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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund    

 

Sjukdomen fibromyalgi drabbar i genomsnitt två procent av befolkningen i varje land och 

90 procent av de insjuknade är kvinnor. Fibromyalgi kan debutera i alla åldrar och ännu 

finns ingen effektiv metod för att bota sjukdomen. De främsta symtomen vid fibromyalgi 

är generell och ständig värk som flyttar runt i kroppen samt en onormal trötthet och 

kraftlöshet. Depression är också ett vanligt symtom hos personer med fibromyalgi. Många 

personer med fibromyalgi väljer att använda sig av icke farmakologiska behandlingar för 

att lindra sina symtom. Kombinationen mellan farmakologisk behandling för exempelvis 

sömnproblem tillsammans med icke farmakologiska behandlingar som fysisk aktivitet och 

akupunktur har visats sig ha god effekt. Sjukvårdens tro på alternativa behandlingsmetoder 

är, och har tidigare visat sig, svag trots att forskning visar på tillfredsställande 

symtomlindring vid icke farmakologisk behandling.

  

Syfte  

 

Syftet var att utvärdera effekten av icke farmakologiska behandlingsmetoder för 

symtomlindring hos personer med fibromyalgi.

 

Metod  

 

Metoden som användes för att svara på syftet var litteraturöversikt. Artiklar söktes i 

databaserna PubMed och CINAHL. Litteraturöversikten innefattar 16 artiklar.

 

Resultat 

 

De icke farmakologiska metoderna som utvärderades var akupunktur, qigong, massage och 

fysisk aktivitet. Alla metoder visade sig ha god effekt på reducerad smärta, antal 

smärtpunkter, ångest samt depression. Qigong och massage visade sig även förbättra 

sömnkvalitén. Fysisk aktivitet och massage ökade även den fysiska funktionen.

 

Slutsats 

 

De icke farmakologiska metoderna akupunktur, qigong, massage och fysisk aktivitet har 

alla visat positiv effekt för symtomlindring hos personer med fibromyalgi.

 

Nyckelord: Fibromyalgi, symtom, icke-farmakologisk behandling 
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BAKGRUND 

Sjukdomen fibromyalgi 

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som drabbar i genomsnitt två procent av befolkningen i 

varje land i världen varav 90 procent av de insjuknade är kvinnor (Wolfe, Ross, Anderson, 

Rusell & Hebert, 1995). Fibromyalgi kan debutera i alla åldrar och ännu finns ingen 

effektiv metod för att bota sjukdomen (Olin, 2002). Att kvinnor drabbas av sjukdomen i 

högre utsträckning än män beror enligt Soetanto, Chung och Wong (2006) delvis på att 

kvinnor inte har samma muskelstyrka som män och enligt Fibromyalgiförbundet (2014) 

även på att symtomen hos män inte är lika kraftiga eller ter sig annorlunda än hos kvinnor 

vilket kan leda till att män får en annan diagnos.

 

Tidigare fanns uppfattningen att fibromyalgi var en psykosomatisk sjukdom till följd av 

psykologiska problem eller depression. Sjukdomen klassades även som en reumatisk 

sjukdom då det ansågs att den berodde på inflammation i muskler och leder. Forskning har 

de senaste åren visat att fibromyalgi inte tillhör de reumatiska sjukdomarna 

(Fibromyalgiförbundet, 2014). Enligt en teori av Gracely, Petzke, Wolf och Clauw 

(2002)  beror sjukdomen fibromyalgi troligen på störningar i det centrala nervsystemet 

som blivit överkänsligt och därför skickar för många och förstärkta signaler om smärta till 

hjärnan. Andra teorier om vad som orsakar sjukdomen är enligt Fibromyalgiförbundet 

(2014) obalans i hormoner och signalsubstanser samt inflammation i nervfibrer. Under 

senare år har man även påträffat en genetisk faktor som verkar mer central i 

sjukdomsuppkomsten än man tidigare ansett. 

 

Indikationer finns att ett trauma som en trafikolycka (Buskila, Neumann, Vaisberg, 

Alkalay, Wolfe, 1997) eller ett smärttillstånd inom ett begränsat område i kroppen som 

exempelvis ryggskott kan öka risken för att utveckla fibromyalgi (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007). Risken för att ett sådant smärttillstånd ska sprida sig och leda till 

fibromyalgi har visat sig större om smärtan uppkommit i nacke/skulderregionen och 

ryggen än andra delar av kroppen (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007; Buskila et al., 

1997).

 

Symtom 

De främsta symtomen vid fibromyalgi är generell och ständig värk som flyttar runt i 

kroppen samt onormal trötthet och kraftlöshet. Personer med fibromyalgi lever ofta med 

kronisk smärta relaterad till sjukdomen (Cassisi, Ceccherelli, Atzeni & Sarzi-Puttini, 2013) 

Kronisk smärta är definierad som kvarstående smärta under minst tre till sex månader 

(Björsbo, 2008). Smärtan vid fibromyalgi kan även beskrivas som molande och brännande 

och inte sällan som en stickande, skärande eller huggande förnimmelse (Olin, 2002). 

Smärta är en subjektiv upplevelse och olika personer ger således olika beskrivningar av hur 

de upplever symtomen. En del upplever smärtan som ytlig och är extremt känsliga även för 

lättare beröring medan andra upplever smärtan som djupt liggande i kroppen (Anderberg & 

Bojner Horwitz, 2007).

  

Symtom som stelhet, huvudvärk, sömnsvårigheter, kraftlöshet i musklerna och psykisk 

instabilitet är även vanligt förekommande för personer med fibromyalgi (Olin, 2002). 

Enligt Fibromyalgiförbundet (2014) kan även mag-tarmbesvär, minskad sexlust och 

oregelbunden eller snabb hjärtrytm förekomma.
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Inget sjukdomsförlopp är det samma men gemensamt är att symtomen ofta kommer 

smygande och börjar med smärtor i en begränsad del av kroppen. Till sjukdomen hör 

sömnproblem, ofta relaterat till smärtan, vilket i sin tur leder till ökad trötthet som vidare 

generar mer smärta, nedstämdhet, irritation och koncentrationssvårigheter. Många patienter 

befinner sig således i en ond spiral där symtomen stärker varandra (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007).  

 

Ett annat komplicerat symtom som är mycket vanligt hos personer med fibromyalgi är 

depression. Anledningen till att det är ett komplicerat symtom är att det inte kunnat 

fastställas om depressionen uppkommer på grund av smärtan eller om depressionen leder 

till smärtan (Tapper, 2005). Homann, Stefanello, Goés, Breda, Paiva Edos och Leite 

(2012) menar att det dock finns en koppling med smärtan som grund för depressiva 

symtom. 

 

Enligt Tapper (2005) kan det ta upp till tio år att fullt utveckla symtomen för fibromyalgi 

och olika symtom kan dominera i olika perioder. För de flesta personer med fibromyalgi är 

smärtan dock en del av det dagliga livet.

Symtomens inverkan på det dagliga livet 

För många personer med fibromyalgi är det förutom smärtan, tröttheten som besvärar dem 

mest (Olin, 2002). I en fokusgruppstudie gjord av Liedberg, Eddy och Burckhardt (2012) 

uppgav deltagarna att de primära faktorerna för att klara av att upprätthålla god livskvalitet 

efter diagnostisering med fibromyalgi var att orka vara aktiva och kunna delta i sociala 

sammanhang. Många personer med fibromyalgi upplever dessvärre inte att de kan delta 

och vara aktiva i samma utsträckning som innan på grund av sina symtom vilket i sig kan 

leda till psykisk ohälsa. Enligt Gard och Mannerkorpi (2012) kan symtomen vidare 

förvärras av långa arbetsdagar och psykosocial arbetsbörda som exempelvis tidspress, då 

detta ökar stressnivån och ger känsla av osäkerhet. De drabbade upplever att de inte blir 

tagna på allvar då smärtan inte syns utanpå.  

 

I en studie av Juuso, Skär, Olsson och Söderberg (2011) uppgav deltagarna att de var rädda 

för att ses som lata och dumma och därför inte delade med sig av sina upplevelser av 

sjukdomen och även tvivlade på sig själva och sina känslor. Deltagarna uppgav att andra 

människors dömande attityd gjorde att de inte vågade be om hjälp. Arnold et al. (2008) 

skriver i en studie att deltagarna upplevde att fibromyalgin hade en stor påverkan på 

familjelivet. Att partnern fick en större börda genom att ta större ansvar för hushållssysslor 

och barnen samt att smärtan och tröttheten minskade sexlusten och intresset för sexuell 

aktivitet.

 

Diagnostik 

Fibromyalgi är en sjukdom vars etiologi, läran om en sjukdoms orsak, länge varit okänd 

och svår att diagnostisera. Detta på grund av att det inte går att hitta några avvikelser 

varken på blodprover eller vid röntgenundersökningar utan helt och hållet fått utgå från 

patientens egen upplevelse och berättelse. På grund av det bristande kunskapsläget om 

sjukdomen var det tidigare mycket vanligt att personer med fibromyalgisymtom inte togs 

på allvar utan uppfattades som besvärliga eller hypokondriska av sjukvården (Anderberg & 

Bojner Horwitz, 2007). 

