

farmakologiska metoder. Forskarna menar också att hanteringen av symtomen underlättas 

när biologiska, psykosociala och beteendemässiga aspekter inkluderas i behandlingen. 
 
Det är av stor vikt att patienten är delaktig i besluten kring sin behandling och känner att 

den är meningsfull. När behandlingen uppfattas som fördelaktig, kan detta också ses i form 

av positiva behandlingsresultat (van Koulil, Kraaimaat, van Lankveld, van Riel & Evers, 

2009). Det kan också vara avgörande för behandlingsresultatet att patienten förmår sätta 

sig själv i centrum, kan se sin roll, sina behov och resurser samt, inte minst, acceptera sina 

begränsningar (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). 

 
Behandlingsresultat 
Hos flertalet personer med fibromyalgi består symtomen trots behandlingsåtgärder. I 

studien av Hävermark och Langius-Eklöf (2006) har sjukgymnastik och egenvård i form av 

promenader, stretching, avslappning eller varmvattenbad endast kortvarig smärtlindrande 

effekt. Fysisk aktivitet såsom egenvård, t.ex. att arbeta i trädgården eller använda trapporna 

i stället för hissen, har inte heller visat sig ge smärtlindring (Mannerkorpi, Rivano-Fischer, 

Ericsson, Nordeman & Gard, 2008; Fontaine, Conn & Claw, 2011). Däremot ger 
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utbildning i basal kroppskännedom mer varaktig smärtlindring (Hävermark & Langius-

Eklöf, 2006). Wahner-Roedler et al., (2005) menar att det är förståeligt att personer med 

fibromyalgi är intresserade av komplementära och alternativa metoder, eftersom 

traditionella metoder inte ger tillfredställande resultat. Studien visar att 98 procent av 

patienterna använder någon form av komplementära och alternativ metod t.ex. 

massageterapi, healing och homeopati. 

 
Trots att fibromyalgi klassas som ett kroniskt syndrom, sker spontana tillfrisknanden 

(Granges, Zilko & Littlejohn, 1994). Genom att ta kommandot över sina liv och inte tillåta 

sig anta sjukrollen, har patienter blivit friska. De har alla använt diverse 

behandlingsmetoder, men tillfrisknar först när de vägrar finna sig i rollen som sjuk, och 

skapar en balans mellan sina egna förmågor och kraven från omgivningen (Mengshoel & 

Heggen, 2004).  
 
Enligt Eva Bojner Horwitz medicine doktor, legitimerad sjukgymnast, diplomerad 

dansterapeut med inriktning på bl.a. fibromyalgi och annan stressrelaterad smärta, verksam 

vid Uppsala universitet som förestår Riddargårdskliniken i Stockholm, blir cirka hälften av 

patienterna på Riddargårdskliniken så pass bra att de kan återgå i arbete (samtal, 11 mars 

2011). Rehabiliteringen består av ett tiostegs program, där videoinspelningar av 

patienternas rörelsemönster ingår, vilket möjliggör att patienterna kan tolka och uppleva 

sig själva utifrån på avstånd och ur ett annat perspektiv. Konstnärliga terapiformer används 

också, vilka går ut på att utveckla den egna förmågan att uttrycka sig icke-verbalt genom 

målning, dans och musik, ett alternativ till att uttrycka känslor och smärta (Bojner Horwitz, 

2004). Eva Bojner Horwitz menar att det inte är ovanligt att personer med fibromyalgi har 

alexitymi, vilket innebär oförmåga att uppleva känslor medvetet samt kunna beskriva dem 

(Nationaencyklopedin, 2011). Sambandet mellan alexitymi och ökad smärtupplevelse 

bekräftas i en studie av Katz, Martin, Pagé och Calleri (2009). Bojner Horwitz, Kowalski, 

Theorell och Anderberg (2006) finner att patienter efter dansterapi skattar lägre smärta och 

högre välbefinnande jämfört med en kontrollgrupp. Den icke-verbala terapiformen är ett 

sätt att hantera både psykiska/mentala och fysiska besvär, berättar Eva Bojner Horwitz.  
 
Vårdprogram för fibromyalgi 
Två typer av vårdprogram inom hälso- och sjukvården i Stockholms län har granskats i 

denna studie, dels ett utarbetat av landstinget i Stockholm län, dels ett framtaget inom 

antroposofisk vårdverksamhet vid Vidarkliniken i Järna. Dessa har både inbördes likheter 

men också stora skillnader i utförande och strategi (Flatters, 2010; Kosek & Löfgren, 

2009).  
 
Stockholms läns landsting 
Det är framförallt inom primärvården som personer med fibromyalgi söker vård för sina 

besvär. I Stockholms läns landstings vårdprogram för fibromyalgi går behandlingarna ut på 

att dels ge smärtlindring, dels öka den basala kroppskännedomen och skapa balans mellan 

arbete, fritid, sociala aktiviteter och vila. Man stödjer också på olika sätt en återgång till 

arbetslivet. I första hand ges information om behandlingar som är icke-farmakologiska. 

Vårdprogrammet förespråkar ett brett utbud av åtgärder och baserar sig på europeiska 

rekommendationer (Kosek & Löfgren, 2009).  
 
I programmet ingår patientundervisning, funktionshöjande åtgärder, smärtlindring och 

kognitiv beteendeterapi. Undervisningen ger ökad kunskap om smärtmekanismer, metoder 

att leva med fibromyalgi samt vilka behandlingar som finns att tillgå. Patienten informeras 
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om att spontant tillfrisknande kan ske, men också att det saknas en specifik botande åtgärd. 

Sjukgymnast och arbetsterapeut stöder personen med fibromyalgi att finna aktiviteter som  

inte ökar smärtan, t.ex. lågintensiv fysisk aktivitet som promenader, dans och träning i 

bassäng, ergonomi på arbetsplatsen men också hantering av stress (Kosek & Löfgren, 

2009).  
 
De smärtlindrande åtgärderna består dels av afferent stimulering t.ex. akupunktur, 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), dels av farmakologisk behandling där bland 

annat tricykliska antidepressiva läkemedel används. Kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar 

till att ge användbara kognitiva verktyg för att bättre kunna hantera smärtan, genom att 

bearbeta tankemönster och beteenden. Erfarenheterna från detta program är att de största 

positiva behandlingsresultaten sker vid medveten aktiv förändring av levnadsvanorna 

(Kosek & Löfgren, 2009). 
 
Vidarkliniken 
Den antroposofiska vården använder skolmedicinska metoder som kompletteras med 

antroposofiska läkemedel, terapier och omvårdnadsbehandlingar. En grundpelare i den 

antroposofiska vårdfilosofin är helhetsperspektivet på människan där kroppsliga, själsliga 

och existentiella/spirituella aspekter av människan ses som en odelbar helhet. 

Antroposofisk medicin har störst utbredning i Tyskland och Schweiz. I Sverige finns ett 

antroposofiskt rehabiliteringssjukhus, Vidarkliniken i Järna (Flatters, 2004). I England 

gjordes en studie i antroposofisk medicin och dess integration inom primärvården (Ritchie 

et al., 2001). Enligt antroposofiskt synsätt uppkommer sjukdom genom en kombination av 

orsaker som kan vara biologiska, psykologiska, sociala och spirituella. Syftet med vården 

är att stimulera till självläkning, med både medicinska och terapeutiska åtgärder, där fokus 

på det friska hos individen är centralt. Avsikten är att ha hälsoinriktade åtgärder, d.v.s. ett 

salutogent perspektiv, som enligt Antonovsky (2005) gynnar en människas upplevelse av 

hälsa. 
 
