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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Dagens forskning visar på att det finns en oengihet om orsaken bakom 

fibromyalgi. Ålder, etnicitet eller social status spelar ingen roll, alla kan 

drabbas, dock finns det forskning som visar att kvinnor drabbas oftare 

än män.. De mest framträdanden symtomen är värk, stelhet och trötthet. 

Den behandling som erbjuds denna patientgrupp är oftas 

symtomlindrande behandling. 

 

Syfte:     Att beskriva upplevelsen av mötet med vården för patienter med 

fibromyalgi. 

 

Metod: Författarna har valt att göra en litteraturöversikt av åtta vetenskapliga 

artiklar som har fokus på patienters upplevelse av att leva med 

fibromyalgi och mötet med vården. Författarna valde Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori med fokus på kommunikation och mellanmänskliga 

relationer. 

 

Resultat: Resultatet visar att patienter med fibromyalgi upplever att 

sjukvårdspersonal ifrågasätter deras trovärdighet och inte tar deras 

problem på allvar. Vidare visar resultatet att sjukvårdspersonalen 

kategoriserar dessa patienter efter stereotypa rolluppfattningar och 

möter dem utifrån deras förförståelse om vad fibromyalgi är eller inte 

är. 

 

Diskussion: Denna studie visar att sjukvårdspersonal utgår från sin egen eller andras 

objektiva bedömning av patientens situation istället för patientens unika 

upplevelse i mötet med dessa. Författarna gör då tolkningen utifrån 

resultatet och utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori att sjukvården 

brister i deras förmåga att lära känna och kartlägga patientens behov. 

 

Nyckelord: Fibromyalig, sjukvårdspersonal, vårdmöte, kommunikation, förförståelse. 
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Abstract: 

 

Background: The cause for fibromyalgia is not known. Age, ethnicity and social 

status doesn´t matter. The most prominent symptoms are pain, 

stiffness and fatigue. The treatment for fibromyalgia is limited, it is 

often a combination of pain relief, physical activity and lifestyle 

changes. Nurses working with fibromyalgia patients have an important 

role in education and informing patients about their disease. 

  

Aim: The aim of this study is to describe patient with fibromyalgia and their 

experience of the encounter with the health care. 

 

Method: A literature review of eight scientific articles, with the focus on 

patients’ experience of living with fibromyalgia and the encounter 

with the health care. The authors chose Joyce Travelbees theoretical 

framework for their literature review. 

 

Result: The result shows that patient with fibromyalgia experience that health 

care professionals question their credibility and that they don’t take 

their problems seriously. Furthermore the result showed that health 

care professionals categorized these patients by stereotypical role 

perceptions, and encounters these patients by their pre-understanding 

about what fibromyalgia is or is no. 

 

Discussion: This study shows that health care professionals meets these patients, 

based of their own and others objective assessment of the situation, 

instead of being based on the patient´s unique perception of their 

situation. The authors make the interpretation based on the result and 

Travelbees nursing theory that health care professionals lack in their 

ability to know and to identify the patient´s needs. 

  

Keywords: Fibromyalgia, health care professionals, encounter, communication, pre -

understanding. 
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1 Inledning  
 

”Jag har nästan alltid ont någonstans. Varje dag. Varje stund. När det är som värst har 

jag ont överallt i kroppen. Som träningsvärk som aldrig går över. 

Ofta klarar jag att ta mig ur sängen på morgonen. Smärtan när jag rör mig är 

outhärdlig. Kroppen är som en pinne som vägrar att böja sig. Det tar flera timmar 

innan jag kan börja röra mig normalt. 

Jag är nästan alltid trött. Tänk dig själv att aldrig få vakna upp och känna dig utvilad. 

Att hela tiden bära tröttheten på dina axlar. Som en stor, tung säck. Och smärtan och 

värken i kroppen gör dig ännu tröttare. Gör det ännu svårare att sova. 

Fångad i ett ekorrhjul av smärta och trötthet. 

Och det finns inget som kan få hjulet att stanna, bara gå lite långsammare ibland.” 

(Sveriges Fibromyalgiförbund, 2010, s. 2). 

 

Så här kan vardagen för en person med fibromyalgi se ut. Detta var för oss en okänd 

verklighet då vi inte hade någon kunskap om vad fibromyalgi är. Vi har ingen personlig 

erfarenhet av det eller fått någon kunskap om fibromyalgi från vår studie tid. Vilket vi anser 

leder till det finns en kunskapsbrist hos sjuksköterskestudenter inom detta område och detta är 

anledning till att vi har valt att skriva om detta. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är den mest förekommande orsaken till kronisk utbredd muskoskeletal smärta. 

Det kan drabba vem som helst ålder, etnicitet eller social status spelar ingen roll, dock finns 

det forskning som tyder på att kvinnor drabbas oftare än män. Det är först de senaste 15 åren 

som detta syndrom har uppnått erkännande inom den medicinska professionen (Longley, 

2006). Cirka 2 4 % av befolkningen drabbas av fibromyalgi (Svenska Fibromyalgiförbundet, 

2010, s. 4).  

Termen fibromyalgi betyder muskel (fibro = fiber), smärta (algos), ia (tillstånd). 

Benämningen 1990-talets gåtfulla sjukdom har fibromyalgi tillskrivits, detta trots att 

Hippokrates (460-377 f.Kr.) beskrev fibromyalgiliknade symtom såsom smärta, stelhet, ömhet 

och trötthet. Han liknade symtomen med resultatet av hård träning hos en otränad person. År 

1904 introducerades termen fibrosit i ett vetenskapligt sammanhang på det som idag kallas för 

fibromyalgi. Termen fibromyalgi med dagens innebörd introducerades år 1976 (Söderberg, 

2007, s. 158). 

 

2.2 Symtom 

Sömn: 80-100% av patienter med fibromyalgi lider av dålig sömn, de upplever att de sover 

ytligt och vaknar ofta med värk samt att de inte känner sig utvilade (Bengtsson, Henriksson, 

Henriksson & Nordemar 1991, s. 22). EEG-studier har veriferat en störning av den icke djupa 

icke-REM-sömnen (Koesk, 2006, s. 8). Man har lyckats att experimentellt inducera samma 

typ av sömnstörning som patienter med fibromyalgi lider av. Den resulterade i att 

testpersonerna fick muskelsmärta och förekomst av ”tender points” (Bengtsson et al., 1991, s. 

22). Djup sömn är betydelsefull för bland annat en adekvat frisättning av tillväxthormoner 

(Kosek, 2006, s. 8). Tröttheten som patienter upplever, relaterat till att de inte får sova 

ordentligt, leder till irritabilitet och många upplever en frustration över att de inte hinner med 

det som de vill eller har planerat. Detta kan leda till social isolering och depressiva symtom 

(Bengtsson et.al., 1991, s. 22).  

Muskelsmärta: De mest framträdande symtomen när de gäller fibromyalgi kommer ifrån 

muskulaturen i form av värk, stelhet och abnorm trötthet (Bengtsson et al., 1991, s. 19). 

Patienterna beskriver värken som molvärk, den kan också vara brännande eller stickande. 

Värken är kronisk och mer eller mindre kontinuerlig under hela dygnet, vila eller arbete spelar 

ingen roll. Den ökar vid muskelarbete och som regel vid kyla och strikt vila. Mycket stående, 
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gående eller stillasittande ger också ökade besvär. Att göra något som kräver statiska 

muskelkontraktioner, som tillexempel att skala potatis, ger ökad smärta och kräver därför täta 

pauser. Värken förbättras generellt vid värme och måttlig aktivitet (Bengtsson et.al 1991, s. 

19). Vid sidan av muskelsmärtan så är generellt sett personer med fibromyalgi även mer 

smärtkänsliga och ömhudade än andra. Det är även vanligt att de har lokala smärtor till 

exempel i axlar, nacke eller rygg (Anderberg, Bojner Horwitz, 2007, s. 16). 

Extramuskulära symtom: Även om fibromyalgi definieras som ett muskulärt tillstånd så 

har man funnit symtom från andra organsystem, som till exempel irritable bowel syndrome, 

domningar och stickningar i händer, känsla av svullnad i händer, depression och ångest 

(Bengtsson et.al., 1991, s. 12-13). Anderberg och Bojner Horwitz (2007, s. 17) rapporterar i 

sin bok att dessa patienter även kan lida av koncentration- och minnessvårigheter, yrsel och 

ökad stress- och ljudkänslighet. De kognitiva problemen som de kan uppleva med minne och 

koncentration kan tillsammans med tröttheten/sömnproblemen upplevas som värre än själva 

smärtan hos vissa patienter.  