 

Sedan 1990 finns fastställda kriterier för diagnostisering av sjukdomen utfärdade av 

American College of Rheumathology, ACR. Kriterierna består av 18 fastställda 
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”tenderpoints”, ömma punkter, i olika muskler på olika ställen i kroppen. För att diagnosen 

ska ställas ska 11 av dessa 18 punkter vara ömma och smärtan ska ha pågått i minst tre 

månader (Wolfe et al., 2010). Anderberg och Bojner Horwitz (2007) menar dock att det 

finns en problematik med dessa fastställda punkter då fibromyalgi är en sjukdom som 

yttrar sig olika från person till person och till och med från dag till dag hos en och samma 

person. Detta kan till exempel leda till att diagnos inte ställs om en person vid en 

undersökning just den dagen enbart har tio ömma punkter. Vidare beskriver Anderberg och 

Bojner Horwitz (2007) att läkare inom ACR därför valt att på senare år bortse från dessa 

ömma punkter för att i stället ge fokus åt patienternas egen smärtförnimmelse, 

psykosociala tillstånd och upplevelse av stress. Det nya sättet att se på patienter med 

fibromyalgi har lett till ett förändrat förhållningssätt inom sjukvården, vilket innebär att se 

till hela personen och dess omgivning vid behandling och diagnostisering. Enligt 

Anderberg och Bojner Horwitz (2007) måste kriterierna från 1990 fortfarande uppfyllas för 

att diagnosen ska kunna fastställas i Sverige och i många andra länder.

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen som oftast sätts in för att lindra symtomen vid 

fibromyalgi är smärtstillande läkemedel. Även antidepressiva läkemedel har visat god 

effekt för att lindra smärta och öka välbefinnande med positiv inverkan på sömnen 

(Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). Den smärta som personer med fibromyalgi upplever 

lindras sällan av de vanliga smärtstillande läkemedel som vanligen används vid reumatiska 

sjukdomar och andra smärttillstånd. Anledningen till det är att smärtan vid fibromyalgi 

troligen inte sitter i muskler och leder utan beror på smärtöverkänslighet i det centrala 

nervsystemet. Vanliga smärtstillande läkemedel påverkar inte det centrala nervsystemet 

vilket leder till att personer med fibromyalgi generellt sett inte upplever någon 

smärtlindring av dessa läkemedel. Läkemedel som innehåller opioider kan däremot lindra 

smärta i det centrala nervsystemet och på så vis lindra smärtan hos personer med 

fibromyalgi. Nackdelen med dessa läkemedel är dock att de är mycket 

beroendeframkallande. Detta är problematiskt för personer med fibromyalgi då smärta är 

ett av deras främsta symtom (Olin, 2002). Ett annat slags läkemedel som personer med 

fibromyalgi ofta använder är sömnmedel då sömnproblem är ett vanligt symtom. 

Sömnmedel kan dock ge biverkningar i form av dåsighet och trötthet dagen efter eller ge 

upphov till beroende då flera sorter är narkotikaklassade (Anderberg & Bojner Horwitz, 

2007). 

 

Icke farmakologisk behandling 

Eklöf (2004) rapporterar att som komplement till traditionell farmakologisk metod finns 

alternativ- eller komplementär medicin som innebär behandlingsmetoder eller 

yrkesgrupper som inte tillhör den landstingsdrivna sjukvården i ett land. Det kan alltså 

variera från land till land om en metod eller en yrkesgrupp räknas som 

alternativ/komplementär eller tillhör den traditionella medicinen i just det landet. 

Begreppet “alternativ medicin” brukades i Sverige under 1980- och 90- talen men ersattes 

sedermera av begreppet “komplementär medicin”. En anledning till begreppsändringen var 

att lyfta fram att behandlingsmetoderna inte bara kunde vara ett alternativ till vanlig 

konventionell vård utan även kunde användas som ett komplement till standardvården och 

också utföras av sjukvårdspersonal. Kort beskrivet menas med alternativ medicin sådan 

behandling som utövas utanför den vedertagna medicinen medan komplementär medicin 

används inom ramarna för den konventionella vården.
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I föreliggande studie benämns dessa alternativa/komplementära metoder som icke-

farmakologisk behandling.

  

Casale et. al., (2008) beskriver i en studie att många personer med fibromyalgi väljer att 

använda sig av icke-farmakologiska behandlingar för att lindra sina symtom. Ernst, Pittler 

och Wider (2007) beskriver att de främsta anledningarna till att fler och fler väljer att testa 

alternativa behandlingsmetoder är missnöje med vedertagen behandling, behov av 

personlig kontroll över behandlingen och egen övertygelse. De främsta anledningarna till 

att inte använda sig av alternativa behandlingsmetoder är kostsamhet, brist på information, 

rädsla för skador, tidsbrist och otillgänglighet. Vissa metoder har med tiden blivit mer 

vedertagna än andra men sjukvårdens tro på alternativa behandlingsmetoder är enligt Ernst 

et al. (2007) fortfarande svag trots att forskning finns som indikerar att alternativa 

behandlingsmetoder kan lindra symtom vid fibromyalgi. Patienters tro på dessa metoder 

har däremot visat sig starkare än sjukvårdens. 

 

I en studie av Barbour (2000) var de vanligaste icke-farmakologiska 

behandlingsmetoderna för personer med fibromyalgi värmebehandling, promenader, 

vitaminer, stretching och massage. Studien visade även att det var mycket vanligt att ta del 

av information och litteratur om sjukdomen för att öka förståelsen och på så vis tillskansa 

sig information om hur det är att leva med sjukdomen och ändå upprätthålla ett gott liv. 

Vidare uppgav över två tredjedelar av deltagarna att de dagligen använde mer än tre olika 

icke-farmakologiska metoder för att öka välbefinnandet. Även stödet från närstående och 

att ha ett socialt nätverk omkring sig visade sig hälsofrämjande för deltagarna.

  

Enligt antroposofisk medicin som innebär ett synsätt där den naturvetenskapliga medicinen 

möter den andliga dimensionen hos människan (International Federation of 

Anthroposophic Medical Associations, 2012) är smärta ett medvetet fenomen. 

Uppmärksamheten i ett område på kroppen som signalerar smärta leder till högre grad av 

medvetenhet om hur området känns i vanliga fall. Ernst et al. (2007) beskriver att 

Antroposoferna menar att den fysiska smärtan i vissa fall kan bli så stark eller frekvent att 

den påverkar även den andliga delen av människan. Därför kan alternativa 

behandlingsmetoder vid smärta som inte bara behandlar smärtan rent fysiskt, såsom 

läkemedel, vara till stor hjälp då de även kan påverka personer med smärta mentalt. 

 

Typer av icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

Akupunktur 

Metoden innebär stimulans av så kallade akupunkturpunkter genom att sticka tunna nålar 

genom huden. När dessa punkter aktiveras stimuleras flödet av “qi” i kroppen vilket leder 

till fysiska effekter som exempelvis smärtlindring. Qi är enligt kinesisk medicin livsenergi 

som flödar i hela kroppen. Akupunktur ses idag som en kvalificerad metod för alla slags 

muskulära och intermedicinska problem och är dessutom en metod med mycket få eller 

inga biverkningar (Schönström, 2004).

Qigong 

Innefattas av en rad enkla rörelser i kombination med fokuserad andning och sinnesnärvaro 

för att förbättra qiflödet i kroppen. Qigong kan utövas på olika sätt, som allt ifrån ren 

meditation till kampsportsliknande träning men alla sorters utövning har de enkla rytmiska 

rörelserna gemensamt. Enligt den gamla kinesiska traditionen anses qigong generera 
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många positiva hälsoeffekter som förebyggande och botande av sjukdomar men även 

avslappning och stressreducering (Schönström, 2004).

Massage 

Massage används inom både primärvård och idrottsmedicin som metod för smärtlindring 

och ökat välbefinnande trots att de mekanismer som gör metoden effektiv fortfarande till 

stor del är okända. (Lundberg & Norrrbrink, 2014). Massage som behandlingsmetod vid 

fibromyalgi är vanligt förekommande. Effekten av massage som behandlingsmetod vid 

fibromyalgi är dock inte helt fastställd (Li, Wang, Feng, Yang & Sun, 2014).

Fysisk aktivitet 

Enligt Lundberg och Norrrbrink (2014) är en av de vanligaste behandlingsmetoderna för 

smärta fysisk aktivitet, så som träning, simning eller promenader. Den fysiska aktiviteten 

leder till smärtlindring under och efter träningen och det har visat sig att personer som 

regelbundet tränar har en högre smärttålighet. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

vård vid depression och ångestsyndrom (2010) står det att fysisk aktivitet minskar risken 

att utveckla depression och ångestsyndrom. Den fysiska aktiviteten kan bestå av bland 

annat löpning, simning eller styrketräning och har som effekt att bryta negativa och 

dysfunktionella tankar.