Vidarkliniken har sedan många år uppdrag från flera landsting att rehabilitera personer 

med fibromyalgi. Rehabiliteringen genomsyras av att se människans behov, stödja henne i 

sin utveckling samt att ta henne på allvar. Behandlingarna går ut på att reparera kroppens 

förmåga att återhämta sig och därefter successivt “att stödja till självinsikt och självtillit, 

accepterande av begränsningar och utvecklande av resurser” (Flatters, 2010; Flatters, 2010, 

s. 8). Inledningsvis handlar därför rehabilitering många gånger om att bekräfta människan 

(telefonsamtal, 7 februari 2011, Karin Lilje, sjuksköterska Vidarkliniken). 
 
Patientens vårdplan utformas individuellt och läkaren kan ordinera olika medicinska 

åtgärder, läkeeurytmi (rörelseterapi), omvårdnadsbehandlingar, nutrition, konstnärliga 

terapier (målning, modellering och musik/sång) och fysikaliska terapier (bad och massage) 

samt undervisning i egenvård. Antroposofiska läkemedel kompletteras vid behov med 

konventionell smärtlindring. Omvårdnadsbehandlingarna består av rytmiska insmörjningar, 

omslag, fotbad, stödjande och bekräftande samtal. Flera olika former av terapier används, 

t.ex. varma oljebad, rytmisk massage och konstnärliga uttryck i sång och målning. 

Undervisning i självhjälp och egenvård sker. Bland övriga aktiviteter kan nämnas att i 

grupp stimulera patientens skapande förmåga t.ex. i form av story-telling och samtal om 

existentiella frågor (Flatters, 2010). Kosten på Vidarklinken är biodynamisk och ekologisk 

(telefonsamtal, 7 februari 2011, Karin Lilje, sjuksköterska Vidarkliniken). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
I en studie av Cunningham och Jillings (2006) uttryckte patienter frustration över att den 

medicinska kunskapen om fibromyalgi fortfarande är begränsad och att 

behandlingsformerna är ineffektiva. I arbetet som sjuksköterska är det angeläget att ha 

kunskap och förståelse om hur det är att leva med fibromyalgi, vilket innebär långvarig 

smärtproblematik som dessutom ännu inte kan förklaras. Sjuksköterskan ska också ha 

kunskaper om smärtlindringsmetoder för att kunna informera patienterna om vilka 

alternativ som finns att tillgå, och samtidigt vara lyhörd för patientens behov och 

önskemål. Det finns ett mångfacetterat utbud av behandlingar inom den traditionella hälso- 

och sjukvården och integrativ medicin när väl diagnosen är ställd. Spännvidden är stor och 

omfattar allt ifrån fysisk aktivitet till samtal om existentiella frågor och grundar sig i hög 

grad på att patienten är delaktig. Patienter med fibromyalgi som uppfattar 

behandlingsvinster med valda metoder visar förbättrade behandlingsresultat (van Koulil et 

al., 2009). För att få en ökad förståelse för fungerande behandlingsmetoder vill författarna 

undersöka vilka metoder kvinnor med fibromyalgi använder för att uppnå smärtlindring. 
 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka metoder kvinnor med fibromyalgi 

använder för att uppnå smärtlindring. 
 

METOD 
 
Val av metod 
En kvalitativ forskningsintervju valdes då författarna söker ny kunskap och förståelse för 

smärtlindringsmetoder vid fibromyalgi, genom att ta del av deras erfarenheter. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en intervju kan ge tillträde till informantens värld där denne 

kan beskriva sitt liv, där ny kunskap kan uppstå genom att intervjuarna samtidigt ställer 

frågor. Smärtupplevelsen är subjektiv (Molin et al., 2010) och hur smärtlindringen upplevs 

fungera kan förmedlas genom att t.ex. i ord beskriva den. I en forskningsintervju utgör 

samspelet mellan informant och intervjuare ett forum där ny kunskap kan uppstå (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En semistrukturerad intervju valdes då den enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) utgår från i förväg genomtänkta frågor, och där det under samtalets gång finns 

utrymme och lyhördhet för ytterligare frågor som ändå kretsar kring det valda temat.   
 
Urvalskriterier och undersökningsgrupp 
Författarna till föreliggande studie valde att intervjua kvinnor, eftersom de är i majoritet 

bland personer som fått diagnosen fibromyalgi. Urvalet begränsades till åldern 18-65 år. I 

den åldern förväntas man kunna arbeta, vilket i enlighet med Anderberg och Bojner 

Horwitz (2007) ofta är en stressfaktor vid fibromyalgi. För att uppfylla syftet med studien 

angavs som ett kriterium att informanten använde någon metod för att erhålla 

smärtlindring. Dessa kunde bestå av traditionella och integrativmedicinska metoder men 

också av komplementära och alternativa behandlingar, erbjudna av hälso- och sjukvård 

eller på eget initiativ. Ett annat kriterium var att diagnosen skulle vara ställd för minst två 

år sedan. Detta för att informanterna skulle ha haft tid och möjlighet att kunnat ta del av 

och utvärdera olika metoder för smärtlindring.  
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Undersökningsgruppen bestod av sju personer, varav sex personer kontaktades med hjälp 

av patientföreningar i Stockholmsområdet. Kontakt med den sjunde personen förmedlades 

genom en bekants bekant. Antalet är inom ramen för vad Kvale och Brinkmann (2009) 

anser är ett lämpligt antal för kvalitativa intervjuer, 5-25 stycken, där en anpassning efter 

tid och resurser måste göras. Hänsyn bör då tas till vilken kvantitet som anses behövas för 

att uppfylla syftet. De påpekar att det är bättre med färre väl förberedda och mer 

detaljerade intervjuer än fler korta. Detta möjliggör att tid kan ägnas åt analys av 

materialet. 
 
Studiebesök 
Författarna har haft intentionen att få utvidgad förståelse och kunskap och funnit det 

angeläget att kontakta smärtrehabiliteringsenheter på sjukhus i Stockholms län, för att ta 

del av hur vårdprogrammen används i praktiken. Trots flera försök lyckades författarna 

inte få till stånd studiebesök på Stockholms läns landstings sjukhus. Ett studiebesök 

gjordes på antroposofiskt rehabiliteringssjukhus, Vidarkliniken i Järna i januari 2011, 

vilket följdes upp med telefonsamtal (7 februari 2011, Karin Lilje, sjuksköterska 

Vidarkliniken) om deras vårdprogram. Ett möte genomfördes (11mars, 2011) med Eva 

Bojner Horwitz, medicine doktor, legitimerad sjukgymnast, diplomerad dansterapeut och 

likaledes författare till litteratur som används i föreliggande studie och föreståndare till 

Riddargårdskliniken, för att få fördjupad inblick i hur behandling vid fibromyalgi kan gå 

till.  
 
Intervjuguide 
Intervjuerna planerades genom att en intervjuguide upprättades (bilaga I). Denna vägdes 

noga mot syftet för att hitta frågeställningar som skulle kunna svara på detta. En 

förutsättning för att kunna producera en väl genomtänkt intervjuguide menar Trost (2010) 

är att författarna förberett sig genom att noga ha läst på om ämnet och att syftet med 

intervjuerna är klart och tydligt. Intervjuguiden kom till slut att bestå av ett enda 

frågeområde, nämligen metoder för att uppleva smärtlindring. Till detta formades flera 

följdfrågor som stöd för temat och för att ge en öppenhet i samtalet. Frågeområdet och dess 

följdfrågor lästes noga igenom och lades på minnet. I enlighet med Trost (2010) bör 

intervjuguiden bestå av få men omfattande frågor vilka intervjuarna ska memorera innan 

utförandet, för att få ett flyt i intervjun. Informanten bör också få tala fritt inom området 

och då underlättar det att kunna frågorna utantill. 
 