 

2.3 Diagnos 

Diagnosen fibromyalgi är en så kallad kriteriediagnos, vilket innebär att ett visst antal 

uppsatta kriterier av sjukdomstecken och symtom måste vara uppfyllda för att diagnosen skall 

kunna ställas (Kosek, 2006, s. 4-6). De första kriterierna kom på 1980-talet och kallades för 

Yunus-kriterierna. Dessa kriterier blev dock kritiserade av läkare och forskare eftersom de 

menade att kriterierna även kunde förekomma vid andra smärtsyndrom (Anderberg & Bojner 

Horwitz, 2007, s. 12-13). Detta ledde till att det 1990 gjorde en studie i USA och Kanada som 

blev underlag för de kriterier som idag används American Collage of Remuatology (ACR) 

kriterier. Då det inte går att ställa diagnosen fibromyalgi med hjälp av laboratorieprover eller 

andra mediciniska undersökningsmetoder så får man använda sig av kriterier vid 

diagnostisering. Just avsaknaden av laboratoriefynd eller röntgenfynd gör att diagnosen ibland 

ifrågasätts (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007, s. 12-13). Huvudkriterier för fastställande av 

fibromyalgi. 

 

• Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadraterna, på höger och vänster 

sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, det vill säga halsrygg, främre 

bröstkorg och/eller ländrygg  

• Smärta vid palpation på elva av 18 specificerade ställen, ömma punkter, så kallade 

tender point (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007, s. 13). 
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2.4 Orsak 

Den bild författarna har fått av de studier som har läst är att det finns en oenighet om 

bakomliggande orsaker till fibromyalgi. Viss forskning visar på ett tydligt samband mellan 

fibromyalgi och tidigare traumatiska erfarenheter så som sexuellt och/eller fysisk/psykiskt 

övergrepp, alkoholism och/eller drogmissbruk hos en eller flera familjemedlemmar 

(Goldberg, Pachas & Keith, 1999; McCauley et.al., 1997). Andra studier menar att 

mekanismerna bakom fibromyalgi inte är riktigt kartlagda (Paulson, Norberg & Danielsson 

2002). Gustafsson, Ekholm & Öhman, (2004) skriver i sin artikel att symtomens ursprung kan 

vara ett resultat av samverkande störningar i det neuroendokrina systemet där stress har en 

avgörande faktor. En deltagare trodde att hennes symtom var orsakade av ett insektsbett 

(Mengshoel & Heggen, 2004). Samtidigt som de ansåg att det var en lättnad att få en diagnos 

som inte är dödlig, så ansåg de att när de väl fått en diagnos så är det svårt att övertyga 

läkarna att du kanske även lider av någon annan sjukdom (Hellström et.al., 1999).  

 

2.5 Behandling och omvårdnad 

Det finns för tillfället ingen behandling som gör att patienter med fibromyalgi helt besvärsfria 

(Bengtsson et.al., 1991, s. 31). Den behandling som ges är symtomlindrande, till exempel 

medicinskbehandling används mot smärta, depression samt för att förbättra sömnen, dock så 

rapporterar patienterna att medicinerna endast fungerar på kort sikt (Paulsson et al., 2002). 

Eftersom det ännu inte är säkert vad som orsakar fibromyalgi så finns det heller inget 

botemedel. Det handlar i stället om att så gott som det går försöka lindra 

fibromyalgisymptomen, främst genom en kombination av läkemedel, fysisk träning samt 

livsstilsförändringar och olika avslappningstekniker/terapier (Sveriges Fibromyalgiförbund, 

2010, s. 15). De behandlingsalternativ som lyfts fram av Kosek (2006, s. 8) för patienter med 

fibromyalgi betonar vikten av ett multidisciplinärt samarbete. Där det basala 

omhändertagandet skall bestå av relevant information, rekommendationer gällande fysisk 

aktivitet samt eventuellt gällande farmakologisk behandling. De bör tidigt i 

sjukdomsförloppet sättas in funktionsförbättrande åtgärder såsom kognitiv beteendeterapi, 

sjukgymnastik samt rehabilitering inom arbetslivet. 

Enligt Moore Schaefer (2004) har sjuksköterskan en viktig roll i att hjälpa patienter med 

fibromyalgi att förstå sin sjukdom. Det viktigaste och första en sjuksköterska ska göra är att 

validera patienterna och deras sjukdom. De kan försäkra patienten om att sjukdomen inte är 

livshotande att det finns interventioner som kan ta bort eller lindra symptom. Då störd träning 
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och sömn kan resultera i ökad trötthet så bör sjuksköterskan hjälpa patienten att planera ett 

program med en bra balans mellan träning och sömn. För att sjuksköterskan skall kunna ge 

patienten rekommendationer anpassat till individen så är det viktigt att ta reda på vilka 

normala sovmönster patienten har, vad som eventuellt stör patientens sömn men även hur 

utvilade patienten känner sig när han/hon är vaken. Då patienterna kan känna att de har 

förlorat sig själv är det viktigt att sköterskan hjälper patienten att finna vägar tillbaka till sig 

själv (Moore Schaefer, 2004). 

 

2.6 Kommunikation 

Eide och Eide (2009, s. 21) definierar kommunikation som ett utbyte av meningsfulla tecken 

mellan två eller flera parter. Begreppet ”kommunikation” kommer från det latinska ordet 

”communicare” som betyder att göra någon delaktig i, göra något gemensamt och ha 

förbindelse med. Detta begrepp används i relation till en rad olika fenomen det vill säga, från 

individuella samtal med en eller flera personer till chattande på Internet samt 

masskommunikation genom globala satellitnätverk (Eide & Eide, 2009, s. 21).  

Författarna har valt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees definition av kommunikation. 

Travelbee definierar kommunikation som en handling eller agerande, för att överföra eller 

åstadkomma ett utbyte av tankar eller åsikter: en process där det sker ett utbyte av betydelser 

mellan individer genom ett gemensamt system av symboler det vill säga språk, tecken eller 

gester. Travelbee menar att kommunikation är en handling och/eller beteende och en process. 

Kommunikation är ett beteende eftersom det alltid innehåller fysisk och mental aktivitet hos 

avsändaren och mottagaren av meddelandet. Kommunikation är även en process genom vilket 

ett meningsutbyte sker och för att ett utbyte skall ske måste det finnas en avsändare eller källa 

och en mottagare. Meningen eller meddelandet måste förstås av de berörda individerna 

(Travelbee, 1971, s. 93-94). 

 

2.7 Vårdmöte 

Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) är det styrdokument utefter hur vården bör bedrivas och 

utformas och ger tydliga riktlinjer om hur patienter ska behandlas samt hur sjukvårdspersonal 

bör bemöta patienter. 

  

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

Vården skall ges med en respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” (SFS 
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1982:763, 2§) 

  

Vidare säger lagen att: 

  

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att 

den skall särskilt  

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. (SFS 1982:763, 2§). 

 

Som arbetare inom hälso- och sjukvård, oavsett profession, så har mötet med den som söker 

hjälp en framträdande plats i den dagliga verksamheten (Götlind, 2008, s. 43). Vardagen för 

den som vårdar består till största delen av möten av olika slag, allt från korta instruktioner, 

information om behandling, omvårdnadsåtgärder till mer känsliga situationer där det krävs att 

den professionella personalen närmare sig den vårdsökande på ett mer genuint sätt (Götlind, 

2008, s. 43). Personer kommer till möten med olika förutsättningar relaterat till kön, ålder, 

utbildning, etnisk tillhörighet, föreställningar och förväntningar. Dessa olikheter föregår det 

aktuella mötet mellan människor och påverkar mötets karaktär, genomförande och resultat 

(Stål, 2008, s. 18-19). 

 

3 Problemformulering 

Vad som orsakar fibromyalgi är fortfarande oklart, sjukdomens otydlighet och osynlighet är 

något som försvårar diagnostiseringen för vårdgivarna. Omvårdnadsåtgärderna och 

behandlingsalternativen grundar sig ofta på konkreta fynd hos patienten, i detta fall vid vård 

av patienter med fibromyalgi grundar sig omvårdnadsåtgärderna ofta på patientens subjektiva 

upplevelse av sin situation. Vilket kan försvåra mötet med dessa patienter, då sjukvården inte 

konkret kan rikta in åtgärderna mot något specifikt. 

 

4 Syfte 

Syfte är att beskriva upplevelsen av möten med vården för patienter med fibromyalgi. 
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5 Teoretisk referensram 

Författarna har valt Travelbees omvårdnadsteori på grund av att denna teori kan tillämpas i 

omvårdnaden av denna patientgrupp samt belyser hur sjukvårdspersonals egna attityder och 

förförståelse kan påverka vårdandet av patienter. 

Joyce Travelbees teori tar bland annat upp omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

(Kirkevold, 2000, s. 130). Omvårdnadens övergripande mål är att hjälpa den sjuke att 

behärska eller hantera sjukdom och lidande och finna mening i dessa upplevelser. Ett annat 

mål med omvårdnaden är att förebygga sjukdom och lidande och att främja hälsa. Travelbees 

beskrivning omfattar i första hand den mellanmänskliga relationen. Enbart inom denna kan 

sjuksköterskan identifiera och medverka till att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. 