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

I en studie av Egeli, Crooks, Matheson, Ursa och Marchant (2008) framkom att för 

personer med fibromyalgi var upplevelsen av god omvårdnad i stor utsträckning kopplad 

till sjukvårdspersonalens kunskaper om sjukdomen. Även känslan av att ha någon som 

lyssnar och att bli tagen på allvar var av betydelse. I studien beskrev patienter även att de 

önskade att sjukvårdspersonal skulle ha bättre kunskaper och förståelser för alternativa 

behandlingsmetoder för att kunna rekommendera och behandla patienten. Enligt Friberg 

och Öhlén (2009) är vårdarens engagemang och dess förmåga att se patienten i ett 

helhetsperspektiv betydelsefullt. Detta för att bygga en tillitsfull vårdrelation vilket har 

visat sig vara ett hälsofrämjande förhållningssätt. Socialstyrelsen beskriver i sin 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2005:105) att sjuksköterskan 

ska ge stöd och vägledning i samverkan med patienten själv eller närstående för att 

optimera patientens delaktighet i den egna vården. Sjuksköterskan har även ett ansvar att ta 

del av, och föra dialog om, implementering av ny evidensbaserad omvårdnad.

 

Som komplement till riktlinjer för sjuksköterskans arbete kan olika omvårdnadsteorier som 

utarbetats under åren användas. I Benner och Wrubels omsorgsteori har omsorg betydelsen 

“att bry sig om” vilket menas med att skilja det som är meningsfullt för en individ från det 

som är mindre meningsfullt. Benner och Wrubel menar att stress kan uppstå om en person 

riskerar att förlora något betydelsefullt på grund av skada eller sjukdom, så som att kunna 

utföra en fritidsaktivitet. Därför betraktas sjukdomsupplevelsen som en betydande 

stressfaktor enligt denna teori. Teorin drar även en tydlig gräns mellan begreppen ohälsa 

och sjukdom där ohälsa syftar till den egna upplevelsen av förlust eller förlorad funktion i 

samband med sitt sjukdomstillstånd. Sjukdom beskriver det patologiska på cell-, vävnads- 

och organnivå. Benner och Wrubel menar att en person inte känner sig sjuk om personen 

inte upplever symtom som ger konsekvenser för det dagliga livet (Kirkevold, 2000).  

 

Enligt International Council of Nursing (ICN, 2007) ska omvårdnad bedrivas på ett 

respektfullt sätt som värnar om individens värdighet, rättigheter och dennes egna val. 

Socialstyrelsen besrkvier i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
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(SOSFS, 2005:105) att omvårdnaden ska utgå ifrån en humanistisk människosyn och utgå 

ifrån patientens eller närståendes önskningar. Sjuksköterskan ska också ha förmåga att 

analysera sin kompetens och identifiera styrkor och svagheter i det egna arbetet och 

engagera sig i den egna utvecklingen varför det är av vikt att känna till olika 

omvårdnadsteorier för att bredda sin kunskap inom omvårdnad.

 

Problemformulering 

Då det aktuella kunskapsläget inte kan fastställa de bakomliggande orsakerna till varför 

fibromyalgi uppkommer har man inte heller kunnat ta fram adekvata behandlingsmetoder 

för att lindra sjukdomen. Fokus för sjuksköterskan ligger därför på att stödja patienten i 

dennes livssituation. Då smärtan ofta är svårbehandlad hos personer med fibromyalgi 

behöver sjuksköterskan ökad kunskap inom icke-farmakologisk smärtbehandling för att 

kunna lindra patientens symtom. Mycket forskning bedrivs inom området i nuläget och 

därför behövs en sammanställning och kartläggning av de senaste rapporterna som kan 

utgöra ett stöd i arbetet med dessa personer.

SYFTE 

Syftet var att utvärdera effekten av icke-farmakologiska behandlingsmetoder för 

symtomlindring hos personer med fibromyalgi. 

  

Frågeställning 

Vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder finns för att lindra symtom vid fibromyalgi 

idag? 

Vilka effekter har dessa metoder på symtomen vid fibromyalgi? 

METOD 

Val av metod 

Studien är genomförd som en litteraturöversikt av ett antal vetenskapliga artiklar om icke-

farmakologiska behandlingsmetoder vid fibromyalgi. Metoden lämpade sig bra för att göra 

en sammanställning av redan publicerat forskningsmaterial. Litteraturöversikter är en 

viktig del i den evidensbaserade vården som bedrivs allt mer idag för att uppdatera och ge 

vårdpersonal kunskap inom ett visst område utifrån den senaste forskningen (Henricson, 

2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär tillämpningen av evidensbaserad 

vård i det dagliga arbetet att sjuksköterskan använder sig av bästa vetenskapliga bevis som 

finns tillgängligt för att tillsammans med patienten fatta beslut om omvårdnadsåtgärder. 

Detta är relevant för denna studie då kunskap inom området saknas eller inte lyfts fram i 

nuvarande omvårdnad. 

Urval 

De databaser som användes i sökandet av litteratur var PubMed och CINAHL. PubMed 

finns gratis på internet och inkluderar material från olika tidskrifter. De områden som 

databasen täcker är omvårdnad, medicin och odontologi. Databasen CINAHL är 

specialiserad på omvårdnadsforskning och täcker områdena omvårdnad, arbetsterapi och 

sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2013). I sökningen användes meshtermer och 

CINAHL-headnings. Urvalskriterierna var personer över 19 år, engelska som 

originalspråk, etiskt granskade samt peer reviewed. Anledningen till att urvalskriteriet 
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”över 19 år” valdes istället för ”över 18 år” var att fler träffar uppkom i och med det 

urvalskriteriet. Ingen begränsning sattes på artiklarnas publiceringsår då så många träffar 

som möjligt önskades. Att endast databaserna PubMed och CINAHL användes vid sökning 

av artiklar berodde på tidsbegränsning samt att författarna ansåg att underlag för 

litteraturstudien skulle gå att finna i dessa databaser.  

Sökningarna gjordes i olika omgångar och i PubMed användes meshtermerna 

”fibromyalgia”, ”pain management”, ”massage”, ”acupuncture” och ”exercise” (Se tabell 

I). I CINAHL användes ”fibromyalgia”, ”pain”, ”exercise”, ”massage” och ”qigong” (Se 

tabell II). Dessa termer användes i kombination med varandra genom termen ”AND” för 

att få mer specifika resultat. När sökningarna startade hade författarna ingen tydlig bild av 

vilka icke-farmakologiska metoder som hade störst underlag. Därför gjordes mer 

övergripande sökningar till att börja med för att se vilka metoder som var bäst 

representerade. Under dessa övergripande sökningar framkom att akupunktur, qigong, 

massage och fysisk aktivitet var de mest omskrivna områdena varför dessa valdes ut att 

ingå i studien. Anledningen till att endast åtta abstract granskades av 392 träffar i 

sökningen i CINAHL med sökorden “pain” och “fibromyalgia” var att sökningen gav 

mycket träffar utanför intresseområdet. Detta gjorde att många titlar lästes igenom men 

endast åtta abstract valdes ut. Endast artiklar som fanns i full text utan betalning 

inkluderades då författarna upplevde ett tillfredsställande underlag efter att ha funnit 16 

artiklar som var tillgängliga utan betalning och som svarade mot syftet.

 

 

Tabell I. Artikelsökning i databasen PubMed 

Datum Sökord och 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

14-08-18 

 

 

"fibromyalgia"[MeSH 

Terms] AND "pain 

management"[MeSH 

Terms] AND 

(English[lang] AND 

"adult"[MeSH Terms]) 

114 9 1 1 

14-08-21 

 

"fibromyalgia"[MeSH 

Terms] AND 

("acupuncture"[MeSH 

Terms] OR 

"acupuncture 

therapy"[MeSH Terms]) 

AND (English[lang] 

AND "adult"[MeSH 

Terms]) 

27 9 4 3  

14-08-21 

 

"fibromyalgia"[MeSH 

Terms] AND 

"exercise"[MeSH 

Terms] AND 

(English[lang] AND 

"adult"[MeSH Terms]) 

141 17 6 1 
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14-08-21 

 

"fibromyalgia"[MeSH 

Terms] AND 

"massage"[MeSH 

Terms] AND 

(English[lang] AND 

"adult"[MeSH Terms]) 

11 5 4 1 

14-09-01 

 

(("fibromyalgia"[MeSH 

Terms] OR 

"fibromyalgia"[All 

Fields]) AND 

("qigong"[MeSH 

Terms] OR 

"qigong"[All Fields])) 

AND (English[lang] 

AND "adult"[MeSH 

Terms]) 

6 5 3 2 

14-10-06 "fibromyalgia"[MeSH 

Terms] AND 

"exercise"[MeSH 

Terms] AND 

("loattrfree full text"[sb] 

AND English[lang] 

AND "adult"[MeSH 

Terms]) 

25 6 3 1 

 

 

Tabell II. Artikelsökning i databasen CINAHL 

Datum  

 

Sökord och 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

14-08-19 ((MH “Pain”)) AND 

((MH “Fibromyalgia”)) 