Inbjudan 
Med hjälp av frågeställningen och syftet skrevs en inbjudan till medlemmar i 

patientföreningarna. Kontakt togs med ordföranden som godkände och distribuerade 

inbjudan vidare ut i organisationen. Inbjudan innehöll förutom upplysningar om studien 

och dess upplägg också etisk information rörande frivillighet och konfidentialitet (bilaga 

II). Intresserade uppmanades att anmäla sig via e-post eller telefon till författarna inom en 

viss tidsram. Inbjudan skickades också till en bekants bekant som visat intresse att delta. 

Antalet intresserade slutade på åtta personer, men under intervjuperioden insjuknade en 

deltagare, varför antalet informanter blev sju. 
 
Pilotintervju 
En pilotintervju planerades med en kvinna som haft fibromyalgi sedan länge, men det 

visade sig vid telefonkontakt att diagnosen hade omprövats till Bechterew. Istället valdes 

den första planerade intervjun ut till pilotintervju. Den bedömdes hålla sig inom ramen för 

syftet och gav uttömmande svar. Den kunde därmed inkluderas i resultatet. Pilotintervjun 
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utföll så att inga justeringar behövde göras. Enligt Malterud (2009), bör även pilotintervjun 

ses som värdefull kunskap som också kan bidra till utfallet av studien.  
 

Genomförande av intervjuer 
Mötesplatsen valdes noga ut med syfte att vara avskild och neutral med ambition att skapa 

konfidentialitet och balans i mötet med informanten. Trost (2010) anger att varken 

informantens hem eller intervjuarnas kontor är en lämplig plats, då störande moment kan 

uppstå som påverkar interaktionen mellan informant och intervjuare. Dessa platser är inte 

heller neutrala. Med anledningen av detta genomfördes sex av intervjuerna i bokade 

grupprum på bibliotek och den sjunde i ett konferensrum på en bekants arbetsplats. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att intervjusituationen är ojämlik, eftersom intervjuarna tagit 

initiativ till den och dessutom är mer insatta i ämnet. För att försöka skapa en mer jämlik 

situation placerades informanten omsorgsfullt i rummet och i förhållande till de två 

intervjupersonerna. Informanten fick sitta närmast dörren och intervjuarna vid sidan om 

och framför denne, för att försöka skapa en behaglig intervjusituation där informanten inte 

skulle känna sig trängd.  
 

Intervjuerna inleddes med allmänt samtal och neutrala frågor till informanten under några 

minuter i syfte att skapa en avslappnad stämning. Därefter informerades muntligen om 

syftet med intervjun, att deltagandet i studien var frivilligt med möjlighet att avbryta 

medverkan när som helst samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt och avkodas i 

resultatet. Information gavs också om att samtalet skulle spelas in på diktafon och att alla 

data skulle raderas så snart arbetet var avslutat. Informanten fick slutligen möjlighet att 

ställa frågor innan intervjun började. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjuer 

inledas på detta vis.  
 
Båda intervjuarna var med under samtliga intervjuer och arbetsfördelningen delades upp så 

att den ena höll i intervjun och den andra ansvarade för diktafonen, förde anteckningar 

samt vid behov kompletterade med frågor för att se till att intervjun höll sig inom temat. 

Trost (2010) menar att när intervjuarna kompletterar varandra kan det vara motiverat med 

två intervjuare, vilket kan generera en större mängd insamlad data samtidigt som två 

intervjuare registrerar och reflekterar mer än vad en gör.  
 
Den inspelade delen av intervjun startade med den öppna frågeställning där informanten 

ombads att fritt berätta om sina erfarenheter av smärtlindring. Samtalet kretsade kring 

denna frågeställning med följdfrågor som dels var öppna, dels ledande i syfte att minska 

risken för feltolkning av svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjun styrdes genom att 

kontrollera att följdfrågorna blev besvarade. Ibland kom svaren direkt ur informantens 

berättelse, om inte ställdes kompletterande frågor. Med respekt för informanten tilläts 

denne tala till punkt, och för att få uttömmande svar gavs tid till eftertanke. Trost (2010) 

anser att tystnad ger möjlighet att tänka igenom det som sagts och kunna komplettera 

svaret. Kvale och Brinkmann (2009) menar att tystnaden kan föra intervjun framåt. Alla 

informanter hade rikligt med information att ge. I vissa fall behövde samtalen styras i en 

riktning som tjänade studiens syfte. Intervjuerna pågick i 30-45 minuter och genomfördes 

under tre dagar i februari 2011.  
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Bearbetning av intervjuer  
Metoden grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) innebär det en öppen analys av kvalitativt material som 

kan grunda sig på människors upplevelser. Intervjuarna har medvetet försökt vara 

mottagliga för nya intryck och insikter i bearbetningen av materialet, genom att ifrågasätta 

analysen och se materialet ur flera vinklar.  
 

Transkribering av data gjordes direkt efter intervjuerna för att minnas mesta möjliga av 

situationerna. De fyra första intervjuerna transkriberades gemensamt och genom detta 

förfarande skapades rutin varför de tre sista intervjuerna delades upp. Intervjuerna skrevs 

ut ordagrant i talspråk och inkluderade även skratt och hummanden för att även söka återge 

stämningen under intervjun och därmed ge bättre nyansering av texten, som annars kan bli 

färglös och svårare att förstå. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) betonar vikten av 

att transkribera intervjuerna ordagrant då det bidrar till att förstå vad informanterna vill 

förmedla.  
 
Analysprocessen utformades enligt den logistik som redovisats av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008), där flera begrepp utgör grunden för arbetsgången. De sju intervjuerna 

var analysenheter och ur dessa formades en domän som enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) kan vara densamma som intervjuguidens frågeområden. I föreliggande 

studie fanns ett frågeområde, därav en domän. Intervjuerna lästes gemensamt igenom 

texten för att finna meningsenheter, som kan vara några få ord eller ett helt stycke, med en 

gemensam kontext. Dessa meningsenheter fördes därefter över i ett exceldokument, där de 

lättare kunde ses som egna enheter. Därefter kondenserades enheterna till att bli mer 

substantiella och lätthanterliga genom att onödiga ord togs bort samtidigt som innehållet 

vidhölls. Vid behov återvändes till intervjuerna för att kontrollera att enskilda delar 

uppfattats korrekt. 
 
I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008), blev nästa nivå i processen att 

tolka innehållet i enheterna ur ett större perspektiv. Genom denna abstraktion kodades 

enheterna. Under arbetets gång gjordes kontroller av de nya nivåerna genom att jämföra 

med de ursprungliga meningsenheterna i syfte att inte tappa någon väsentlig information. 

Koderna sorterades därefter i flera underkategorier. Analysen skrevs ut och varje enskild 

meningsenhet med tillhörande kondensering, abstraktion och underkategori klipptes i en 

sammanhängande remsa. Avsikten med detta var att kunna sortera underkategorierna till 

kategorier. På så vis kunde ett antal kategorier byggas ihop av underkategorier. Under 

processen framstod först flera kategorier, som dock snart utkristalliserades till tre tydliga 

områden som ansågs täcka in alla koder. Det är enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) viktigt att tänka på att utforma kategorierna så att en kod kan passa in under endast 

en av kategorierna, samtidigt som ingen kod får hamna utanför kategorierna.  
 
Tillförlitlighet 
Under intervjuerna ställdes följdfrågor av ledande karaktär. Ledande frågor är ett sätt att 

säkerställa informantens svar men kan också bekräfta eller dementera intervjuarnas 

tolkning av svaret (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna till föreliggande studie har 

genomfört hela intervju- och analysprocessen gemensamt förutom tre transkriberingar. 

Dessutom har processens alla steg ingående beskrivits. Detta förfaringssätt stärker enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) studiens tillförlitlighet. Återkommande har 

författarna begrundat de olika momenten i analysprocessen och resonerat kring gjorda 
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tolkningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att detta förfarande är viktigt 

för att inte tappa innebörden från meningsenheten. 
  