Detta kan sjuksköterskan göra genom terapeutisk användning av sig själv (s. 140). Genom att 

medvetet använda sig av sin personlighet och kunskap för att medverka till förändring hos den 

sjuke individen, alltså medvetet försöka etablera ett band och rikta åtgärderna mot patientens 

behov samt hjälpa honom acceptera de mänskliga villkoren. Detta kräver självinsikt, 

förståelse för människors handlande, engagemang samt förmåga att tolka andras och egna 

handlingar och ingripa på ett effektivt sätt men även en förståelse för människans villkor och 

egna värderingar (Kirkevold, 2000, s. 137). 

Utgångspunkten i Travelbees teori är att människan är en unik och oersättlig individ, som 

endast existerar en gång i denna värld (Travelbee, 1971, s. 26). Alla individer bär på 

erfarenheter av olika slag men varje människas upplevelse av dessa erfarenheter är bara 

hans/hennes egen (s. 28). Travelbee, (1971) anser att människor ofta behöver hjälp för att 

finna mening med sina livserfarenheter, detta är enligt henne ett av syftena med omvårdnaden. 

Det vill säga att hjälpa en individ, familj eller ett samhälle att undvika eller behärska 

upplevelsen av sin sjukdom och lidande och möjligen finna mening i deras upplevelse. 

Genom att etablera en mellan mänskligrelation uppnår man syftet med omvårdnaden, den 

mellan mänskliga relationen är alltså ett medel för att nå ett mål (s. 16).  

Travelbee, (1971) tar avstånd från patient- och sjuksköterskebegreppet, hon menar att 

dessa begrepp suddar ut individuella särdrag hos individerna och stimulerar till stereotypa 

rolluppfattningar. De betydelser som sjuksköterskan tillskrivit termen patient kommer att 

påverka henne i bemötandet av varje enskild individ som hon ska vårda (s. 31-32). 

Travelbee, (1971) anser att sjukdom eller skada är ett hot mot patientens upplevelse av självet 

och då är det viktigare för sjuksköterskor att ta reda på hur patienten upplever sin sjukdom än 

att fokusera på sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. 
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Vårdpersonal kan inte veta hur en individ uppfattar sin sjukdom utan att tala med den berörda 

och får höra vilken mening han själv tillskriver sitt tillstånd (s. 52).  

Kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg för att etablera ett 

människa-människa-förhållande, alltså att bli bekant med patienten, förstå och bemöta 

patientens behov och hjälpa honom/henne att klara av sjukdom, ensamhet och lidande (s. 96). 

Detta är en ömsesidig process som pågår kontinuerligt där två individer möts, verbalt och icke 

verbalt, där sjuksköterskan och patienten utbyter och delar tankar och känslor (s. 94-95).  

Enligt Travelbee, (1971) är detta en process som genomgår fem faser. 

 

•  I den första fasen, the original encounter, möter sjuksköterskan patienten för första 

gången, där observerar, värderar och drar hon slutsatser om patienten, på samma 

sätt som patienten gör om sjuksköterskan (s. 130) Uppgiften som sjuksköterskan 

har är att se patienten som en individ, en människa och kommunicera sin egen 

upplevelse som sjuksköterska, det vill säga att bortse från hennes förförståelse om 

hur patienten borde eller ska vara (s. 131-132) 

•  I fas två, emerging identities, börjar sjuksköterskan och patienten att etablera en 

kontakt med varandra. Rolluppfattningarna, sjuksköterska och patient börjar suddas 

ut och deras unika identiteter börjar bli synliga och ett band mellan personerna 

börjar skapas. Sjuksköterskan börjar uppfatta hur den unike individen som är 

”patienten”, känner tänker och uppfattar sin situation (s. 132) Sjuksköterskans 

uppgift är att bli medveten om hur hon uppfattar patienten och om hon förmår att 

erkänna den andre som en unik person, avskild från henne och stereotypa 

rollförväntningar (s. 135).  

• I den tredje fasen, empathy, utmanas sjuksköterskan att förhålla sig empatiskt till 

patienten. Empati karaktäriseras av att kunna förstå och förutspå individens 

beteendes (s. 141), samt att förstå meningen och betydelsen av de tankar och 

känslor hos den berörde individen (s. 136). Något som sjuksköterskan även bör bli 

medveten om är hennes värderingar av patienten och ta ställning hur hon ska 

förhålla sig till dem (s. 140)  

 

• Den fjärde fasen, sympathy, Travelbee, (1971) definierar sympati som en attityd 

eller inställning, ett sätt att känna och tänka som kommuniceras till patienten, en 

attityd av djup, genuin personlig omtanke och intresse, en drift och en önskan om 



 13(32)

att minska elände/smärta/sorg (Travelbee, 1971, s. 142). Denna fas karaktäriseras 

av medkänsla (Kirkevold, 2002, s. 136). Sjuksköterskan går in i och delar eländet 

som den sjuke individen upplever och på så sätt lindrar bördan av att bära detta 

ensam. Varje individs elände är en angelägenhet för sjuksköterskan och riktar 

åtgärderna mot detta (Travelbee, 1971, s. 142). 

•  Den femte och sista fasen Rapport, uppstår en nära ömsesidig kontakt och en 

förståelse mellan båda parter. I denna fas delar patient och sjuksköterska varandras 

innersta tankar och känslor och attityder. När de delar samma upplevelse blir den 

betydelsefull och meningsfull för båda parter. Rapport är på vilket sätt två individer 

uppfattar och beter sig mot varandra (Kirkevold, 2002, s. 136). 

 

Författarna kommer i diskussionen försöka applicera delar ur Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori på resultatet i studien.  

 

6 Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt och analys av åtta vetenskapliga artiklar som 

berör patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi och deras möte i vården. En 

litteraturöversikt innebär att göra en översikt av kunskapsläget inom ett utvalt 

vårdvetenskapligt område eller problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Detta 

innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett område, för att få en ide´ om vad som 

studerats vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som använts för att nämna några 

exempel (Friberg, 2006, s. 115). 

 

6.1 Datainsamling 

Författarna till denna studie valde att forma sökord för att kunna ring in det fenomen som var 

avsett att studeras, sökorden som valdes var bland annat fibromyalgia, patient, nursing, care 

och nursing attitudes (se bilaga 1). Därefter valde författarna att söka i databasen Chinal, som 

är en databas som täcker in områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg 

& Wengström, 2003, s. 78). Författarna har använt sig av boolesk sökteknik, det vill säga en 

sökteknik som man här använder sig av för att kunna söka på fler än ett ord (Östlundh, 2006, 

s. 59). Den operatorn som författarna har använt sig av i sin studie är AND, detta för att kunna 

koppla samman två sökord. Efter den inledande litteratursökningen valde författarna att läsa 

igenom artiklarnas abstract och utifrån artiklarnas abstract och utifrån deras vetenskaplighet 
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valdes artiklar ut som var relevanta för studien. Det författarna till denna studie valt att 

fokusera på är om artiklarna har blivit referee granskande eller peer rewiewd, det vill säga att 

artikelns innehåll och kvalitét har blivit kritiskt granskad av experter inom forskningsområdet. 

Enligt Forsberg & Wengström, (2003, s. 64-66) kännetecknas den vetenskapliga artikeln 

bland annat av att primärpubliceringen blir granskad av experter inom forskningsområdet. 

Vidare har författarna fokuserat på artikelns form och struktur (se bilaga 2). Då artiklarna 

motsvarat dessa kriterier och ansågs vara relevanta för studien valdes de ut för att läsas i 

fulltext och åtta artiklar valdes sedan ut för att analyseras.  

 

6.1.2 Urval 

Inklusions kriterier: Artiklar som inkluderats i denna studie handlar bland annat om personers 

upplevelse av att leva med fibromyalgi, stigmatisering relaterat till kroniskt trötthetssyndrom 

och fibromyalgi samt hur patienter med fibromyalgi bör bemötas på bästa sätt. Författarna har 

inkluderat en artikel som belyser både patientens och vårdarens perspektiv. Detta gjordes på 

grund av att artikeln relevant information från patientens perspektiv och vårdarens perspektiv 

exkluderades. 

Exklusionskriterier: De artiklar som exkluderats har handlat om anhörigas upplevelser av 

att leva med en person med diagnosen fibromyalgi då dessa artiklar ej var relevanta för 

studiens syfte. Artiklar som berörde upplevelser i den amerikanska sjukvården exkluderades 

då författarna märkte att patienters upplevelser berörde bristerna relaterat till 

försäkringssystemet.  

Avgränsning: Sökning som resulterade i mer än 1000 träffar avgränsades ytterligare då urvalet 

ansågs vara för stort. Författarna har valt att inte avgränsat sig till en viss miljö utan det är 

patienter både inom öppen- och slutenvård som har valts att studeras. De 

avgränsningsfunktioner som författarna har använt sig av i början är Peer Rewiewed, english 

language, då detta resulterade i artiklar med varierade årtal valde författarna därefter att snäva 

av ytterligare genom att använda avgränsingsfunktionen, tidsperiod. Detta resulterade i att 

författarna fann artiklar som var publicerade inom de senaste 10 åren. Flertalet av de artiklar 

som valts ut kommer från Sverige, då det forskas mycket inom Sverige i det valda ämnet. Åtta 

artiklar valdes till artikelns resultat. 
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6.2 Dataanalys 

Initialt granskades artiklarnas kvalite med hjälp av Fribergs (2006, s. 119-120) frågor för att 

säkerställa kvaliten av kvalitativa artiklar.  