Narrow by SubjectAge: 

All adult 

392 8 5 2 

14-09-01 ((MH “Massage”) AND 

((MH “Fibromyalgia”)) 

Narrow by SubjectAge: 

All adult 

17 5 2 2  

14-09-01 ((MH “Qigong”) AND 

((MH “Fibromyalgia”)) 

Narrow by SubjectAge: 

All adult 

7 3 2 2 

14-09-01 ((MH “Exercise”) AND 

((MH “Fibromyalgia”)) 

Narrow by SubjectAge: 

All adult 

50 4 4 1 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/remove?item=cluster_SubjectAge_SubjectAge%24all%20adult&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/remove?item=cluster_SubjectAge_SubjectAge%24all%20adult&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=AE%20%22all%20adult%22&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=AE%20%22all%20adult%22&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=AE%20%22all%20adult%22&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=AE%20%22all%20adult%22&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=AE%20%22all%20adult%22&sid=c0ab7a84-7ee9-4050-97f8-d31687cc0dca%40sessionmgr4002&vid=14
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Genomförande 

Sökning med relevanta sökord gjordes i ovan nämnda databaser i flera omgångar. Artiklar 

vars titel ansågs kunna vara relevant utifrån denna studies syfte valdes ut att granskas 

ytterligare via genomläsning av abstract för att se om de vidare svarade mot syftet. De 

artiklar som ansågs intressanta även utifrån abstract lästes sedan igenom i fulltext och 

sedan inkluderades slutligen de artiklar som svarade mot syftet och var av god kvalitet 

utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. De 

studier som efter urvalsprocessen valdes ut för att ingå i studien lades upp i en matris (Se 

bilaga B) för att tydliggöra studiens underlag, dessa studier markerades med asterix i 

referenslistan.

 

Databearbetning 

Efter att artiklarna valts ut utifrån abstract granskades de i fulltext av båda författarna 

innan beslut togs om de var lämpliga som underlag för studien. De artiklar som ansågs 

vara lämpliga att ingå i studien skrevs in i en matris för att lättare få en överblick av 

materialet. Anledningen till att artiklar valdes bort var antingen att de inte motsvarade 

syftet, att studien inte var tillförlitlig nog utifrån bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering, eller att de var otillgängliga. De totalt 16 artiklarna som inkluderades i 

studien lästes sedan igenom igen för fördjupning i resultaten. 

 

Dataanalys 

De 16 inkluderade artiklarnas resultat lästes igenom av båda författarna enskilt. En 

sammanställning av genomläsningen utfördes av båda författarna och jämfördes senare för 

att säkerhetsställa att båda författarna uppfattat resultatet på samma sätt. De teman som 

identifierades var baserade på vilka symtom som lyftes fram i de granskade artiklarna. 

Fynden i form av effekten på symtomen analyserades sedan i en integrerad analys. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes utefter Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering. Författarna diskuterade löpande innehållet i artiklarna för att 

säkerställa att informationen uppfattats på ett korrekt sätt. Då artiklarna är skrivna på 

engelska vilket inte är författarnas modersmål användes ibland lexikon för att säkerställa 

innebörden av ett ord eller en mening.

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helgesson (2006) ska forskning vara objektiv och inga resultat ska på något sätt 

förvrängas. I denna studie har all information förankrats i etiskt granskade källor som 

bedömts objektivt. Ingen information har manipulerats till att passa in i studiens syfte 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är oetiskt förfarande. Artiklarna i studien har 

valts utifrån föreliggande studies syfte och artiklarnas resultat har presenterats oavsett om 

resultatet varit positivt eller negativt, ingen information har förvrängts för att passa in i 

syfte eller frågeställning.

RESULTAT 

I denna litteraturöversikt beskrivs akupunktur, qigong, massage och fysisk aktivitet som 

icke-farmakologiska behandlingsmetoder. De symtom som identifierats är smärta, ångest, 

depression, sömn, fysisk funktion och välmående. Dessa behandlingsmetoder och symtom 

presenteras nedan.
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Akupunktur 

Smärta 

Akupunktur har påvisat positiva effekter på smärtrelaterade symtom vid fibromyalgi 

(Alves-Targino et al., 2008; Bastos, Pires, Silva, de Araújo, Silva, 2013; Singh et al., 2006; 

Harris et al., 2005. En av studierna (Alves-Targino et al., 2008) visade att det var effektivt 

att lägga till akupunktur till vanlig standardbehandling med antidepressiva läkemedel och 

fysisk aktivitet. Detta visade sig ha bättre effekt på smärta än på andra symtom. Vid 

uppföljning tre månader efter att behandling med akupunktur startade skattades smärta 

med hjälp av Visuell Analog Skala, VAS. Skattningen visade en minskning av smärta 

jämfört med innan behandlingen startade. Effekten på smärtlindringen visade sig sedan 

avta vid senare skattningar men trots den avtagande effekten var VAS-värdena fortfarande 

bättre efter 24 månader än vid skattning före behandlingens början. Förbättring kunde även 

visas genom minskat antal ömma punkter och förbättrad smärttröskel med viss bestående 

effekt (Alves-Targino et al., 2008).

Markant förbättring av smärta efter en behandlingsperiod med akupunktur på så kallade 

triggerpunkter under åtta veckor kunde identifieras i studien av Bastos et al. (2013). Vidare 

sågs akupunktur på triggerpunkter uppvisa positiv effekt för symtomlindring vid 

fibromyalgi då deltagarna i studien upplevde högre grad av välmående, minskad 

smärtintensitet och ökad livskvalitet. Förbättring av smärta kunde även ses i en studie av 

Singh et al. (2006) där uppföljning två månader efter påbörjad behandling visade att 

deltagarna tålde mer tryck mot smärtpunkter samt upplevde minskad smärta över lag 

jämfört med mätning före behandlingens början. Ytterligare en studie kunde påvisa 

positiva effekter på smärta vid behandling med akupunktur där man dessutom undersökte 

effekten av olika typer av akupunktur men där slutresultatet visade positiva effekter på 

smärtintensitet oavsett akupunkturmetod (Harris et al., 2005).

Ångest och depression 

Ångest minskades och graden av depression sänktes efter behandling med akupunktur 

(Bastos et al., 2013; Singh et al., 2006; Alves-Targino et al., 2008). I en studie av Bastos et 

al. (2013) visades störst positiv effekt på ångestrelaterade symtom och depression efter åtta 

veckor med regelbunden akupunkturbehandling jämfört med utgångsvärdena. 

Förbättringen av ångest och depression i kombination med förbättrad smärtbild ledde till 

ökad livskvalitet för deltagarna i studien. Deltagarna i studien av Singh et al. (2006) 

upplevde lägre depressionsgrad två månader efter påbörjad behandling med akupunktur 

genom mätning med Beck Depression Inventory (BDI) vilket är ett mätinstrument för att 

mäta svårighetsgrad av depression. Liknande resultat visas i studien av Alves-Targino et 

al. (2008) där psykiskt välmående visade bättre värden med bestående effekt fram till sista 

mätningen två år efter behandlingsepisoden.

 

Qigong 

Smärta  

Positiva resultat på minskad smärta kunde identifieras i enlighet med Chen et al. (2006); 

Sawynok, Lynch och Marcon (2013); Haak och Scott (2007). Efter tre veckor med 

regelbunden qigongutövning visades tydligt förbättrade resultat med minskad smärta och 

färre ömma punkter i musklerna då en majoritet av deltagarna visade förbättrade VAS-

värden och minskat antal ömma punkter. För några av deltagarna i studien var 

behandlingen så effektiv att de näst intill kunde ses som botade från sjukdomen. Vid 

uppföljning en månad efter avslutad behandling var förbättringen inte lika markant som 
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direkt efter avslutad behandling men resultatet var fortfarande bättre än utgångsvärdena. 

Efter tre månader kunde ingen förbättring ses på skattning av smärta men antalet ömma 

punkter hos deltagarna visade sig till och med färre än vid första mätningen direkt efter 

behandlingen (Chen et al., 2006). Sawynok et al. (2013) visade förbättrade mätvärden på 

smärta efter åtta veckor med qigong. Medelvärdet på smärta skattat med VAS sjönk och 

några av deltagarna kunde helt avsluta sin medicinering med smärtstillande läkemedel. 

Även Haak och Scott (2007) kunde visa positiva resultat på såväl smärtintensitet, 

funktionsnedsättning relaterat till smärtan och förmåga att hantera smärta.

Sömn 

Enligt Sawynok et al. (2013); Haak och Scott (2007) hade qigong positiv effekt på 

sömnkvalitén hos deltagarna. Haak och Scott, (2007) beskriver att även upplevelsen att 

vara utvilad efter sömn förbättrades efter perioden med regelbunden qigong. I studien av 

Sawynok et al. (2013) kunde förbättringar på sömnkvaliteten uppmätas och samband 

kunde ses mellan förbättrade symtom och hur ofta qigong utövades. I studien av Chen et 

al. (2006) kunde däremot inga markanta förbättringar ses på mätning av sömnkvalitet.