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Med forskningsetiska överväganden menas etiska synpunkter både vad gäller forskningen 

men också vilka följder forskningen kan få, och innebär att forskare metodiskt tolkar och 

begrundar etiska problem så snart de uppstår under hela forskningsprocessen. Det är enligt 

Helgesson (2006) ett sätt att applicera generella etiska insikter på detta specifika område. 
 
För att avgöra om en studie är genomförbar framhåller Helgesson (2006) att det är viktigt 

att göra en bedömning om de vetenskapliga fördelarna är större än de negativa 

konsekvenserna för informanterna. I vissa fall kan en motsättning uppstå mellan vikten av 

att utföra forskning och respekten för individens integritet och i detta ryms bland annat 

informerat samtycke. Med detta i åtanke har författarna i föreliggande studie visat 

informanterna respekt genom att tydligt informera både muntligt och skriftligt om syftet 

med studien och på så sätt givit informanterna möjlighet att själva bedöma nackdelarna 

med att delta i studien. Informanterna deltog frivilligt och hade fått information om att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. 

 
Författarna har varit noga med att avidentifiera information gällande informanterna genom 

att inte notera deras namn varken i studien eller i egna noteringar. Istället har 

informanterna numrerats och dessa nummer har författarna använt i all intern 

kommunikation. I studien har undanhållits vilka medlemsföreningar författarna varit i 

kontakt med. Helgesson (2006) tar upp vikten av att visa informanterna hänsyn för att 

undvika att dessa lider skada av forskningen, och betonar betydelsen av konfidentialitet 

samt bra rutiner när det gäller hanteringen av den information som framkommer under 

forskningen. Förutom att forskning kan skada de enskilda individerna menar Helgesson 

(2006) att den också kan skada hela grupper och orsaka ett lidande. Hänsyn behöver tas till 

personer sett i flera perspektiv för att skydda och bibehålla deras självständighet. 
 
Under intervjuerna har författarna varit noga med att hålla sig inom ramen för frågor som 

tjänade syftet. Vid ett tillfälle kom en informant in på ett, för henne, känsligt område. 

Författarna valde att inte utveckla detta vidare med avsikt att upprätthålla och respektera 

informantens autonomi. Helgesson (2006) anser att det är angeläget att upprätthålla respekt 

för informanternas integritet, vilket bland annat innebär att inte bli allt för närgången i 

intervjuerna så att information ges som sedan ångras.  
 

RESULTAT 
 
Sammanställningen av resultatet har utgått från att svara på syftet med föreliggande studie 

och har resulterat i tre kategorier vilka presenteras under tre rubriker: Behandlingar och 

hjälpmedel från hälso- och sjukvården, Komplementära och alternativa 

behandlingsmetoder samt Egenvård. Alla informanter hade erbjudits flera olika 

behandlingsformer av hälso- och sjukvården. Samtliga sökte sig också till komplementära 

och alternativa metoder och utövade dessutom någon form av egenvård i smärtstillande 

syfte.  
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Behandlingar och hjälpmedel från hälso- och sjukvården 
Från hälso- och sjukvården hade informanterna erbjudits och erhållit behandlingar 

innefattande allt från läkemedel till ergonomiska hjälpmedel inklusive kognitiva 

terapibehandlingar. Dock hade ingen erfarenhet av antroposofisk vård. Remissförfarandet, 

som krävs för att få tillgång till de olika behandlingarna, beskrevs som en påfrestande 

väntan med oviss utgång. Om en behandling, t.ex. varmvattengymnastik, genomförts med 

gynnsamt resultat, följde ofta en lång väntan, dels för att få ny läkarremiss till behandling, 

dels för att därefter få plats för en förnyad behandlingsomgång. En informant hade fått 

remiss till Vidarkliniken och väntade på svar från Försäkringskassan och utfallet var 

osäkert. Informanten berättade att hennes inställning till antroposoferna inledningsvis var 

reserverad och uppfattade dem som “lite flum”, men när hon läste på om deras verksamhet 

omvärderade hon deras sätt att rehabilitera personer med fibromyalgi. Framför allt 

tilltalades hon av deras förhållningssätt till naturen t.ex. den ekologiska och vegetariska 

mathållningen men också den stressfria miljön. 
 
Farmakologisk behandling 
Läkemedel som behandlingsform var det alternativ som erbjöds i första hand inom den 

traditionella hälso- och sjukvården. De som använde läkemedel, åt dessa regelbundet. 

Smärtan försvann inte helt men minskade, och för dessa informanter var läkemedel en 

överlevnad. De kunde inte få livet att fungera utan sina läkemedel.  
 

... jag äter ganska mycket mediciner. Både lyrica, tryptysol och cymbalta 

och i ganska hög dos. Det är en del utav min smärtlindring. 
 
Kroppsterapibehandlingar 
De flesta hade erbjudits och använde kroppsterapibehandlingar. Dessa bestod i punktvisa 

insatser med t.ex. tio tillfällen varmvattengymnastik, en kurs i basal kroppskännedom eller 

ett fåtal massage- och akupunkturbehandlingar. Behandlingarna gav kortvarig 

smärtlindring, alltifrån några timmar till ett par dygn. Avsikten med behandlingarna var att 

få verktyg till fortsatt egenvård. Informanterna fann att det var svårt att integrera 

förändringarna i det dagliga livet och upprätthålla den kontinuitet som krävs för att ge 

kvarstående effekt.  
 

Smärtan försvinner lite grand (med vattengymnastik) men inte så där 

jättemycket, den håller liksom den dagen, och kanske halva dagen 

efteråt, men sen är man väldigt trött. Åtminstone jag är väldigt trött 

dagen efter. 
 
Kroppsterapibehandlingar som kunde ge smärtlindring var varmvattengymnastik, 

sjukgymnastik, TENS och akupunktur. Den smärtlindrande effekten uppgavs vara 

kortvarig. Informanternas erfarenheter var att den smärtlindrande effekten av TENS och 

akupunktur avtog efter en längre tids behandling. 

 

Jag använde TENS i princip varje dag och sen tillslut så gav det ingen 

effekt, då lägger man ned. 
 
Informanter, som deltagit i kurser i basal kroppskännedom, menade att de blivit mer 

lyhörda på kroppens signaler och därigenom kunde uppmärksamma ökad smärta. De kunde  
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vidta smärtlindrande åtgärder, t.ex. att ändra kroppsläge från en position till en annan, där 

3smärtan blev mindre eller upphörde helt. 
 
Hjälpmedel 
En informant hade blivit erbjuden ergonomiska hjälpmedel i form av t.ex. ergonomiska 

köksredskap och toalettanpassningar, som var viktiga då informanten hade smärta i händer 

och armar men också i ben vilket försvårade förflyttningar. Hon menade att det först 

kändes genant med vissa av hjälpmedlen, men att hon nu hade accepterad dem.  
 

Toalettstol har jag. Jag tycker det är fruktansvärt. En sån där förhöjning 

med armstöd. Det var liksom, - Nej, gå inte in på min toalett!... För den 

är lika med en handikappstoalett. Trots att den är ful, har jag lärt mig att 

acceptera den, för jag klarar mig inte utan den.  
 
Samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi 
Samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) förekom också bland behandlingarna. 

Informanter uppgav att detta i förlängningen gav smärtlindrande resultat. En av dem hade 

använt samtalsterapi under fem år och där lärt sig att se på saker och ting annorlunda och 

försöka sänka kraven på sig själv. För en annan informant var kognitiv beteendeterapi en 

stor del i processen till att må bättre. 
 

...för KBT det är ju här och nu och framåt ändra mönster, hitta sina 

mönster och vanor förändra dem i nya tankebanor i mer positiva 

riktningar än dåliga som bara gör en sämre ...Och det sättet att 

jobba...det är en bit...som har varit jättestor och jätteviktig. 
 