Analysen har gjorts med stöd i Friberg (2006, s. 121) tre steg för analys. Analysen började 

genom att författarna läste igenom artiklarna flera gånger för att få en övergripande bild över 

artiklarnas innehåll. Författarna diskuterade därefter artiklarnas innehåll för att reda ut 

eventuella oklarheter. Därefter sammanställdes artiklarna i en artikelmatris (se bilaga 3). 

Analysen fortsatte med att författarna analyserade varje artikel var för sig för att identifiera 

likheter eller skillnader av patienters upplevelser av mötet i vården som kan användas för att 

besvara studiens syfte. Betydelsefulla meningar, ord, stycken och citat markerades i artiklarna 

med fokus på patienter med fibromyalgi och deras upplevelse av mötet med vården. De 

meningar och stycken som innehöll likheter och skillnader av hur patienter med fibromyalgi 

upplever mötet i vården och var av betydelse för att kunna uppnå syftet med studien, valdes ut 

och placerades under tre huvudteman. De huvudteman som författarna valde var Patienter 

med fibromyalgi och sjukvården, Patienters upplevelse av att inte bli trodda och Patienters 

förväntningar på sjukvårdspersonal. Författarna valde sedan att formulera subteman under de 

tre huvudteman, detta för att strukturera upp texten och göra den mer tydlig och 

sammanhängande för läsaren se tabell 6.2.1. I resultatet har författarna i bland använt sig av 

citat som beskriver innehållet i de framtagna subteman. 

 

6.2.1 Tabell över huvudteman och subteman 

Huvudteman Subtema 

Patienter med fibromyalgi 
och sjukvården 
 

Behandling 

Före och efter diagnos 

Sterotypisering 

Personal som utgår från sin egen förförståelse 

Patienters upplevelse av 

att inte bli trodd 

Tagen på allvar 

Dömd på grund av utseende/utsida 

Patienters förväntningar 

på sjukvårdspersonal 

Utbildning 

Ett öppet öra 

Kommunikation 

Sympati 
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7 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där författarna har 

gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73). Majoriteten av de 

artiklar som valts ut har blivit godkända av en etisk kommitté, där deltagarna lämnat samtycke 

till att delta och varit väl informerade om vad som ämnas studeras. Deltagarna har även blivit 

informerade om att undersökningen är anonym och att resultatet inte kan kopplas tillbaka till 

dem och att de under intervjun får välja att avsluta sitt deltagande. De artiklar som författarna 

har använt sig av trots att det inte framgår om de har blivit godkända av en etisk kommitté, 

ansågs av författarna innehålla relevant information och var uppbyggda på ett vetenskapligt 

sätt. Artiklarna innehöll bakgrund, syfte, metod och diskussion och studierna visade på att det 

funnits ett etiskt resonemang som exempelvis övervägt anonymitet och frivillighet, därför 

valdes de ut för att ingå i studien. Det är viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien, inte enbart det resultat som stöder författarnas hypotes, utan även de artiklar 

som inte gör det. (Forsberg & Wengström, 2003, s. 74). Friberg (2006) påpekar att risken vid 

litteraturstudier är att dessa har en för begränsad mängd relevant forskning som grund för 

översikten och detta ökar chanserna för ett selektivt urval, det vill säga att författarna väljer 

studier som styrker den egna ståndpunkten (s. 116). 

Fortsatt har strävan varit att bortse från den egna förförståelsen angående det som ämnats 

studeras och att inte återge information på ett felaktigt sätt. Då författarna innan arbetet inte 

hade någon specifik uppfattning om fibromyalgi, patienter med sjukdomen eller om hur 

vården för dessa patienter såg ut resulterade detta i att författarna kunde gå in med ett öppet 

sinne i arbetsprocessen. Den förförståelse som fanns innan arbetets start var att båda 

författarna kopplade samman fibromyalgi och smärta. Dock anser författarna att detta inte har 

färgat deras förförståelse då de anser att deras kunskap var bristfällig i relation till hur 

patienter med fibromyalgi egentligen upplever deras sjukdom. Under arbetets gång har det 

väckts ett intresse och det har skapat tankar, funderingar och förståelse för sjukdomen, 

patienterna och vården som bedrivs. För att inte detta ska speglas i arbetet har författarna hela 

tiden haft en diskussion om det de känner, tycker och försökt på bästa sätt att bortse från den 

egen förståelse.  

Författarna har även använt sig av MeSH (Medical Subjects Headings) för att få hjälp om 

alternativa sökord samt förklaringar av medicinska termer. Nordsteds svensk-engelska lexikon 

har använts för att undvika feltolkningar av engelska termer och författarna har vidare 

diskuterat innebörden av termerna tills konsensus uppstått. För att analysen ska bli så korrekt 
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och sanningsenlig som möjligt har författarna granskat artiklarna var för sig och sedan 

diskuterat detta tills konsensus uppstått.  

 

8 Resultat 

Resultatet presenteras här utifrån de tre huvudteman och subteman som identifierades i 

resultatet. Huvudteman är: Patienter med fibromyalgi och sjukvården, Patienters upplevelse 

av att inte bli trodd samt Patienters förväntningar på sjukvårdspersonal. 

 

8.1 Patienter med fibromyalgi och sjukvården 

8.1.1 Behandling 

Enligt deltagarna i en studie gjord av Baltsén., Roslund., Gard., Lindström & Landsdotter 

Persson, (2002) har patienter med fibromyalgi negativa erfarenheter från mötet med 

sjukvården. Sjukvården brister i sin förmåga att förstå samt behandla denna patientgrupps 

smärttillstånd och uttrycker en besvikelse över detta, som beskrivs i följande citat: 

 

”Nobody takes us and our problems seriously´, and I have not got any help at all…although I have made 

a suicide attempt” (Hallberg & Carlsson, 1998, s 100) 

 

Detta styrks i en studie gjord av Rodham, Rance & Blake, (2002) där deltagarna också 

upplevde frustration och bestörtning över de attityder som de stötte på i mötet med andra 

människor, i samhället och inom vården, samt att vården varken verkade förstå eller acceptera 

fibromyalgi som en legitim sjukdom, vilket följande citat beskriver: 

 

”...and when you go to the doctors that say, ” well there´s no such thing as fibromyalgia” [….] you go 

and see the GP and he says “ Well I don´t believe it…” (Rodham, Rance & Blake, 2010, s71). 

 

Hallberg & Carlsson, (1998) skriver i sin studie att patienter med fibromyalgi får genomgå 

många olika undersökningar och tester så som, blodprov, röntgenundersökningar, 

konsultationer med andra professioner och specialister för att finna orsaken till smärtan. 

Majoriteten av alla deltagarna i studien har provat på olika behandlingsalternativ, allt från 

akupunktur, avslappningsträning, smärtstillande och sömntabletter (Hallberg & Carlsson, 

1998) Varje undersökning och behandling innebar ett hopp om bot och lindring men i 

synnerhet en önskan om att bli trodd och tagen på allvar (Baltsén et al, 2002). 

Vidare skriver Hallberg & Carlsson, (1998) att deltagarna anser att de blir runtskickade 
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bland olika vårdinstanser och får prova på olika behandlingsalternativ, detta, enligt deltagarna, 

på grund av att sjukvårdspersonalen inte litar på sin egen förmåga att hjälpa patienter med 

kronisk smärta (Hallberg & Carlsson, 1998). Sturges- Jacobs, (2002) styrker detta i sin studie 

där de intervjuade ansåg att desto fler besök och konsultationer de gjorde hos specialister och 

andra läkare resulterade i en strävan att finna en diagnos. Vanligt förekommande var att dessa 

besök skapade mer förvirring och kaos hos deltagarna och detta gjorde lite för att bygga upp 

en trygg relation med läkaren, eftersom patienterna ofta fick genomgå olämpliga behandlingar 

och metoder. En av de intervjuade fick genomgå ett angiografi och fick medicin för hjärt- och 

astmabesvär. Symtomens komplexitet samt en dålig förståelse för sjukdomen gjorde det svårt 

för läkarna att finna en relevant diagnos (Sturges-Jacobs, 2002).  

I en studie gjord av Baltsén et al, (2002) anser deltagarna att det finns både positiva och 

negativa upplevelser av att bli remitterade till olika specialister. I vissa situationer gjordes det 

en ordentlig utredning och i andra situationer lades ansvaret över på någon annan. Det som 

var gemensamt bland samtliga deltagare var att de upplevde ett passivt/rutinmässigt agerade 

från sjukvården, det vill säga att det inte hände någonting, att de blev sjukskrivna och fick 

mediciner utskrivna, utan förbättring, vilket följande citat visar på: 

 

”De är så inkörda på sitt. De ska vara kortisonspruta och Voltaren tabletter och sedan är det bra. Allt blir 

bra liksom”(Baltsén et al., 2002, s.127) 

 

8.1.2 Före och efter diagnos 

I Åsbring & Närvänen (2002) var en gemensam beskrivning att deltagarna upplevde att 

läkarna var positivt inställda till dem och deras problem innan provtagning/undersökningar. 