Ångest och depression 

Resultaten av studierna visade alla på någon form av förbättring av ångest och depression 

(Chen et al., 2006; Sawynok et al., 2013; Haak & Scott, 2007). I studien av Chen et al. 

(2006) kunde de tio deltagarna som slutförde hela qigongepisoden rapportera förbättringar 

av de flesta av sina symtom, däribland sinnesstämning, kognitiva funktioner och minskade 

depressionssymtom. Enligt Sawynok et al. (2013) förbättrades det psykiska välmåendet i 

form av mer positiv sinnesstämning, inre lugn och minskad stress. Även Haak och Scott 

(2007) påvisade minskad ångest och lägre depressionsgrad efter avslutad behandling.

  

Massage  

Fem olika massagetekniker utvärderas i denna resultatdel. Massageteknikerna är 

lymfdränage vilket är teknik som driver lymfvätskan i rätt riktning med hjälp av lätta 

smärtfria rörelser (Ekici, Bakar, Akbayrak & Yukel, 2009), bindvävsmassage som genom 

en speciell fingertoppsteknik töjer bindväven för att påverka inre funktioner och organ 

(Nordling, 2000). Myofasciell massage är en teknik som syftar till att töja ut och nå 

avspänning i strama muskler och bindväv (Remvig, Johannsen & Korsgaard, 2007). 

Rörelsemassage vilket är en teknik där massagen utförs av personen själv med hjälp av 

tennisbollar och dymlingar samtidigt som man intar olika strechpositioner antingen 

liggande, sittande eller stående (Field, Delage & Hernandez-Reif, 2002).

 

Smärta 

Två studier påvisade att behandling med lymfdränage ledde till positiv effekt på 

smärtlindring, minskat antal smärtpunkter och förbättrad hälsostatus mätt utifrån 

arbetsförmåga, smärta, trötthet, stelhet, oro och depression (Ekici, Bakar, Akbayrak & 

Yukel, 2009; Asplund, 2003). Asplund (2003) visade att de deltagare som varit långvarigt 

sjuka i fibromyalgi upplevde bättre effekt av behandlingen än övriga deltagare. Även 

behandling med rörelsemassage visade sig ha effekt genom minskning av smärta, detta 

trots att massagen utfördes av deltagarna själva. Myofasciell massage visade sig minska 

antalet smärtpunkter och effekten kvarstod på vissa punkter upp till ett år efter 

behandlingen. Även smärtan minskade efter 20 veckors behandling med myofasciell 

massage både gällande den sensoriska och den affektiva smärtan. Den positiva effekten på 

den affektiva smärtan kvarstod efter ett år men inte på den sensoriska smärtan (Castro-

Sánchez et al., 2011).
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Sömn 

I en studie där deltagarna fick lymfdränage visades god effekt på morgontrötthet och 

utmattning. Även bindvävsmassage minskade morgontrötthet och utmattning men hade 

inte lika god effekt som lymfdränage (Ekici et al. 2009). 

Asplund (2003) visade att sömnen förbättrades parallellt med att smärtan minskade. Den 

förbättring på sömnen som kunde ses under behandlingstiden kvarstod inte efter att 

behandlingen avslutades. Däremot kvarstod minskningen av trötthet efter både tre och sex 

månader Även myofasciell massage minskade trötthet och utmattning efter ett 20 veckors 

program (Castro-Sánchez et al., 2011).

 

Ångest och depression 

Ekici et al. (2009) och Field et al. (2002) visar på förbättring av upplevd ångest och 

depression. Ekici et al. (2009) påvisar förbättring efter både lymfdränage och 

bindvävsmassage, dock visade sig lymfdränage vara effektivare. Field et al. (2002) kan 

fastställa att rörelsemassage hade avsevärt bättre effekt på ångest och depression än 

kontrollgruppen som enbart fick avslappning som behandling.

 

Fysisk funktion  

Massage visade förbättring på fysisk funktion och välmående enligt Ekici et al. (2009); 

Asplund, (2003); Castro-Sánchez et al. (2011). I studien av Ekici et al. (2009) sågs 

lymfdränage och bindvävsmassage förbättra hälsostatusen som i denna studie innefattade 

arbetsförmåga, smärta, trötthet, stelhet, ångest och depression. Lymfdränage visade sig ha 

en bättre effekt på den totala bedömningen av förbättrad symtombild än 

bindvävsmassagen. Bindvävsmassage visade ingen förbättring vad gäller inverkan på 

dagliga sysslor som hushållsarbete eller frånvaro från arbetet efter behandlingen. Asplund 

(2003) visade att lymfdränage även minskade stelhet och ökade välmående efter fyra 

veckors behandling och effekten kvarstod efter tre månader men efter sex månader hade 

effekten avtagit. Ett 20 veckors program med myofasciell massage resulterade i förbättring 

av trötthet vid gående, minskad stelhet och ökat antal dagar med välmående. Förbättringen 

kvarstod efter sex månader men efter ett år kvarstod endast förändringen på antal dagar av 

välmående. Myofasciell massage visade dock ingen effekt på postural stabilitet som 

innebär balanskontroll och förmågan till att hålla kroppen upprätt (Castro-Sánchez et al., 

2011). 

Fysisk aktivitet 

 

Smärta 

Effekten på smärta visade sig enligt två studier vara positiv efter utförande av olika typer 

av fysisk aktivitet (Munguía-Izquierdo och Legaz-Arrese, 2007; Kaleth, Saha, Jensen, 

Slaven & Ang, 2013). Enligt Munguía-Izquierdo et al. (2007) visade sig träning i 

uppvärmd pool öka smärtgränsen, minska antalet ömma punkter och självskattad smärta. 

Studien av Kaleth et al. (2013) visade att smärtan minskade efter ett träningsprogram på 36 

veckor med succesiv ökning av träningsbelastningen. I en studie av Staud, Robinson, Weyl 

och Price (2010) rapporterades att korta perioder på maximalt 15 minuter av ansträngande 

armcykelträning skattades som smärtsam under tiden träningen pågick. Smärtan klingade 

sedan av för att under följande viloperiod på 15 minuter återgå till utgångsvärdet. Studien 

visade att viloperioderna före och efter träningen ledde till minskad smärta hos deltagarna. 

Två andra studier visade inga signifikanta förbättringar på smärta efter genomgången 



   
 

  
 

13 

träningsperiod (Sañudo, Galiano, Carrasco, de Hoyol och McVeigh, 2011; Mannerkorpi, 

Nordeman, Cider & Jonsson, 2010). 

 

Ångest och depression 

Staud et al. (2010); Sañudo et al. (2011) visade på förbättring av ångest och depression 

efter fysisk aktivitet medan Kaleth et al. (2013) i en studie inte kunde påvisa några 

signifikanta skillnader på upplevd ångest och depression.

 

Fysisk funktion 

Mannerkorpi et al. (2010); Sañudo et al. (2011); Kaleth et al. (2013) presenterar en tydlig 

förbättring av den fysiska funktionen. I en studie av Mannerkorpi et al. (2010) kunde en 

signifikant förbättring av fysisk funktion uppmätas efter en period med stavgång två 

gånger per vecka i 15 veckor. Ett träningsprogram med fokus på kondition, styrka och 

flexibilitetsträning hade effekt på förbättrad symtombild som hälsorelaterad livskvalitet 

och fysisk funktion enligt Sañudo et al. (2011). Även träning med succesiv ökning av 

intensitet under minst en 12-veckors period gav förbättring av fysisk funktion men 

fördelarna med succesivt ökad träningsintensitet under längre tid än 12 veckor kunde inte 

fastställas (Kaleth et al., 2013).

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att icke-farmakologisk behandling har positiv effekt på flertalet symtom 

associerade till fibromyalgi. Smärta var det symtom där icke-farmakologisk behandling 

visade sig ge bäst effekter. Detta kan bero på att många av studierna fokuserade på 

smärtlindring i sina undersökningar. Alla metoder visade sig ha god effekt vad det gäller 

smärtlindring och minskning av antalet smärtpunkter och den metoden som utmärkte sig 

var Qigong. Detta då några av deltagarna i studien (Chen et al., 2006) upplevde sådan 

förbättring av smärtan att de kunde ses som botade från sjukdomen. Qigong hade även 

positiv effekt på symtom som trötthet och stelhet vilket ledde till att ett flertal deltagare 

som medverkade i studierna kunde upphöra med en del av sin farmakologiska behandling. 

Detta bidrog till en ökad livskvalitet då de nu fick nya möjligheter att göra saker som de 

inte kunnat göra på många år, till exempel gå ut och gå utan rollator eller käpp. Dock 

behövs mer forskning inom området då kunskaperna om effekten av qigong vid 

fibromyalgi fortfarande är begränsade. En litteraturöversikt utförd av Chan, Wang, Ho, Ng, 

Ziea och Wong (2012) tar upp just bristen på randomiserade kontrollerade studier inom 

området och påvisar i sitt resultat tvärt emot resultatet i denna litteraturöversikt att ingen 

genomgående effekt av qigong kunde ses på symtom vid fibromyalgi. Detta var 

förvånande då de inkluderade artiklarna i denna studie genomgående visade positiva 

effekter, dock är en av de inkluderade artiklarna publicerad efter år 2012 vilket innebär att 

forskningen inom området gått framåt. 