Betydelsen av en diagnos 
Sökandet efter hjälp för symtomen beskrevs vara både tålamodsprövande och 

tidskrävande, eftersom de ansåg sig bli bemötta med bristande kompetens och förståelse 

för fibromyalgi. Informanterna upplevde det svårt att få en korrekt diagnos, vilket de 

menade berodde på att specialistkompetens saknades. Istället tycktes det mer hänfalla åt 

slumpen om de träffade på en läkare som visste vad fibromyalgi handlade om. 
 

Han verkligen förstod vad man pratade om..och man blir så här liksom 

(gapar) när någon gör det. För det var ingen annan som fattade när man 

sa; Men jag har ont! Jamen, var har du ont? Ja, överallt! Jamen, säg 

nånstans. Härifrån till hit (visar från huvudet ner till fötterna). Det var 

ingen som fattade, men han fattade. 
 
Diagnosen bekräftade symtomen informanterna haft under flera års tid och det påverkade 

hela deras uppfattning om sig själva och sin framtid, vilket innebar att bli sedd i sin 

situation.  
 

Jag tror att det stora genombrottet för mig, från början, var när jag fick 

en diagnos så att jag blev tagen på allvar och visste att jag inte skulle 

hamna i rullstol eller att jag inte var döende. Men också att jag inte bara 

var någon knäpp människa som försökte slippa undan jobbet. Det 

påverkade ju helheten (att få diagnos). 
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Komplementära och alternativa kroppsterapibehandlingar 
Behandlingsformer som informanterna självmant sökt upp hade testats av samtliga och gav 

smärtlindring i varierande grad, alltifrån kortvarig effekt i någon timme till högst två dygn. 
 
Lymfdränage, som är en massage med avsikt att rensa ut slaggprodukter och få bort vätska 

ur vävnaden (Alternativmedicin, 2011), upplevdes stimulera cirkulationen och minska 

svullnaden i kroppen. Andra behandlingar som nämndes var fibromassage, vars 

skonsamma beröring (Göthager, 2011) kändes behaglig och avslappnande samt akupunktur 

som en av dem upplevde smärtlindra så pass mycket att hon kunde fortsätta med fysiska 

aktiviteter t.ex. träning. Gemensamt för dessa behandlingar var att de upplevdes 

avslappnande, vilket hade smärtlindrande effekt. 
 

Det var en väldigt lugn och skön bakgrundsmusik som inte var hög utan 

bara som bakgrund...Miljön är behaglig det är lugnt ljus, inget starkt ljus 

utan väldigt dämpat. De som utför massagen pratar väldigt lugnt och tyst 

med varandra. Smärtan försvinner delvis. 
 
En informant hade använt osteopati, vilket är en behandlingsform som syftar till att 

aktivera människans självreglerande och självläkande kraft. Behandlingen innefattar olika 

massage- manipulations- och mobiliseringstekniker (Statens offentliga utredningar [SOU], 

1989). Osteopati i kombination med samtalsterapi och dagliga yogaövningar visade sig för 

informanten vara behandlingar som kompletterade varandra. Hon kunde se att en 

behandlingsform kunde påverka en annan behandlingsform positivt, vilket resulterade i att 

hon upplevde en förbättring. 
 

...och jag reagerade annorlunda under samtalsterapin efter det andra 

osteopatbesöket. Till nåt som var bättre och helt plötsligt började den 

här läkande processen hos mig... 
 
Egenvård  
Mer eller mindre medvetet användes någon form av egenvård för smärtlindring. Egenvård 

innebar åtgärder som den enskilde själv vidtog både med hjälp av verktyg från den 

traditionella hälso- och sjukvården men också med andra metoder som man funnit gav 

smärtlindrande effekter.  
 

Värme och kyla 
Värme var smärtlindrande och informanterna använde sig av värmekuddar, värmefiltar, 

varma duschar och bad, varma kläder men också av resor utomlands för värmen skull. En 

informant bedömde att hon blev 70 procent bättre efter en tid i varmt klimat. Samma 

informant började alltid dagen med en lång varm dusch för att mjuka upp sig. För en annan 

informant fungerade också kyla som smärtlindring, t.ex. en isklamp på ömmande ställen. 

Den smärtlindrande effekten var tillfällig, i en till ett par timmar, för både värme och kyla. 
 

Ibland kan kyla vara bättre och ibland kan värme vara bättre. Ibland tål 

jag inte alls... så en sån här vetekudde som man värmer i mikron, ibland 

funkar det men ibland så går det bara inte. 
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Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet användes regelbundet och upplevdes lindra smärtan för stunden. Den var 

också ett sätt att förebygga ökad smärta och lätta på muskelspänningar och kunde bestå av 

promenader med hunden, men också av träning med redskap, cykel och gåband. Dock 

kunde fysisk aktivitet ibland ha omvänd effekt med ökad smärta.  
 

...jag har min egen cykel hemma...som gör att jag i alla fall kan öva upp 

benen och höfterna. Då slipper jag att den (smärtan) blir sämre av att 

jag är allt för stillasittande. 
 
Distraktion 
Distraktion användes återkommande av samtliga informanter för smärtlindring. Den kunde 

bestå av att lyssna på musik, konstnärligt skapande i olika former, vara i vackra miljöer, 

spela bingo, lägga patiens eller tillbringa tid med familj och vänner. Husdjur visade sig 

också ha en stor betydelse med villkorslös närvaro och tillgivenhet. Samtidigt uttryckte 

informanterna att samvaron med djuren gav en lugnande effekt i form av ökat 

välbefinnande. Liknande effekt av välbefinnande kunde också vistelse i naturen ge. Till 

skillnad från den egna trädgården, som innebar krav i form av trädgårdsarbete, gav naturen 

en mer kravlös tillvaro. 
 

Man behöver tänka på någonting annat. Om jag tänker på någonting 

som jag måste koncentrera mig väldigt mycket på, då kan jag tänka bort, 

glömma att tänka på smärtan. Eller när jag sitter och målar så blir det 

som om man, just på natten, och då brukar jag ta en kopp kaffe och sitta 

och måla. 
 
En annan distraktion som användes var spikmatta. Den gav för en informant en 

“bedövande” effekt som kom att fungera som ett slags sömnmedel, vilket gjorde att hon 

sov gott under natten utan att vakna på grund av smärtor.  
 
Flera informanter berättade att de medvetet styrde tankarna i positiv riktning genom att 

t.ex. göra det fint runt omkring sig, göra meningsfulla och roliga saker, läsa ordspråk. En 

informant uttryckte en önskan om att dansa eftersom hon älskade musik och hade 

funderingar om det skulle vara möjligt att finna en dansform som passar personer med 

fibromyalgi.  
 

Så det handlar ju också om att faktiskt hitta det i livet som är så pass 

viktigt att man går upp på morgonen att man kämpar vidare, att man 

hittar de där sakerna som är så vackra att man kan fylla medvetandet 

med dem istället. Det tror jag är en stor del av smärtlindringen. 
 
Stresshantering 
Informanterna var väl medvetna om att de tidigare stressat rejält och inte lyssnat på 

kroppen, vilket hos några resulterade i en utmattningsdepression. Stress definierades som 

att ha mycket omkring sig med arbete och familj men också som obearbetade känslor och 

tankar om det som hänt tidigare i livet. De menade att de successivt utvecklat en kroppslig 

smärtproblematik och att stress varit den utlösande faktorn till fibromyalgi. Under  
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intervjuerna framkom att informanterna fann det viktigt att hantera och reducera stress, då 

stressen påverkade smärtupplevelsen negativt. 
 

Jag skulle säga att stresshanteringen är ungefär hälften av mitt 

tillfrisknande.   
 