Efter att läkarna fått svar på proverna/undersökningarna ändrades deras attityd gentemot 

kvinnorna. Två av kvinnorna i studien rapporterade att deras läkare hade testat dem och deras 

trovärdighet genom att erbjuda dem placebobehandlingar. De blev tillsagda att lära sig leva 

med sjukdomen eftersom läkarna förlorade intresse för dem som patienter. Kvinnorna beskrev 

hur de kände att läkarna skulle kunna ge dem alla sorters mediciner om det resulterade i att de 

skulle hålla tyst om sina besvär (Åsbring & Närvänen, 2002). Detta stöds i en studie gjord av 

Struge-Jacobs (2002) där de rapporteras om att läkarna, när de inte kunde hitta en anledning 

till de komplexa symtomen avfärdade dem som fysiskt sjuka, utan istället påpekade att 

deltagarna behövde psykologisk hjälp. Detta ledde till att många av deltagarna i studien 

trodde att det var ”något fel i deras huvud”, medan andra var helt övertygade om att de 

faktiskt var något fel med dem (Struge-Jacobs, 2002). 
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8.1.3 Personal som utgår från sin egen förförståelse 

Åsbring & Närvänen (2002), anser att det är andra människors kunskap om och attityder mot 

en diagnos, som påverkar hur mötet mellan patient och sjukvård blir. Att vara medveten om 

sin egen känsla är en grund för att förhindra oavsiktligt kränkande beteende (Undeland & 

Malterud, 2007). 

Deltagarna upplevde att vårdgivarna utgick ofta från sin egen förståelse över vad smärtan 

grundar sig i och valde behandlingsalternativ efter detta, istället för att utgå från patienternas 

egen upplevelse av sin sjukdom (Åsbring & Närvänen, 2002). Detta styrks i en studie gjord av 

Baltsén et.al. (2002) där upplever de intervjuade att läkarnas egna värderingar styr deras 

agerande. Åtgärder gjordes rutinmässigt och inte anpassat till varje individs behov och detta 

upplevde deltagarna som kränkande. 

Deltagarna i Åsbring & Närvänen, (2002) anser att vårdgivarna tror att fibromyalgi är 

associerat med psykologiska mekanismer. Några av deltagarna kände att vissa läkare, i förväg 

utan att ha utfört ordentliga undersökningar på dem, ansåg att deras problem var påhittade 

eller relaterade till psykologiska orsaker. Detta upplevdes som förolämpande av deltagarna. 

Undeland & Malterud, (2006) beskriver i sin artikel att några deltagare anmärkte att deras 

läkare hade klassificerat fibromyalgi som ett ord associerat med en hysterisk kvinna, till och 

med specialist läkarna kallade fibromyalgi för en ”mode sjukdom”. Sådana nedvärderande 

attityder bidrog till att deltagarna valde att inte avslöja deras sjukdom för vårdpersonal samt 

omgivning. De förstod att de sågs som ”jobbiga patienter” av sjukvården och en kvinna i 

studien sa att hennes läkare hade erkänt att han ogillade att se hennes namn och hennes 

diagnos uppskriven på besökslistan. 

 

8.1.4 Sterotypisering 

I Struge-Jacobs (2002) var en gemensam nämnare för alla deltagare att de på grund av sin 

smärta blev, av sjukvården, stereotyper. Eftersom fibromyalgi är svårt att diagnostisera och 

behandla finns det tendens att sjukvårdspersonal kategoriserar patienter som ”maligners” eller 

”psykfall. ”Maligner” innebär att kvinnornas problem är ”påhittade”, ”överdriven” och ”icke 

existerande” (Åsbring & Närvänen, 2002). Att tillskriva en patient etiketter som till exempel 

”maligners” eller ”psykfall” kan äventyra deras fysiska och emotionella välmående 

(Cunningham & Jillings, 2002). Vilket deltagarna i en studie gjord av Sturges-Jacobs (2002) 

styrker där de säger att tanken om att vara en ”maligners” hela tiden är närvarande och orolig 

tanke. Alla deltagarna ansåg att detta inträffade på grund av orsaken bakom fibromyalgi ännu 

inte är känd (Sturges -Jacobs, 2002). En kvinna upplevde att sjukvårdspersonalen ansåg att 
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patienter med kronisk smärta inte var ideal patienter utan ett ”jobbigt fall” (Hallberg & 

Carlsson, 1998). 

 

8.2 Patienters upplevelse av att inte bli trodd 

8.2.1 Tagen på allvar 

Många patienter upplever att de inte blir tagna på allvar och att deras trovärdighet ifrågasätts 

av personal inom sjukvården (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). De upplevde att 

personer i deras omgivning ansåg att deras besvär var inbillade och grundade sig i 

psykologiska faktorer istället för fysiologiska. Detta beskrivs vidare i en studie gjord av 

Hallberg & Carlsson (1998) där deltagarna upplevde att personer i deras omgivning samt 

inom sjukvården inte trodde dem, vilket bidrog till att de tvekade att söka professionell hjälp 

för sina besvär. När de väl sökte hjälp valde vissa deltagare att överdriva beskrivningen av 

och upplevelsen av smärtan för att bli förstådda och respekterad som en människa som lider 

av smärta (Hallberg & Carlsson, 1998). Då deltagarna har blivit ifrågasatta och kränkta i 

tidigare möten med vården tvekade de att uppsöka läkare eller så väntade de så länge som 

möjligt innan de kontaktade dem igen (Åsbring & Närvänen, 2002). För att undvika att bli 

betraktade som krävande ” problem patienter” som ofta uppsöker vården, så valde kvinnorna 

istället att söka hjälp hos många olika läkare. Följande citat illustrerar hur kvinnor hanterar 

besvärliga upplevelser inom vården:  

 

”Då bestämde jag mig liksom, aldrig mer gå in där/.../ för när man märker det att det blir stopp då vill 

man bara därifrån för då. Det är så förnedrande att sitta där och bli bemött av att: - du kan inte vara så 

sjuk som du säger. (Baltsén et al., 2002, s128). 

 

I Rodham et al., (2010) anser deltagarna att det inte spelar någon roll vilken strategi som de 

använder sig av i mötet med andra, antingen blir de inte förstådda eller så avfärdades de som 

någon som ägnar sig åt bedrägeri Deltagarna upplever att det finns en fientlighet från 

sjukvårdspersonalen, eftersom de inte tror på symtomens äkthet. Patienterna anser även att 

sjukvårdspersonalen är frågande eftersom de inte kan koppla samman de olika symtomen och 

finna en diagnos. Detta stöds i en studie gjord av Hallberg & Carlsson, (1998) som visar på att 

frånvaro av diagnos och förståelse för vad fibromyalgi är ökar misstron till sjukvården. 

Graden av misstro och ignorans som deltagarna stötte på var till den grad att de kände att de 
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var tvungna att slåss för erkännande av fibromyalgi som ett legitimt tillstånd men även för att 

få deras behov och situation skulle bli bekräftad och tagen på allvar (Rodham et al., 2010). 

Enligt deltagarna var orsaken till denna misstro och ignorans ett resultat av att fibromyalgi är 

osynligt för andra (Rodham et al., 2010; Cunningham & Jillings, 2006; Undeland & Malterud, 

2007) och att det inte finns några undersökningar som kan påvisa fibromyalgi (Cunningham 

& Jillings, 2006; Undeland & Malterud, 2007) och detta kan resultera i bristande stöd för 

patienten (Cunningham & Jillings, 2006). Dock finns det studier som påvisar at patienterna 

har haft positiva upplevelser av sjukvården där de upplevt att läkaren har lyssnat, tagit sig tid, 

visat förståelse, haft kunskap och tagit dem på allvar (Baltsén et al., 2002). Detta citat visar på 

detta. 

 

”De har lyssnat, verkligen lyssnat på vad jag har att säga, liksom inte bara precis låtit det, nonchalerat 

det. De har tagit det på allvar” (Baltsén et al., 2002, s127) 

 

8.2.2 Dömd på grund av sitt utseende 

En annan faktor till att sjukvårdspersonal och andra individer i omgivningen inte tar personer 

med fibromyalgi och deras sjukdom på allvar är att det utåt sett inte syns att de är sjuka 

(Cunningham & Jillings, 2006; Rodham et al., 2003; Hallberg & Carlsson, 1998; Undeland & 

Malterud; 2007; Baltsén et al., 2002), vilket följande citat visar: ”how can you be in pain, you 

look so fresh and healthy” (Hallberg & Carlsson, 1998, s. 100). Att visa upp ett fräscht yttre 

kan, enligt kvinnorna, vara en nackdel då de anser att detta ökar känslan av att de blir 

misstrodda inom sjukvården (Baltsén, et al., 2002). Osynligheten leder även till att deras 

emotionella börda ökar, som följande citat visar: 

”I will have friends that will come up to me, ”Hey you are looking good”. And I`m feeling absolutely the 

pits…Can you identify somebody who has diabetes? I can`t…We can say that with a whole variety of 

illnesses….though they may have the appearance of being invisible, can be tested and there´s something 

concrete  blood tests, X rays, MRI, CT scans…they can make a definitive diagnosis…But with 

fibromyalgia nothing shows up. So, what does a doctor conclude? ...does that mean that the person is 

lying? Does that mean that the person is imagining it? Does that the test results are wrong That´s a 

dilemma. And I think a lot of people with fibromyalgia end up having to face that doubt” (Cunningham & 

Jillings, 2006. s.265).  