Qigong visade även positiva effekter på den psykiska hälsan då den minskade depression, 

ångest och stress. Anledningen till att qigong har visat sig vara en så effektiv metod för 

flera symtomområden kan vara just den goda effekten på smärta. Som tidigare beskrivits 

kan personer med fibromyalgi hamna i negativa symtomspiraler där till exempel långvarig 

smärta leder till depressiva symtom (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007). Eftersom det 

ännu inte kunnat fastställa om depression är ett symtom av sjukdomen eller om en 

depression kan leda till att personer insjuknar i fibromyalgi kan det inte uteslutas att 

smärtan leder till depression. När smärtan sedan lindras med hjälp av qigong kan en 
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hypotes uppkomma att depressionsnivån sänks i samband med smärtlindringen. Tidigare 

studier har även visat att smärtan kan generera sömnproblem (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007) vilket i och med den här teorin då skulle leda till förbättrad sömn om 

smärtan avtog. Detta påstående kan styrkas då det har framkommit i en studie av Asplund 

(2003) att sömnen förbättrades i samband med att smärtan avtog. Dock användes inte 

qigong som metod i denna studie utan lymfdränage. Författarna av denna litteraturöversikt 

anser att det vore av intresse att utföra fler randomiserade kontrollerade studier på just 

sambandet mellan smärta och andra symtom vid fibromyalgi. 

Innan denna studie påbörjades fanns en hypotes hos författarna att icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder skulle ha en viss symtomlindrande effekt. De metoder som enligt 

hypotesen troddes ha störst effekt var massage och fysisk aktivitet, på grund av att dessa 

metoder varit mer omskrivna än de andra. Som tidigare nämnts var det qigong som visade 

på de främsta positiva effekterna på framför allt smärta vilket var intressant då detta inte 

framkommit i tidigare litteratur. Underlaget för massage och akupunktur var större vilket 

kunde ge bilden av att dessa metoder var mer effektiva. Fysisk aktivitet däremot är en 

vedertagen icke farmakologisk metod för att lindra symtom vid fibromyalgi enligt 

Fibromyalgiförbundet (2014) och anledningen till att den metoden inte var den mest 

framstående metoden i denna studie kan vara att fokus legat på symtom som smärta, 

depression och sömn medan fysisk aktivitet är en metod som ofta leder till förbättrat 

välmående över lag (Kelley & Kelley, 2011) vilket denna litteraturöversikt inte lagt fokus 

på. 

Smärta, depression och ångest har bevisat negativ effekt på den upplevda livskvaliteten hos 

personer med fibromyalgi enligt Martinez, Domingues, Davolos, Martinez och Gozzano 

(2008) vilket styrks av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU, 2006) som 

publicerat en rapport om metoder för behandling av långvarig smärta. SBU (2006) 

beskriver även att så kallad multimodal rehabilitering (MMR) har bra långsiktig effekt på 

funktionsförmåga och smärta hos personer med fibromyalgi. MMR innebär enligt 

Socialstyrelsen (2011) rehabilitering utfört av ett fast team bestående av olika professioner 

som planerar och samordnar insatser för patienter med långvarig smärta. Detta är av vikt 

för sjuksköterskan att känna till då sjuksköterskan enligt ICN (2007) och deras etiska kod 

för sjuksköterskor har en samverkande roll mellan olika professioner för att öka 

förutsättningarna för personcentrerad omvårdnad för patienten. Enligt Ryan (2013) kan 

sjuksköterskans roll vara betydande för att utbilda patienter och hjälpa dem att hitta den 

bästa kombinationen av behandlingar för den enskilde patienten. 

 

Som beskrivet tidigare av Olin (2002) är fibromyalgi en sjukdom med hittills okänd 

etiologi som saknar effektivt botemedel och där den farmakologiska behandlingen inte 

alltid är helt tillfredsställande, vilket kan vara problematiskt för personer med 

fibromyalgi.  Enligt Ernst et al. (2007) har sjukvårdspersonal inte alltid tilltro till icke-

farmakologiska behandlingsmetoder vilket försvårar för patienten att faktiskt få den 

symtomlindring som krävs. Med den evidens som de senaste åren framkommit för 

symtomlindring av fibromyalgi med icke-farmakologisk behandling, som delvis redovisas 

i denna litteraturöversikt. Bör sjukvården öppna upp för möjligheten att hjälpa patienten till 

metoder som kan lindra symtom utanför den traditionella behandlingen. Enligt Long, 

Kneafsey, Ryan och Berry (2002) bör sjuksköterskans rehabiliteringsarbete syfta till att 

maximera patientens möjligheter till ett funktionellt liv samt stärka patientens egen tro på 

förbättring. Dock saknas en regelbunden kontakt med sjuksköterskor både i den primära 

och sekundära vården enligt deltagare i en studie utförd av Lempp, Hatch, Carville och 

Choy (2009). Ett flertal av deltagarna i studien som testat alternativ behandling utöver den 
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ordinerade medicineringen uppgav till följd av det en viss förbättring av sina symtom 

under en längre tid. Detta styrker författarnas tankar om att en god primärvårdskontakt 

med sjuksköterskor är viktig för att kunna bedriva en personcentrerad vård.  

I en studie av Masi, White och Pilcher (2002) beskrivs att en personcentrerad vård främjar 

relationen mellan vårdtagare och vårdgivare samt bidrar till en positiv utveckling av 

behandlingen mot patientens hälsomål. Här återkommer Benner och Wrubels omsorgsteori 

som utgår från patientes egen upplevelse av sjukdom. Kan sjuksköterskan se patientens 

behov och upplevelser och bedriva omvårdnaden utifrån det personcentrerade 

förhållningssättet leder det till förbättrat hälsotillstånd hos patienten. Vidare rapporteras av 

Masi et al. (2002) att personcentrerad vård tillsammans med biomedicinsk behandling för 

fibromyalgi visat sig mer effektiv än enbart biomedicinsk behandling. Denna forskning 

visar vikten av sjuksköterskans kompetens inom personcentrerad omvårdnad för att i 

kombination med den traditionella medicinska vården kunna ge patienten de bästa 

förutsättningarna för att återta sin hälsa. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna om vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder som 

finns och vilka effekter de eventuellt har lämpade sig en litteraturöversikt bra då det finns 

mycket forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2013). Trots detta är det 

fortfarande inte helt vedertaget med icke farmakologisk behandling för symtomlindring vid 

fibromyalgi. Litteraturöversikter av randomiserade kontrollerade studier är därför viktiga 

för sammanställning av den forskning som finns. 

Av de artiklar som inkluderades i studien är övervägande antal randomiserade 

kontrollerade studier, RCT, vilket enligt Henricsson (2012) är den sortens artiklar som ger 

de säkraste slutsatserna när effekten av behandlingsmetoder ska utvärderas. Detta på grund 

av att det går att avgöra om effekterna är till följd av åtgärder och inte skillnader i 

bakgrundsförhållanden då dessa studier innefattar en kontrollgrupp och en 

undersökningsgrupp. Detta är en styrka för denna studie och höjer både kvalitet och 

trovärdighet.

En annan svårighet som uppkom var den stora variationen av undersökta 

behandlingsmetoder i artiklar som svarade mot syftet för denna litteraturgenomgång. Ett 

exempel är de olika varianterna av massagetekniker som studerats, eller olika former av 

fysisk aktivitet. Resultatet i studien kan därför upplevas som svårt att överblicka. Ett 

alternativ till detta hade varit att avgränsa studien till att bara fokusera på en form av 

behandling. Författarnas intention var dock att få en så bred överblick av området som 

möjligt, varför valet att utvärdera flera olika behandlingsmetoder ändå gjordes. Något som 

kunde ha bidragit till ett bättre underlag för studien hade varit att använda fler sökord vid 

sökning av artiklar exempelvis walking AND fibromyalgia, alternative therapy AND 

fibromyalgia då det i efterhand har upptäckts att dessa kombinationer gav många träffar. 

Även andra databaser än Pubmed och CINAHL som uteslutande användes i denna studie 

kunde ha använts men beslutet togs att enbart använda dessa två då tidsåtgången var 

begränsad och att göra relevanta sökningar på rätt sätt tar tid. 

 

En brist i forskningen kring fibromyalgi är att majoriteten av deltagarna i så gott som alla 

studier är kvinnor vilket innebär att de resultat som framkommer inte är relevanta för alla 

personer med fibromyalgi vilket är viktigt att understryka. Anledningen till att majoriteten 

av deltagarna är kvinnor beror troligtvis på att fibromyalgi främst drabbar kvinnor. Således 

är även resultatet i denna studie baserat på studier utförda främst på kvinnor. Något som 
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också bör tas i beaktande är att de studier som använts i denna litteraturöversikt till största 

del är från Europa och Nordamerika varför resultatet inte kan sägas gälla för personer med 

fibromyalgi världen över. Detta är viktigt att poängtera då det inte kan sägas att resultatet i 

denna studie är generaliserbart över hela världen och på både män och kvinnor.  