Djupandningen användes för att komma ned i varv och finna lugn. Den upplevdes effektiv 

när stressiga situationer uppstod i livet. Informanterna framhöll att några djupa andetag 

kunde lindra stressen och därmed hålla smärtan på avstånd. Mindfulness beskrevs vara en 

metod som användes för att skapa lugn, genom ökad medvetenheten i nuet med både 

uppmärksamhet på de små detaljerna i vardagen och ökad närvaro i andningen. Denna typ 

av stressreducering hade en stor betydelse i hanteringen av smärtan och i smärtlindrande 

syfte.  
 

Det i mindfulness-utbildningen som tilltalar mig är de korta andpauserna 

som man kan ha, om du tar en kopp te eller en kopp kaffe och tänker 

efter, Vad är det för smaker? Eller om du sitter ute på altanen och tittar 

på trädknopparna, alltså sådana här småsaker. Där, kan jag stanna. 
 
Socialt stöd 
Stöd från omgivningen är en viktig förutsättning för att klara det dagliga livet och hantera 

situationen. Informanterna talade dels om familjen som stöd och dels om stöd från andra 

medlemmar i patientföreningen där de kunde få förståelse och acceptans för den de är. 
 

...att man träffas, det lindrar också smärtan på något konstigt sätt. Att 

man liksom pratar med varandra och man stöttar varandra i föreningen. 
 
Balans mellan återhämtning och aktivitet  
Informanterna var medvetna om att de gärna ville mer än vad kroppen orkade. Trots att de 

insåg behovet av balans mellan aktiviteter och återhämtning berättade de att det var ett 

ganska svårt arbete att få till en jämvikt mellan dessa. Ett jämviktsläge innebar för 

informanterna en bättre kontroll över smärtan. De dagar de kände sig bättre var det lätt att 

de ökade tempot och tog ut sig. Dagen efter aktiviteterna blev följden att kroppen sa ifrån 

och de hade åter mycket ont. En av dem berättade hur hon, trots svår smärta, länge varit en 

engagerad mamma som tränade flera lag på hög nivå inom en sport där hennes barn var 

aktiva. Hon menade att det gav henne socialt umgänge, men att det också kostade en hel 

del i form av ökad smärta.  
 

Och sen det här med av och på, som man har som fibromyalgiker. Det 

har man även som stressmänniska, att har man en dag när man inte har 

sån fruktansvärd smärta eller är så trött då sätter man ju fart med allt 

det här, det man inte har gjort. Och sen ligger man. Jag håller 

fortfarande på att lära mig att man inte ska göra så, för då kommer ju 

mer smärta och man bli fruktansvärt trött. Det är jättesvårt. 
 
Informanterna beskrev att de var tvungna att planera livet noga och starta dagen med lugn 

och ro för att överhuvudtaget kunna fungera. Exempelvis kunde morgonbestyren ta flera 

timmar med långa varma duschar och därefter långsamt äta frukosten. Likaså fann de att 

fysiska aktiviteter noga måste planeras in då det ibland gav mer smärta efter utövandet och 
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gjorde dem uttröttade. Det var inte ovanligt att de kunde känna enorm trötthet flera dagar 

efter en fysisk aktivitet. Trots en noggrann planering kunde de aldrig vara riktigt säkra på 

att den inplanerade aktiviteten skulle kunna gå att genomföra, då symtomens utveckling 

från en dag till en annan var något som inte gick att beräkna.  
 

På morgonen jag måste gå upp flera timmar innan jag ska iväg. Långa 

varma duschar, äta långsamt, för att i överhuvudtaget kunna röra mig. 
 

Acceptans 
Acceptans var ett sätt för informanterna att förhålla sig till sin situation och därmed kunna 

gå vidare i livet. Acceptansen gjorde att de tydligare kunde se sig själva och sina 

möjligheter, det vill säga fokusera på vad de faktiskt kunde göra. Det kunde innebära att 

acceptera själva sjukdomssituationen med dess begränsningar och förutsättningar och 

samtidigt inte låta sjukdomen bli en identitet. Acceptans beskrevs av informanterna vara en 

förutsättning för att lättare finna en balans i livet och därmed skapa möjligheter för en 

bättre jämvikt.   
 

...det är ju att hitta balansen mellan att faktiskt acceptera att jag har den 

här begränsningen ...liksom att acceptera att jag faktiskt är sjuk och ... få 

mitt liv att fungera 
 
Ett vidare perspektiv på människan 
Vikten av att se hela människan och hela hennes situation, uttryckte informanterna var 

betydelsefull för att förstå källan till smärtans uppkomst, och de menade att kroppsliga 

symtom kunde ha flera orsaker. En informant menade att ett smärttillstånd ibland kunde ha 

ett kroppsligt och själsligt samband, då hennes erfarenheter av att läka de inre såren gav en 

omfattande läkning också av de fysiska smärtorna. Samma informant upplevde sig också 

ha blivit smärtfri och berättade om fem hörnstenar som tillsammans varit avgörande i 

processen att tillfriskna. Dessa hörnstenar bestod av bearbetning av känslor och 

tankemönster med hjälp av andningstekniker och samtalsterapi, rörelseövningar liknande 

yoga, omfattande kostförändringar och osteopati. Informanten hade aktivt gjort val till de 

nämnda behandlingarna och hon beskrev att hon varit öppen för ny information till ökad 

kunskap. Framförallt hade en kurs i personlig utveckling inspirerat henne till omfattande 

livstilsförändringar. Den nya livsstilen hade hon till stor del upprätthållit över tiden, och 

ansåg sig nu ha kunskap om vilka verktyg hon kan använda för att må bättre.  
 

Nu när jag inte är så påfrestad i sinnet av stress och dels att jag vet vad 

jag ska göra för att må bättre, så känner jag att de gånger jag behöver 

må bättre än vad jag gör just nu, då kan jag bara straighta upp mig och 

hålla på, ge mycket tid åt det jag behöver göra så mår jag mycket 

bättre… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie valdes då den ansågs vara en lämplig metod för att svara på 

syftet, eftersom intervjuer ger fördjupad kunskap och ökad förståelse (Kvale och 

Brinkmann, 2009). I en kvantitativ metod är syftet att i resultatet hitta likheter och 

kvantiteter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), vilket inte var avsikten med denna 

studie. Resultatet visade att flera behandlingsmetoder och en mängd egenvårdsåtgärder 

användes för smärtlindring. Denna mångfald hade inte kunnat förutses i exempelvis en 

enkät och informanterna hade inte kunnat delge oss information på samma ingående sätt 

med möjlighet för författarna att ställa motfrågor. Resonemanget stöds av Kvale och 

Brinkmann (2009) som menar att intervjusituationer skapar en interaktion mellan 

informant och intervjuare där ny kunskap kan uppstå.  
 
Antalet intresserade var inte större än att samtliga som anmält sig fick delta. När en 

informant lämnade återbud p.g.a. sjukdom fanns ingen ersättare, varför det slutliga antalet 

informanter blev sju. Sju intervjuer är tillräckligt för en intervjustudie (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna menar att alla informanter bär på unik kunskap och kanske 

hade ytterligare en informant givit mer bredd och fördjupning till resultatet.  
 
Studiebesök hos representanter för vårdprogrammen gjordes på Vidarklinken. Författarna 

lyckades inte få till stånd studiebesök på något sjukhus som använder Stockholms läns 

landstings vårdprogram. Författarna beklagar att sjukhusens tolkning av vårdprogrammet 

saknas. Vårdprogrammet innehåller endast riktlinjer för verksamheten, varför ett 

studiebesök skulle ha kunnat ge kunskap och förståelse för hur den används praktiskt och 

vad informanterna upplever i mötet med vården. 
 