Åsbring & Närvänen, (2002), har funnit i sin studie att deltagarna anser att om det hade 

funnits symptom som varit synliga för sjukvården så hade deras trovärdighet ökat. 
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8.3 Patienters förväntningar på sjukvårdspersonal 

Det som försvårar för sjukvårdspersonal i mötet med personer med fibromyalgi är att de 

försöker gömma deras riktiga upplevelser från omvärlden genom att försöka upprätthålla en 

fasad av ”normalitet”, det bygger upp en front som de sedan kan använda för att hantera andra 

människors uppfattningar. Detta leder till att de indirekt bidrar till att sjukdomen förblir 

osynlig för utomstående, vilket gör det svårare för sjukvårdspersonal att se deras sjukdom och 

åsikten att fibromyalgi inte är verkligt stärks. (Rodham et al., 2010). 

 

8.3.1 Utbildning 

Patienter med fibromyalgi utrycker vikten av att sjukvårdspersonal är villiga att lära sig om 

fibromyalgi samt att personalen stöttar och jobbar tillsammans med patienten för att kunna 

komma fram till hur de skall kunna hantera symtomen (Cunningham & Jillings, 2006). 

Kvinnorna i studien belyser att det måste finnas ett samarbete mellan dem och vårdpersonalen 

för att få en lösning på deras individuella problem, då det inte finns en konkret 

behandlingsplan för fibromyalgi. Deltagarna eftersöker en vård som bygger på en helhetssyn 

av diagnosen och patienten. Baltsén et al., (2002) har i sin studie kommit fram till, att med 

ökad kunskap om fibromyalgi så kommer förståelsen för diagnosen och patienter med 

fibromyalgi att bli bättre, detta kommer i sin tur förbättra möjligheterna till ett bra möte 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Med ökad kunskap kan vårdgivaren svara på frågor och 

förklara för patienten så att denne känner sig trygg, detta kan i sin tur öka förtroendet för 

vården. Det är patientens vård och rehabiliteringsbehov som bör vara i fokus. Vilket innebär 

att om en behandling inte fungerar så bör man antingen fördjupa sig i problematiken och 

komma med andra alternativ eller lämna över till någon annan inom sjukvården som har mer 

kunskap (Baltsén, 2002).  

 

8.3.2 Ett öppet öra 

En relation som bygger på ett samarbete mellan olika vårdinstanser, kan forma en bas för en 

omfattande och stöttande vård och kan vara till hjälp för att hantera komplexiteten som 

behandlingen av fibromyalgins symtom innebär (Cunningham & Jillings, 2006). Enligt 

deltagarna i Baltsén et al., (2002) bör vårdpersonal förutom att förmedla sin kunskap även 

lyssna till patienten och dennes kunskap. Att aktivt lyssna, vara närvarande och visa sig 

intresserade är något som deltagarna anser vara mycket betydelsefullt. Genom att ta hänsyn 

till patienternas förslag och kunskap ökar deras deltagande i vården. Att känna att man kan 

påverka sin egen situation gör det lättare ett finna mening med den. Tillåts inte patienter delta 
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i beslutsfattandet är det lätt att patienten intar en passiv roll där de känner att de inte kan 

påverka deras verklighet (Baltsén, 2002). Följande två citat beskriver vikten av att lyssna och 

patientens inflytande: 

 

”...det gäller ju att lyssna på den som sitter och har ont, för den vet ju hur kroppen fungerar och hur den 

fungerat i alla år och nu fungerar den på ett annorlunda sätt” (Baltsén et al. ,2002, s, 129) 

 

8.3.3 Kommunikation 

Baltsén et al., (2002) har funnit i sin studie att kvinnor känner sig underlägsna vårdpersonalen 

när dessa använder sig av ett språk som är svårt att förstå. Det är därför viktigt att 

vårdpersonal undviker att använda facktermer eller förklarar innebörden av dessa för 

patienten. För att det ska bli ett bra möte anser författarna att patient och vårdgivare bör mötas 

på lika villkor, detta inträffar när båda parter förstår varandra och befinner sig på samma nivå 

Det avgörande för deltagarna är att de ska bli trodda och att deras egna bedömningar och 

upplevelsen av situationen blir respekterad (Baltsén et al, 2002). Detta illustreras i följande 

citat 

 

”...att man pratar samma språk, att de inte sitter och svänger med latinska termer, så att man känner sig 

underlägsen och att man känner sig lite dum. Visst de kan nämna det va, men att de i samma veva då 

förklarar vad det är för någonting, att de håller sig på en mänsklig nivå” (Baltsén et al., 2002, s, 129) 
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9 Diskussion 

Vi kommer från och med nu att använda vi istället för författarna. Detta för att de klart och 

tydligt ska framgå att det är våra åsikter, tolkningar, spekulationer alltså utlägg av tydlig 

subjektiv karaktär som uttrycks (Backman, 2008, s. 48). 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi har endast valt att analysera kvalitativa artiklar då dessa studier syftar till att skapa 

förståelse för patienten och dennes situation (Segesten, 2006, s. 87). De utvalda artiklarna 

speglar syftet med vårt arbete då dessa tar upp patienter med fibromyalgi och deras upplevelse 

av mötet med vården. Vi hade kunnat använda synonymer till de sökord som används för att 

få fram fler artiklar, dock ansågs detta inte vara nödvändigt då samma artiklar återkom i alla 

sökningar. Vi anser att antalet artiklar är tillräckligt då de upplevde att det fanns en mättnad, 

det vill säga att samma sak återkom i alla artiklar. Majoriteten av de utvalda artiklarna är från 

år 2000 och senare för att spegla hur det ser ut idag. Dock har ett fåtal artiklar som är från 

mitten och slutet av 1990-talet inkluderats, dessa valdes då vi ansåg att dessa fortfarande är 

relevanta men även för att belysa bakomliggande orsaker till fibromyalgi. Majoriteten av de 

valda artiklarna är svenska studier vilket gör resultatet till stor del speglar hur det ser ur i 

Sverige. Det finns ett fåtal från Kanada, dessa inkluderades på grund av att de var relevanta 

för studiens syfte. Artiklar från USA valdes bort då artiklarna speglade patienternas 

upplevelse av bristerna i det amerikanska sjukvårdförsäkringssystemet och inte mötet med 

vården. 

Arbetsprocessen har flutit på bra då artikelsökningarna har resulterat i ett stort antal 

artiklar. De valda artiklarna var lättförstådda, lättarbetade vilket resulterade i att vi enkelt 

kunde skapa huvudkategorier. Urvalsprocessen var enkel då de artiklar som valdes bort inte 

var vetenskapligt upplagda eller relevanta för studien. Efter handledning underlättades 

analysförfarandet då vi fick ytterligare information om hur vi skulle gå tillväga. 

Vi anser att det gått lätt att tillämpa Joyce Travelbees omvårdnadsteori då den tar upp 

begrepp så som attityder, kommunikation, människan som en unik varelse., mellanmänskliga 

relationer vilket vi anser är viktiga begrepp i mötet med patienter med fibromyalgi. Detta är 

något som patienter med fibromyalgi anser att vården brister i. Omvårdnadsteorin har bidragit 

till att ge oss verktyg i mötet med patienter och hur viktig kommunikationen är i relationen 

mellan sjuksköterska och patient samt att det är viktigt att lyssna på patientens subjektiva 

upplevelse av sin situation. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Lika villkor, självbestämmande, integritet 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger klart och tydligt att målet för hälso-

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor. Utifrån analysen av vårt resultat kan 

slutsatsen dras att patienter med fibromyalgi får vård på lika villkor när det kommer till att de 

får genomgå undersökningar och provtagningar som alla andra patienter. Dock anser vi att 

vården riskerar att inte byggas på lika villkor när studiens resultat visar på att majoriteten av 

alla deltagare trovärdighet ifrågasätts av sjukvårdpersonal. Vi tror inte det är enbart 

fibromyalgi patienter som får uppleva detta, men sjukdomens osynlighet gör att dessa 

patienters trovärdighet riskerar att ifrågasättas. Vidare säger lagen att ”vården ska bygga på 

patientens självbestämmande och integritet samt att vården och behandlingen skall så långt 

det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (SFS: 1982:763,2§). Utifrån 

resultatet av denna studie anser vi att detta riskerar att inte uppfyllas då resultatet pekar på att 

patienter upplever att deras subjektiva upplevelse av sin situation inte tas i beaktning. 