 

Slutsats 

Slutligen kan det konstateras att de icke-farmakologiska behandlingsmetoderna vid 

fibromyalgi som är främst beprövade i forskning är akupunktur, massage, qigong och 

fysisk aktivitet. Vidare kan konstateras att alla dessa fyra metoder har positiv inverkan på 

symtomlindring vid fibromyalgi. Fler studier inom området behövs men indikationer finns 

på att dessa metoder skulle kunna ingå i standardbehandlingen av fibromyalgi. 

Sjukvårdspersonal bör därför ta till sig denna forskning för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad till personer med fibromyalgi.

Fortsatta studier 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att underlaget för att bedöma värdet av icke-

farmakologiska behandlingsmetoders effekt för symtomlindring vid fibromyalgi behöver 

stärkas. Både i form av fler randomiserade kontrollerade studier av god kvalitet men även 

av systematiska litteraturöversikter då de ger en samlad bild av den senaste forskningen 

vilket gör det lättare att implementera den i vården.

 

Något som också vore önskvärt är studier över smärtans kausalitet till andra symtom då det 

som framkommit är att andra symtom minskade i samband med att smärtan förbättrades.

Klinisk relevans 

Resultatet i denna studie visar att vissa icke-farmakologiska behandlingsmetoder har 

positiv inverkan på fibromyalgi. Då det i sjuksköterskans arbete ingår att stödja och 

vägleda patienter samt att vara uppdaterad utifrån den senaste forskningen (SOSFS, 

2005:105) för att kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad är detta resultat intressant. För 

att som sjuksköterska kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden till patienter med 

fibromyalgi bör kunskapen om de icke-farmakologiska behandlingsmetodernas positiva 

inverkan på symtomen lyftas fram. Därför kan resultaten i denna studie leda till stora 

positiva skillnader i livskvalitet för personer som lever med fibromyalgi.
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  BILAGA A 
 

 I 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen.Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet



  BILAGA B 
 

 II 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alves- Targino, R. 

A., Imamura, 

M.,  Kaziyama, H. 

H. S., Souza, L. P. 

M., Hsing, W. T., 

Furlan, A. D., 

Imamura, S. T., & 

Soares-Azevedo- 

Neto, R. 

2008 

Brasilien 

A randomized 

controlled trial of 

acupuncture added to 

usual treatment for 

fibromyalgia. 

 

Att utvärdera effekten av 

akupunktur vid 

fibromyalgi 

58 kvinnor med diagnosen 

fibromyalgi valdes slumpmässigt 

ut och delades upp i två grupper. 

Där den ena gruppen fick 

akupunktur, antidepressiv medicin 

och träning medan den andra 

gruppen bara fick antidepressiv 

medicin och träning.  

n=58 

(-) 

I slutet av studien visade den 

gruppen som även fått akupunktur 

upp märkbart bättre resultat än 

kontrollgruppen avseende bland 

annat smärta. 

RCT 

I 

Asplund, R. 

2003 

USA 

Manual lymph 

drainage therapy 

using light massage 

for fibromyalgia 

sufferers: a pilot study 

Att i en liten grupp 

kvinnor med fibromyalgi 

ta reda på om symtom 

kunde lindras med hjälp 

av lymfdränage för att 

finna underlag till en 

vidare studie 

Studie med fysisk behandling och 

enkäter för att mäta symtom. 

n=17 

(0) 

Studien påvisade att symtom som 

smärta, sömnsvårigheter och 

stelhet förbättrades under 

behandlingsmetoden med viss 

kvarstående effekt mellan tre till 

sex månader efter 

behandlingsperiodens slut.  

P 

II 

Bastos, J. L., Pires, 

E. D., Silva, M. L., 

de Araújo, F. L., & 

Silva,  JR. 

2013 

Brasilien 

Effect of acupuncture 

at tender points for 

the management of 

fibromyalgia 

syndrome: a case 

series.  

Syftet vara att undersöka 

om akupunktur på s.k. 

tenderpoints kunde lindra 

symtomen vid FM. 

8 kvinnor med FM fick svara på 

frågor om sina symtom och sedan 

under 2 månader fick de 

akupunktur en ggr/veckan och 

sedan fick de svara på 

frågorna igen och dessa svar 

jämfördes. 

n=8 

(-) 

Man kunde se en förbättring när 

det kom till smärtintensitet, 

känslighet, oro, depression och 

livskvalitet. Metoden visade sig 

alltså effektiv när det kom till 

förbättrad 

symtombild.  

P 

III 

Castro- 

Sánchez, A. M., 

Matarán-

Peñarrocha, G. A., 

Arroyo-Morales, 

M., Saavedra-

Hernández, M., 

Fernández-Sola, C., 

Effects of myofascial 

release techniques on 

pain, physical 

function, and postural 

stability in patients 

with fibromyalgia: a 

randomized 

controlled trial.  

Utvärdering av en mer 

intensiv behandling (2 

ggr/vecka) med 

myofasciella tekniker för 

förbättring av fysisk 

funktion och postural 

stabilitet (hållning) hos 

personer med 

Experimentell studie där deltagarna 

delades in i två grupper, en 

experimentell grupp och en 

kontrollgrupp där 

experimentgruppen erhöll 

myofasciell behandling och 

kontrollgruppen placebobehandling 

i form av kortvågsbehandling och 

n=94 

(8) 

Efter 20 veckor och totalt 40 

behandlingar uppvisade 

undersökningsgruppen en 

signifikant förbättring i minskat 

antal ömma punkter, fysisk 

funktion och förbättrad 

sjukdomsbild. Studien visade att 

myofasciella tekniker kan vara ett 

RCT 

I 
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& Moreno-

Lorenzo, C. 

2011 

Spanien 

fibromyalgi. 

 

 

ultraljud. bra komplement för smärtlindring 

hos personer med fibromyalgi men 

att det inte förbättrar den posturala 

stabiliteten nämnvärt.  

Chen, K. W., Kevin 

W. Hasset, A. L., 

Hou, F., Staller, J., 

Lichtbro, A. S.,   

2006 

USA 

A Pilot Study of 

External Qigong 

Therapy for 

Patients with 

Fibromyalgia 

 

Att utvärdera qigong som 

behandlingsmetod vid 

kroniska smärttillstånd 

som fibromyalgi hos 

västerländska personer.  

Pilotstudie där deltagarna 

behandlades under 3 veckor och 

sedan utvärderades symtombilden 

n=13 

(3) 

Alla deltagarna i studien visade 

förbättringar av symtombilden 

vilket indikerar att qigong kan vara 

en lämplig behandlingsmetod för 

symtomlindring vid fibromyalgi 

P 

III 

Ekici, G., Bakar, 

Y., Akbayrak, T., 

& Yuksel, I., 2009 

USA 

Comparison of 

manual lymph 

drainage therapy and 

connective tissue 

massage in women 

with fibromyalgia: a 

randomized 

controlled trial.  

Syftet var att undersöka 

och jämföra effekten av 

manuellt lymfdränage och 

bindvävsmassage på 

kvinnor med FM. 

50 kvinnor delades slumpmässigt 

upp i två grupper varav den ena 

fick lymfdränage och den andra 

bindvävsmassage 5 ggr/veckan 

under 3 veckor.  

n=50 

(0) 

Studien visade stora förbättringar i 

båda grupperna när det kom till 

smärtintensitet och sammansatt 

hälsostatus och därför kan båda  

teknikerna bli aktuella som 

komplement för att lindra symtom. 

Studien visade att lymfdränage var 

en något mer effektiv metod än 

bindvävsmassagen.  

RCT 

I 

 

Field, T., Delage, 

J., & Hernandez- 

Reif, M.  

2002 

USA 

Movement and 

massage therapy 

reduce fibromyalgia 

pain 

Undersöka om bättre 

effekt på symtomlindring 

uppstod vid kombinerad 

behandling av massage 

och träning.   

Undersöka om bättre effekt på 

symtomlindring uppstod vid 

kombinerad behandling av 

massage och träning.  

n=40 

(0) 

Experimentgruppen som fått följa 

ett program med stretching och 

massage två ggr/vecka á 50 

min/gång i tre veckor uppvisade 

förbättringar av sina symtom som 

smärta, oro och humör efter 

avslutad behandlingsperiod. Medan 

kontrollgruppen som fått 

instruktioner kring avslappning 

under 2 sessioner/vecka á 50 

min/gång i tre veckor enbart kunde 

uppvisa förbättring av oro och 

smärta efter den första sessionen.  

RCT 

I 

Haak,T., Scott, B. 

2007 

Sverige 

The effect of Qigong 

on Fibromyalgia 

(FMS): A controlled 

randomized study 

Utvärdera effekten av sju 

veckor med qigong på 

symtombilden  hos 

personer med fibromyalgi 

Kontrollerad randomiserad studie 

med upprepade mättillfällen av 

symtombild. 

n=57 

(1) 

 

Studien påvisar att qigong har god 

effekt för symtomlindring hos 

personer med fibromyalgia både 

under behandlingsperioden och 

upp till fyra månader efter 

RCT 

I 
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behandling. 