I metodavsnittet var ambitionen att noggrant beskriva arbetsprocessens olika delar för att 

öka trovärdigheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna 

omprövade genomgående materialet d.v.s. försökte vara självkritiska och betraktade 

materialet ur nya synvinklar för att möjliggöra ny kunskap. Ett exempel var den upprepade 

kontrollen av kongruens mellan utskriften och analysen med möjlighet att upptäcka 

feltolkningar. 
 
Författarna var i inbjudan till medlemmar i patientföreningarna otydliga i formuleringen av 

syftet med studien. Inledningsvis stod att området som ska studeras var hur kvinnor med 

fibromyalgi hanterar smärta, medan det i urvalskriterierna angavs att personer som 

upplever smärtlindring genom olika metoder eftersöktes. Författarna undrar om en 

tydligare inbjudan givit respons från andra medlemmar och därmed annat resultat. Detta är 

en lärdom inför eventuella framtida vetenskapliga studier. 
 
Det gemensamma arbetet med studien uppfattades som gynnsamt eftersom författarna 

kompletterade och berikade varandra med kunskap och erfarenheter samt under arbetets 

gång respekterade varandras åsikter, tankar och synpunkter. Författarna föreställer sig att 

ett enskilt arbete med studien hade varit mycket mer tidskrävande och att reflektionen på 

analysen blivit begränsad och kanske inte så mångfacetterad. Detta resonemang stöds av 

Trost (2010) som menar att när två intervjuare kompletterar varandra får resultatet större 

bredd och djup. 
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Resultatdiskussion 
Denna kvalitativa forskningsintervju visade att kvinnorna genomgått ett brett urval av 

behandlingar från hälso- och sjukvården som bestod i punktvisa insatser. Informanterna 

visade också intresse för och använde komplementära- och alternativa behandlingsformer 

samt utövade egenvård, som komplement för att finna lösningar på smärtproblematiken. 

Ingen hade däremot fått någon integrativmedicinsk behandling. 

 
Författarna förstod under förberedelserna av studien och under intervjuerna att 

diagnostisering av fibromyalgi är komplicerad. Informanterna berättade spontant om den 

påfrestande tiden från symtomdebut till diagnos samt värdet av att få bekräftelse på 

symtomen. Lättnaden de kände i och med att de blev tagna på allvar var viktig för att 

minska stressen som ovissheten medfört. Dessutom berättade informanterna att förståelse 

och stöd gav smärtlindring. De beskrev också att självbilden påverkades positivt när de väl 

fick diagnos. Raymond och Brown (2000) berättade, i överensstämmelse med detta, att 

deltagarna i sitt sökande efter diagnos funnit det frustrerande att inte bli trodda. Likaså 

beskrev kvinnorna i studien av Arnold et al. (2008) att vägen till diagnos var lång och 

stressfylld. Diagnos ger tillgång till vårdprogram speciellt utvecklade för att behandla 

fibromyalgi (Kosek & Löfgren, 2009; Flatters, 2010). Trots detta sågs i en studie av Huges 

et al. (2006) att dessa specifikt utformade behandlingar inte löste smärtproblematiken 

eftersom det inom hälso- och sjukvården fanns för få effektiva behandlingar att erbjuda. 
 
Resultatet visade ett frekvent användande av olika fysiska aktiviteter, anpassade efter egna 

förutsättningar. Merparten av behandlingarna gav kortvarig smärtlindring och i vissa fall 

kunde behandlingarna till och med ge ökad smärta, t.ex. vid fysisk aktivitet. Liknande 

resultat sågs i flertalet studier med kortvarig smärtlindring efter fysisk aktivitet 

(Hävermark & Langius-Eklöf 2006; Fontaine et al., 2011) och i studien av Arnold et al. 

(2008) rapporterade kvinnorna att fysisk aktivitet oftast gav mer smärta. Detta skulle kunna 

tänkas vara en omständighet som bidrar till att personer med fibromyalgi undviker 

aktiviteter av detta slag, men resultatet i föreliggande studie visade på motsatsen. I en 

studie av Mannerkorpi et al. (2008) noterades både negativa och positiva effekter i 

samband med fysisk aktivitet hos personer med fibromyalgi. Trots att de fick mer smärta 

associerades fysisk aktivitet med ökat välmående och hälsa, varför det ändå var motiverat 

att utöva den. 
 
Informanter med kunskap i basal kroppskännedom ökade sin uppmärksamhet på kroppens 

signaler och hade lärt sig tekniker för att minska smärtan. Studien av Hävermark och 

Langius-Eklöf (2006) visade på den smärtlindrande effekt som basal kroppskännedom 

kunde ge. De deltagare som vid långtidsuppföljning fortsatt med terapier i basal 

kroppskännedom två gånger per vecka eller mer, skattade lägre upplevd smärta jämfört 

med de som använde basal kroppskännedom i mindre omfattning eller inte utförde det alls. 
 
Värme och kyla gav tillfällig smärtlindring. Långa, varma duschar användes för att starta 

dagen med, vilket också bidrog till ökad rörlighet. Värmens betydelse framhävdes i en 

studie (Traska et al., 2011) som undersökte vilka strategier kvinnor använde för att hantera 

sitt liv med fibromyalgi. De flesta startade dagen med ett varmt bad eller en varm dusch. 

Endast en av informanterna i föreliggande studie använde kyla som egenvård för 

smärtlindring. Kyla som behandlingsmetod lyftes inte fram i någon forskning som 

författarna tagit del av avseende smärtlindring. Likaså uttalas inte kyla som 

behandlingsmetod för fibromyalgi i Stockholms läns landstings vårdprogram eller i 

Vidarklinikens behandlingsplan. 
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Samtliga informanter använde ofta stressreducering för att komma ned i varv och för 

smärtlindring. De hittade lugn på varierande sätt, och många hanterade stressen med sådant 

de fann glädje i medan andra valde strategier som t.ex. mindfulness för att finna ro. 

Mindfulnessbaserad stresshantering var särskilt effektiv vid smärthantering av fibromyalgi, 

då metoden också möjliggör ett distanserande från smärtan (Sephton et al., 2007). Arnold 

et al. (2008) såg att stress förvärrade fibromyalgin och deltagarna i studien fann det viktigt 

att hålla stressen under kontroll för att förebygga försämring men konstaterade samtidigt 

att komplexiteten i fibromyalgin ökade stressnivån. Ablin et al. (2010) belyste att yttre 

stressande miljöfaktorer kan bidra till utveckling av symtomen vid kronisk smärta, men 

också inre stress kan ge ökad smärta (Hasset et al., 2000). 
 
Distraktion användes för smärtlindring, såväl medvetet som omedvetet. När informanterna 

under intervjuerna berättade om olika smärtlindrande åtgärder blev många varse att de 

faktiskt använde distraktion som smärtlindring. De hade aldrig tänkt på att de använde just 

distraktion för att stilla smärtan. Distraktion för smärtlindring framkom också i studien 

gjord av, Traska et al. (2011). Kvinnor med fibromyalgi använde aktiviteter som 

distraherade dem från de negativa symtomen exempelvis genom att spela bridge, sjunga, 

skriva dagbok och släktforska. Utifrån studien förstår författarna att distraktion spelar en 

betydande roll vid smärtlindring och bör uppmärksammas mer och kanske finnas med som 

en viktig aspekt vid utvecklandet av behandlingar. Utifrån den aspekten skulle man kunna 

säga att Vidarkliniken använder distraktion i t.ex. de konstnärliga terapierna, dock med en 

annan intention, nämligen att se till och stimulera hela människan.  
 