Travelbee (1971, s. 52) anser att det är viktigare att fokusera på patientens upplevelse av sin 

sjukdom än att fokusera på sin egen eller annan vårdpersonals objektiva bedömning av deras 

situation. Självbestämmande, autonomi, menar Tranöy (1993, s. 32), handlar om en rätt att 

vara med och fatta beslut som angår den egna välfärden. Vidare anser Tranöy, (1993, s. 35) att 

om läkaren på egen hand ska bestämma vilken behandling som ska ges, på grund av sin 

medicinska kompetens vet vad som är bäst för patienten vore detta paternalism. Detta är något 

som deltagarna i Åsbring & Närvänen, (2002) fått uppleva. Och som går emot vad som står 

lagstadgat i hälso-och sjukvårldslagen. Läkarens uppgift är inte endast att ställa diagnos och 

prognos utan även att föreslå behandling och behandlingsalternativ. Läkaren har en skyldighet 

att informera patienten om sina fynd och slutsatser. Patientens uppgift är att medverka och 

informera läkaren om sina symtom, upplevelser och så vidare (Tranöy, 1993, s. 35). Vi anser 

att bägge parterna bör ha en informations skyldighet gentemot varandra, detta för att inga 

missförstånd ska ske. Resultatet i denna studie har visat på att patienter med fibromyalgi 

försöker gömma deras riktiga upplevelser från omvärlden genom att försöka upprätthålla en 

fasad av ”normalitet” samt att de valde att överdriva beskrivningen av och upplevelsen av 

smärtan för att bli förstådda och respekterad. Vi anser att lika mycket som sjukvården brister i 

sin förmåga att möta dessa patienter, så brister patienterna i att informera sjukvården om deras 

symtom och upplevelser. Antingen genom att ge en felaktig beskrivning eller så döljer de 

symtomen, detta anser vi kan vara en bidragande orsak till att det blir sådana missförstånd 

inom sjukvården. Travelbee (1971, s. 102-103) anser att sjuksköterskan inte bara ska kunna 



 26(32)

kommunicera utan även förstå innebörden av vad som kommuniceras. Får de en felaktig 

beskrivning av upplevelsen eller att sjuksköterskan inte förstår vad som kommuniceras, anser 

vi att risken för missförstånd ökar och det blir felbehandlingar. 

Vidare visar resultatet i denna studie på att vården inte byggs på patientens integritet, då 

patienter upplever att viss personal inom sjukvården anser att fibromyalgi inte är ett verkligt 

sjukdomstillstånd, utan att de grundar sig i psykologiska orsaker. Patienterna får höra 

kommentarer av sjukvårdspersonal så som, att fibromyalgi är ”påhittat”, ”icke existerande” 

och att de tillskriver patienter etiketter så som ”maligners” och ”psykfall”. Tranöy, (1993, s. 

37-38) menar att integritet och identitet är något som är närbesläktat. Identitet är det som är 

karakteristiskt för den enskilde personen som individ samt karakteriserar henne för andra så 

väl som för sig själv. Integritet är förknippat med vår mänskliga värdighet. Mänsklig 

värdighet innebär att vi ska respektera varandra, oss själva som människor och 

medmänniskor. Det som är nedvärderande och förödmjukande kränker personens integritet, 

vilket kan utgöra ett hot mot individens upplevelse av självet. Det finns anledning att anta att 

om en person tillskrivs etiketter så som ”maligners” och ”psykfall” kan detta hota patientens 

upplevelse av självet eftersom detta inte behöver vara förenligt med personens egen 

upplevelse. Vi anser då att detta riskerar att kränka patientens mänskliga värdighet och 

identitet då inte sjukvårdspersonalen visar respekt för människan. Vidare tror vi att ett ständigt 

ifrågasättande av patientens trovärdighet kan riskera att patienten börjar tvivla på sin 

mänskliga värdighet alltså respekten för sig själv och sin upplevelse.  

Travelbee (1971, s. 26.) anser att varje männsika är unik och skall bemötas efter det, och 

deras upplevelse är enbart honom/hennes. Vi anser att om sjuksköterskan möter patienten 

utefter detta alltså att människan är unik, visar sjuksköterskan respekt för människan och 

hans/hennes upplevelse och minskar risken för att kränka den mänskliga värdigheten. Enligt 

Travelbee (1971, s. 16) är ett av målen med omvårdnaden att förebygga sjukdom, främja hälsa 

och minska lidande. Vi anser att ett ständigigt ifrågasättande av patienters trovärdighet och ett 

negativt bemötande från sjukvårdspersonal gör att de enligt Travelbee inte uppfyller målen 

med omvårdnaden samt kränker individens unikhet och upplevelse. Vidare säger Travelbee 

(1971, s. 16) att sjuksköteskan skall hjälpa individen att behärska upplevelsen av sin sjukdom 

samt att finna mening i deras upplevelse. Om en patient får höra nedvärderamde kommentarer 

och möts med misstro från sjukvårdspersonal anser vi att de förringar samt förnekar deras 

upplevelse och på detta sätt kan de inte hjälpa patienten finna mening med deras upplevelse 

då den inte tillåts. 
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Förförståelse 

Travelbee (1971, s. 28) tar upp i sin omvårdnadsteori att alla individer bär på erfarenheter av 

olika slag men varje människas upplevelse av dessa erfarenheter är bara hans/hennes egen och 

att i mötet med patienter så ska man utgå och agera utifrån att varje människa unik. Det är 

viktigare för sjukvårdspersonal att fokusera på hur patienten upplever sin sjukdom än att 

fokusera på sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. Utifrån 

analysen av artiklarna har vi sett att detta är något som sjukvårdspersonal brister i. Flertalet 

studier visar att patienter upplever att sjukvårdspersonalen kategoriserar dem eller att de anser 

att deras tillstånd inte verkligt. Studierna visar även på att patienter anser att deras upplevelse 

av sin situation inte tas i beaktning. Vi anser att sjuksköterskan brister i sin förmåga att förstå 

patienten och dennes situation samt i sin förmåga att bortse från sin förförståelse. Dock anser 

vi att sjuksköterskan alltid kommer ha med sig sin förförståelse in i mötet med andra, lika så 

patienten, för att lättare kunna förstå det man stöter på. Patientens förförståelse kan vara att 

sjukvården skall ha mer kunskap om det medicinska och sjuksköterskan kan ha en 

förförståelse för vad fibromyalgi är. Patienten kan vara skeptisk till mötet med sjuksköterskan 

på grund av tidigare erfarenheter vilket kan färga dennes förförståelse över hur mötet kommer 

bli. Detta kan bidra till att patienten inte uttrycker sin verkliga upplevelse, vilket kan försvåra 

för sjuksköterskan att hjälpa patienten. Detta kan i sin tur leda till att patienten upplever att 

sjuksköterskan brister i sitt bemötande. Har sjuksköterskan från början en negativ 

förförståelse om patienter med fibromyalgi anser vi att detta kan leda till att sjuksköterskans 

förförståelse stärks och hon fortsätter bemöta dessa patienter negativt. Vi anser att 

sjuksköterskan måste skapa en förståelse för patienten och dennes situation. Silfverberg, 

(2006, s. 132) anser att det går inte att förstå en annan människas om man inte engagerar sig i 

dennes situation.  

Vi anser att sjukvården måste vid utredning av patienter med fibromyalgi, när de anser att 

alla hypoteser är testade, exempelvis vad är orsaken till patientens smärta, är det är 

psykologiskt eller är det fysiologiskt, revidera sin hypotes och sina frågor och möta patienten 

från en annan synvinkel. Inte backa när det inte finns något patologiska fynd, testa nya 

hypoteser och inte sluta ställa frågor, utan ställa frågor som uppmuntrar till nya svar för att 

öka förståelsen för patienten. I Travelbees omvårdnads teori (1971, s. 102-103) tar hon upp 

att, för att sjuksköterskan ska kunna rikta åtgärderna mot patientens behov måste 

sjuksköterskan förstå det språk patienten talar samt innebörden av det som de uttrycker. Vilket 

vi anser är väldigt viktigt i vårdandet av patienter med fibromyalgi då detta sjukdomstillstånd 

ofta är otydligt och omvårdnadsåtgärderna borde baseras på patientens subjektiva upplevelse 
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av sitt tillstånd och sin situation. 

Travelbee (1971, s. 31-32) tar även avstånd från sjuksköterska – patientbegreppet eftersom 

de begreppen suddar ut individuella särdrag hos individer och stimulerar istället till stereotypa 

rolluppfattningar. Detta är något som framkommit när vi har analyserat våra artiklar, att 

vårdpersonal ser och behandlar patienter med fibromyalgi ut efter stereotypa 

rolluppfattningar. Istället för att se varje individ som unik så upplever patienter att 

sjukvårdspersonal behandlar och bemöter dem utefter förutfattade meningar såsom att 

fibromyalgi är ”påhittat”, ”överdrivet”, ”icke existerande” och att patienterna är ”psykfall”. 