Harris, R. E., Tian, 

X., Williams, D. 

A., Tian, T. X., 

Cupps, T. R., 

Petzke, F., Groner, 

K. H., Biswas, P., 

Gracely, R. H., & 

Clauw, D. J. 

2005 

USA 

Treatment of 

Fibromyalgia with 

Formula 

Acupuncture: 

Investigation of 

Needle Placement, 

Needle Stimulation, 

and Treatment 

Frequency 

Syftet var att undersöka 

om typiska 

akupunkturmetoder som 

nålplacering, 

nålstimulering och antal 

behandlingar var viktiga 

faktorer vid 

symtomlindring av 

fibromyalgi. 

Fyra grupper togs ut där varje 

grupp fick olika typer av 

akupunktur varav en av grupperna 

var en kontrollgrupp. 

n=114 

(38) 

Efter avslutad studie kunde man 

konstatera att ingen signifikant 

skillnad uppträdde mellan de olika 

akupunkturgrupperna och att fler 

studier behövs för att stödja 

hypotesen som uppkom i slutet att 

placebo har en stor inverkan på 

förbättring av symtom vid 

akupunktur. 

RCT 

III 

Kaleth, A. S., 

Saha,  K. C., 

Jensen, M. 

P.,  Slaven, J. E., 

Ang, D. C.   

2013 

USA 

Effect of Moderate to 

Vigorous Physical 

Activity on Long-

Term Clinical 

Outcomes and Pain 

Severity in 

Fibromyalgia 

Att fastställa om ökad 

träningsintensitet över en 

längre tid leder till 

förbättrad eller försämrad 

symtombild hos personer 

med fibromyalgi. 

Experimentell studie där två 

grupper fick individuella 

träningsrecept men där bara den 

ena gruppen också fick motiverade 

samtal. 

n=216 

(46) 

Resultaten från denna studie kunde 

inte fastställa fördelarna med ökad 

och förlängd träning i längre än 12 

veckor. Men resultatet ger 

ytterligare bevisning att ökad 

träning under minst en 12 veckors 

period leder till förbättring av 

välmående och den fysiska 

svagheten. 

RCT 

III 

Mannerkorpi, K., 

Nordeman, L., 

Cider, Å., Jonsson, 

G. 

2010 

Sverige 

Does moderate-to-

high intensity Nordic 

walking improve 

functional capacity 

and pain in 

fibromyalgia? A 

prospective 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att fastställa 

effekten av intensiv till 

högintensiv stavgång för 

ökad funktion och 

minskad smärta vid 

fibromyalgi. 

En randomiserad kontrollerad 

studie där en grupp utförde intensiv 

till högintensiv stavgång och en 

kontrollgrupp utförde lågintensiv 

gång under en 15 veckors period. 

n=67 

(9) 

Intensiv till träning ökade den 

fysiska funktionen men var ej 

smärtlindrande.  

RCT 

II 

Munguía- 

Izquierdo, D., 

Legaz- 

Arrese,  A. 

(2007)  

Spanien 

Exercise in warm 

water decreases pain 

and improves 

cognitive function in 

middle-aged women 

with fibromyalgia. 

 

Syftet var att undersöka 

den kognitiva funktionen 

hos personer med 

fibromyalgi samt hur 

träningen i en uppvärmd 

brösthög pool kan ha för 

kortvarig effekt på smärta 

och den kognitiva 

60 medelålders kvinnor med 

diagnosen fibromyalgi blev 

slumpmässigt indelade i en 

undersökningsgrupp (n=35) och en 

kontrollgrupp (n=25). 

Undersökningsgruppen fick träna i 

en varmvatten-pool 3 ggr/vecka 

och alternerade mellan styrka, 

n=60 

(7) 

Undersökningsgruppen visade att 

de avsevärt 

förbättrat sin smärtgräns, antalet 

ömma punkter, självskattad smärta 

och kognitiv funktion 

medan i kontrollgruppen kunde 

inga  

signifikanta skillnader ses.  

RCT 

I 
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funktionen hos personer 

med fibromyalgi. 

smidighet, kondition och 

avslappning. Kognitiv funktion 

utvärderades genom en rad olika 

standardiserade neurologiska 

tester. Smärta uppskattades med 

hjälp av VAS samt genom ett 

instrument, dolorimeter, som mäter 

smärta. 

De tester som utfördes för att 

bedöma den kognitiva funktionen 

innan träningen startade visade att 

de friska deltagarna fick bättre 

resultat på de neurologiska testerna 

än fibromyalgi patienterna. Efter 

träningen såg man att deltagarna i 

undersökningsgruppen fick bättre 

resultat på de neurologiska testerna 

men de i kontrollgruppen visade 

ingen förändring. 

Sañudo, B., 

Galiano, D., 

Carrasco, L., de 

Hoyol, M., & 

McVeigh, J. G. 

2011 

Storbrittanien 

Effects of a prolonged 

exercise program on 

key health outcomes 

in women 

withfibromyalgia: a 

randomized 

controlled trial 

Målet med studien var att 

fastställa effekten av ett 

förlängt träningsprogram 

(24 veckor) baserat på 

aerobics, muskelstärkande 

och rörlighetsträning för 

livskvalite och välmående 

hos kvinnor med 

fibromyalgi 

42 kvinnor deltog i studien. De 

delades in i två grupper med 21 

deltagare i varje. En grupp skulle 

följa ett träningsprogram medan 

den andra fick vanlig vård 

n=42 

(4) 

 

Studien visade att långsiktig 

kombination av kondition, styrka 

och flexibilitetsträning hade effekt 

på förbättrad symtombild som 

psykiskt välmående och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

RCT 

I 

Sawynok, J., 

Lynch, M., 

&Marcon, D. 

2013 

Kanada 

Extension Trial of 

Qigong for 

Fibromyalgia: A 

Quantitative and 

Qualitative Study 

Målet med denna utökade 

studie var att fastställa om 

Chaoyi Fanhuan Qigong, 

CFQ, på nivå två 

(meditation) leder till 

ökad förbättring av 

symtom vid fibromyalgi 

och att dokumentera 

hälsoeffekter vid 

utövande av CFQ. 

En öppen observationsstudie där 

både kvalitativ och kvantitativ 

metod användes. 

20 personer med fibromyalgi 

utförde qigong 60 min/dag under 8 

veckor. Sedan följde daglig träning 

i sex månader. 

n=20 

(7) 

Qigongträning förbättrade smärtan, 

sömnen och den fysiska funktionen 

hos de 13 deltagare som fullföljde 

studien. Man kunde se förändringar 

efter 8 veckor vilka sedan kvarstod 

i 6 månader. 

K 

III 

Singh, B.B., Wu, 

W. S., Hong-

Hwang, S., 

Khorsan, R., Der-

Martirosi, C., 

Vinjamury, S. P., 

Wang, C. N., & 

Effectiveness of 

acupuncture in the 

treatment of 

fibromyalgia. 

 

Syftet med studien var att 

utöka kunskapen om 

relationen mellan 

akupunktur och 

symtomlindring vid 

fibromyalgi..  

Tjugotvå personer deltog i studien. 

Två behandlingar med akupunktur 

gavs per vecka med tre eller fyra 

dagars mellanrum. Sexton 

behandlingar gavs under en åtta-

veckors period. Studien alternerade 

anteriora och posteriora punkter. 

n=22 

(1) 

De data som producerades under 

studien visar att behandling med 

akupunktur på de punkter och det 

tidsintervallet som undersöktes i 

den här studien ledde till en 

markant förbättring utan biverkan.  

Efter två månaders behandling 

P 

II 
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Lin, S. Y. 

2006 

USA 

Vid ett tillfälle i veckan 

behandlades anterior punkter och 

vid det andra posterior punkter. 

kunde deltagarna få ökat tryck på 

smärtpunkterna utan att uppleva 

ökad smärta.Det visade sig att 

ålder påverkade effekten av 

behandlingen. Äldre deltagare 

upplevde mer positiva effekter av 

behandlingen.  

Staud, R., 

Robinson, M. E., 

Weyl, E. E., Price, 

D. D.  

2010 

USA 

Pain variability in 

fibromyalgia is 

related to activity and 

rest: role of peripheral 

tissue impulse inpu  

Att undersöka effekten av 

att alternera träning och 

vila vid klinisk smärta och 

termisk/mekanisk 

hyperalgesi.  

Två grupper användes för att 

utvärdera effekten av två 

viloperioder och två 

träningsperioder på smärta och 

hyperalgesi. Ena gruppen bestod av 

34 personer med fibromyalgi 

medan den andra gruppen bestod 

av 36 friska personer.  

n=70 

(-) 

Korta perioder av ansträngande 

armträning skattades som 

smärtsam för de med fibromyalgi 

medan viloperioder visade sig 

minska smärta, trötthet och 

mekanisk hyperalgesi.  

CCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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