Informanten som funnit vägen till smärtlindring genom livsstilsförändringar, arbetade 

parallellt med flera kroppsliga och mentala processer. De integrerade förändringarna 

upprätthölls med kontinuitet och grundade sig i egna initiativ. Åtgärderna bestod av 

komplementära och alternativa behandlingar samt kognitiv beteendeterapi, där hälften av 

rehabiliteringen innebar stresshantering. Wahner-Roedler et al. (2005) drog slutsatsen att 

då traditionell behandling inte gav tillfredsställande effekt, bör komplementära och 

alternativa behandlingsformer integreras i traditionell hälso- och sjukvård, men betonade 

också att ytterligare forskning behövs för att utröna både nyttan med och potentiella 

negativa effekter av komplementära och alternativa behandlingar.  
 
I studerade vårdprogram från Stockholm län (Kosek & Löfgren, 2009; Flatters, 2010) 

framgår att bäst behandlingsresultat uppnås hos de som genomför livsstilsförändringar. 

Författarna såg att traditionell hälso- och sjukvård och integrativ medicin erbjöd verktyg 

till att göra sådana förändringar. Patienten måste därefter ta eget ansvar för att upprätthålla 

livsstilsförändringarna. Detta kan vara ett tidskrävande arbete som förutsätter att patienten 

är motiverad och har stöd i omgivningen. Uppföljning av patienter som genomgått 

rehabilitering på Vidarkliniken indikerar behov av stöd för att bibehålla de gjorda 

förändringarna (telefonsamtal, 7 februari 2011, Karin Lilje, sjuksköterska Vidarkliniken). 

 
I studien hade ingen informant blivit remitterad till integrativmedicinska behandlingar som 

t.ex. musik- och dansterapi, dock väntade en informant på svar från Försäkringskassan om 

remiss till Vidarkliniken. Ingen av informanterna hade således fått möjlighet att pröva 

integrativmedicinska behandlingar vilka är tänkta att komplettera traditionell hälso- och 

sjukvård. Författarna frågar sig varför det finns ett glapp i användandet mellan traditionella 

metoder och vetenskapligt godkända komplementära och alternativa behandlingsformer. 

Råheim och Håland (2006) menade att den biomedicinska modellen dominerar inom 

traditionell hälso- och sjukvård och att vårdverksamheter borde verka för att utvidga 
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perspektivet på människan och dennes orsak till smärta vid fibromyalgi. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap.6 § 7 ska patienter, om lämpligt alternativ 

finns, ges möjlighet att själva välja behandlingsform. Författarna menar att detta förutsätter 

att patienten får kännedom om vilka alternativ som står till buds, vilket fordrar att 

vårdpersonal också har kunskap om integrativmedicinska behandlingar. Implementering av 

ny kunskap hos vårdpersonal och patienter är en förändringsprocess som tar tid, eftersom 

gamla mönster, vanor och attityder tar tid att förändra. Kanske saknar den biopsykosociala 

modellen fortfarande förankring i dagens traditionella hälso- och sjukvård vilket möjligen 

bidrar till fördröjning av förändringsprocessen. Med ökad kunskap tror författarna att 

sjukvårdspersonal kan föra en vidgad diskussion med patienten om behandlingars för- och 

nackdelar. Dessutom ges den traditionella hälso- och sjukvården ökad insyn i dessa 

komplementära och alternativa metoder, i syfte att både bredda de individuella lösningarna 

men också öka säkerheten för patienterna. 
 

Slutsats 
Vår studie kom fram till att omfattande livsstilsförändringar behövdes för att uppnå 

bestående smärtlindring vid fibromyalgi. Förändringen underlättades av ett biopsykosocialt 

förhållningssätt hos patient, vilket innebar ett hänsynstagande till hela människan. Istället 

för att enbart behandla smärtan med enskilda och begränsade insatser med t.ex. tio 

tillfällen varmvattengymnastik, visade studien att även andra aspekter såsom den psykiska 

hälsan men också den sociala situationen måste beaktas och behandlas för att uppleva 

smärtlindring.  
 
Fortsatta studier 
Sjuksköterskan förväntas ha en helhetssyn på patienten i omvårdnaden. Därför finner 

författarna till föreliggande studie det angeläget med fortsatta studier i hur traditionell 

hälso- och sjukvård och integrativmedicin kan förenas. Fokus bör ligga på hur 

kunskapsnivån och attityderna är bland vårdpersonal, gällande de facto tillgängliga 

behandlingsmetoder utanför den traditionella hälso- och sjukvården, i syfte att ge patienter 

fler valmöjligheter med eventuell ökad möjlighet till förbättring. 
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Intervjuguide     Bilaga I 
 

Bakgrundsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv (namn, ålder, yrke etc.) 

När fick du diagnosen fibromyalgi? Hur länge hade du haft symtom innan diagnos?  

 

 

Vill du berätta hur du gör för att uppnå smärtlindring? 
 

 Hur kommer det sig att du använder den metoden/sättet? 

 På vilket sätt hjälper det dig? 

 Under hur lång tid har du använt metoden? 

 Används övriga metoder erbjudna av sjukvården? 

 Används alternativa metoder som inte erbjuds av sjukvården? 

 Används annat som upplevs ge smärtlindring t.ex. djur, socialt umgänge, 

förändringar i kosten, konstnärliga utövningar? 

 Har du valt att utesluta några metoder? Varför? 
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Till medlemmar i Sveriges Fibromyalgiförbund   Bilaga II 

 

Förfrågan att delta i en intervjuundersökning 
Vi heter Pernilla Bäck och Thereze Torkkeli och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, och ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras är hur kvinnor med fibromyalgi hanterar 

smärtan. Vi är därför intresserade av att genomföra intervjuer med medlemmar som väljs 

utifrån följande kriterier;  

 kvinnor i åldern 18-65 år 

 haft diagnosen fibromyalgi i minst 2 år 

 som upplever smärtlindring genom: 

 av sjukvården erbjudna behandlingsmetoder, t.ex. sjukgymnastik, läkemedel. 

 alternativa behandlingsmetoder som inte erbjudits av sjukvården 

 annat, t.ex. djur, socialt umgänge, förändringar i kosten, konstnärliga utövanden. 

Anledningen till studien är att vi vill beskriva vilka metoder kvinnor med fibromyalgi 

använder för att hantera smärtan. Då det idag inte finns något botemedel och de generella 

åtgärderna består av flertalet behandlingsmetoder, önskar vi ta del av vilka metoder som 

faktiskt används och/eller om man upplever smärtlindring vid andra tillfällen. 

 

Studien är en kvalitativ forskningsintervju där vi kommer att använda en frågeguide med 

halvstrukturerade frågor, vilket innebär att vi utgår från en bred fråga med flertalet 

följdfrågor, som ger en öppenhet i samtalet. Intervjuerna är frivilliga och bandspelare 

kommer att användas. Allt material som framkommer i samband med studien kommer att 

behandlas konfidentiellt och efter studiens slutförande raderas inspelningarna. 

 

Intervjuerna kommer att ske centralt på den ort där lokalföreningen håller till måndag 21, 

tisdag 22 eller onsdag 23 februari. Vi är flexibla när det gäller tidpunkt och räknar med att 

intervjuerna tar 30-45 minuter. I studien behövs 6-8 deltagare. Vid större intresse blir en 

lottning nödvändig, då vårt uppdrag att skriva studien är tidsbegränsad. 

 

Det skulle vara av stort värde för oss med din delaktighet i vår studie. Uppfyller du de ovan 

nämnda kriterierna och vill delta, är du välkommen att snarast kontakta någon av oss via e-

post eller telefon. Vi behöver din intresseanmälan senast den 15 februari 2011.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Pernilla Bäck    Thereze Torkkeli 

e-post: pernilla_back@hotmail.com  e-post: therezet@yahoo.com 

mobiltelefon: 070 - 778 22 37  mobiltelefon: 0733 - 99 11 55 

 

Sophiahemmet Högskola 

Handledare: Britten Jansson 

telefon: 08-406 28 68 

mailto:pernilla_back@hotmail.com