Detta tror vi inträffar på grund av att vårdpersonalen ser fibromyalgipatienten som en 

representant för en specifik patientkategori. Vi tror att detta inträffar på grund utav av att 

sjukvårdspersonal tillskriver fibromyalgipatienten etiketter utefter sin egen förförståelse av 

vad fibromyalgi är eller inte är.  

Det finns anledning att anta att det uppstår förutfattade meningar och etiketter om denna 

patientgrupp på grund utav den otydlighet och oenighet som råder runt fibromyalgins etiologi 

samt om det är en sjukdom, ett syndrom, ohälsa. Det som vidare spär på dessa förutfattade 

meningar, är sjukdomens osynlighet. Dagens sjukvård är van vid en tydlighet och fibromyalgi 

är allt annat än en tydlig sjukdom. Sjukvården baserar sina diagnoser, behandlingar och 

omvårdnadsåtgärder på objektiva undersöknings- och resultatfynd och i detta fall så kan de 

inte göra det, vilket författarna tror försvårar mötet med dessa patienter. Vissa patienter döljer 

sina symtom vilket försvårar för sjukvårdspersonal att se den verkliga problematiken. Att de 

döljer symtomen för sjukvårdspersonal leder, till att patienter med fibromyalgi indirekt bidrar 

till att osynligheten kring att fibromyalgi upprätthålls. 

 

Kommunikation 

Ett av syftena med omvårdnad att hjälpa personer att finna mening med sina livserfarenheter, 

till exempel sjukdom eller lidande. Detta görs genom att skapa en mellanmänsklig relation där 

kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg Travelbee (1971, s. 16). 

Resultatet i denna studie visar på att sjukvårdspersonal utgår från sin egen eller annan 

sjukvårdspersonals objektiva bedömning av patientens situation istället för patientens unika 

upplevelse. Åtgärderna grundar sig i vad sjukvårdspersonalen anser var bäst, inte utifrån 

patientens upplevelse av sin situation. Vi gör då tolkningen utifrån resultatet och utifrån 

Travelbees teori att sjukvården brister i sin förmåga att lära känna och kartlägga patienternas 

behov. Syftet med kommunikationen är enligt Travelbee (1971, s. 96) att lära känna patienten 

samt kartlägga dennes behov. Då patienterna upplever att deras situation inte tas i beaktning 
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och åtgärderna baseras på vad vårdpersonalen anser vara bäst, så finns det anledning att anta 

att det aldrig funnits en kommunikation. 

Vi har utifrån vårt resultat och Travelbees teori identifierat att det brister redan i första 

fasen i kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Då resultatet av vår studie 

visar på att sjukvårdspersonal möter dessa patienter utifrån deras egen förförståelse om vad 

fibromyalgi är. Patienterna anser att de möts med misstro, ignorans och blir ifrågasatta om 

deras symtom verkligen är äkta. De upplever att sjukvårdspersonal anser att sjukdomen är 

något som är påhitta eller inte existerande och möter patienter efter detta. Uppgiften som 

sjuksköterskan har är enligt Travelbee (1971, s. 131-132) att se patienten som en individ och 

att sjuksköterskan ska bortse från sin egen förförståelse om hur patienten borde eller ska vara.  

Dock är det inte enbart sjuksköterskan som värderar, observerar och drar slutsatser under 

mötet, det gör även patienten. Patientens egen förförståelse om hur mötet kommer att bli, 

kommer att påverka mötet. Tidigare erfarenheter av möten i vården kommer att inverka på 

patientens förväntningar och attityder mot sjukvårdspersonalen samt hur patienten upplever 

mötet. Studiens resultat visar på att patienter med fibromyalgi någon gång i mötet med 

sjukvårdspersonal upplevt att dessa har kränkt dem antingen genom att ignorera dem eller inte 

ta deras problem på allvar. Eller så upplever de att sjukvårdspersonalen inte har någon 

kunskap eller förståelse för dem och deras problem. Vidare visar resultatet på att detta 

resulterar i att vissa patienter använder sig av olika strategier för att hantera mötet med 

vården. Antingen tvekar de inför att kontakta sjukvården igen eller så väljer de att överdriva 

upplevelsen av smärtan för att bli trodda. Vissa studier visar på att patienter väljer att ha 

kontakt med många olika läkare för att undvika känslan av att vara en jobbig ”problem 

patient”. Slutsatsen som vi drar är att tidigare erfarenheter av möte med vården kommer att 

påverka patientens förväntningar, attityder och upplevelse av sjukvårdspersonal. 

 

Omvårdnad 

Enligt Travelbee, (1971, s. 16) är en del av omvården att hjälpa människor att finna mening 

med sina livserfarenheter det vill säga hjälpa en individ, familj eller samhälle att undvika eller 

behärska upplevelsen av sin sjukdom och lidande samt förhoppningsvis finna mening i deras 

upplevelse. Detta är något som styrks av deltagarna i en studie gjord av Moore Schaefer 

(1995), där kvinnorna som deltog berättade att de fann mening när de hittade något gott i sitt 

lidande. Moore Schaefer (1995) rekommenderar att sjukvårdspersonal ska uppmuntra 

personer med fibromyalgi till att berätta sina historier. Vidare skriver Moore Schaefer (1995), 

att historieberättning kan hjälpa dem att identifiera saker i sina liv som eventuellt behöver 
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ändras för att de ska kunna gå vidare. Sjukvårdspersonal ska hjälpa dem att sörja sina 

förluster, att acceptera den nya verkligheten som deras verklighet men även hjälpa dem att se 

möjligheter. Det är viktigt att se det unika i varje persons berättelse, att acceptera varje 

historia som en sann reflektion av en persons levda erfarenhet. Travelbee (1971, s. 16) anser 

att som sjukvårdspersonal kan de inte veta hur en individ uppfattar sin sjukdom utan att tala 

med den berörde och får höra vilken mening han/hon tillskriver sitt tillstånd. 

Sjukvårdspersonal kan använda historierna till att bli en del av personens läkningsprocess 

(Moore Schaefer, 1995). Att berätta sitt liv kan användas som reflektion för självinsikt. 

Genom att berätta förvandlas upplevelser till erfarenhet (Mazzarella, 2006, s. 54). Vidare 

påpekas det att de inte spelar någon roll om det är en ”riktigt” sjukdom relaterat till om det 

finns en orsak eller inte, det som spelar roll är att det som patienterna upplever är på riktigt. 

Patienternas smärta är riktig smärta. Sjukdomen är alltid på riktigt för personen som lever 

med den (Moore Schaefer, 1995). Förutsättningaen för att en individ ska öppna sig och berätta 

om sina erfarenheter anser vi att sjukvårdspersonalen måste visa att de verkligen lyssnar. 

I en studie gjord av Egeli, Crooks, Matheson, Ursa & Marchant (2008) tillfrågades deltagarna 

om de hade några rekommendationer för att förbättra sjukvården för fibromyalgipatienter, 

ordet lyssna förekom ofta i svaren. Då orsaken bakom fibromyalgi är okänd och behandlingen 

är symtomlindrande anser vi att det är viktigt att lyssna till patientens upplevelse av sin 

sjukdom då vi anser att de är experter på sin kropp och sin upplevelse. 

 

 ”Listening is the big thing that makes a difference. There are limited treatments for fibromyalgia, so 

giving the patient a voice, helps emotionally” (Egeli et al., 2008).  

 

10 Förslag till vidare forskning 

Vi ville från början jämföra sjuksköterskors upplevelse/attityder av att vårda patienter med 

fibromyalgi med patienternas upplevelse av vården. Dock kunde vi inte göra detta då vi inte 

hittade någon forskning på sjuksköterskornas perspektiv. Så vi anser att det skulle vara 

intressant och undersöka sjuksköterskors attityder mot och upplevelse av patienter med 

fibromyalgi och hur detta påverkar vårdandet. 

Vidare tycker vi att det skulle vare intressant att studera vad som krävs för att sjuksköterskans 

förförståelse skall ändras samt undersöka hur sjuksköterskorna går tillväga för att hantera 

förförståelsen. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

Chinal Fibromyalgia  2580 0 
Chinal Nursing 363761 0 
Chinal Fibromyalgia AND 

nursing  
79 23 

Chinal Fibromyalgia  AND 
patient AND nursing 

22 11 

Chinal Fibromyalgia AND 
nursing AND relation 

5 2 

Chinal Fibromyalgia AND 
SHAME 

20 0 

Chinal Fibromyalgia AND 
attitudes 

60 10 

Chinal Fibromyalgia AND 
understanding 

131 12 

Chinal Fibromyalgia AND 
nursing attitudes 

7 1 

Chinal Fibromyalgia AND 
nursing AND care 

35 6 

Chinal Fibromyalgia AND 
experience 

70 6 

Chinal Fibromyalgia AND 
Patient AND 
Experience 

3 0 

Chinal Patient 343726 0 
Chinal Nursing attitudes 21000 0 
Chinal Attitudes 75833 0 
Chinal Understanding 56043 0 
Chinal Relation 30958 0 
Chinal Shame 1182 0 
Chinal Care 505798 0 
Chinal Experience 77806 0 



 

Bilaga 2 Kvalitetsgranskning av artiklar. 
Författare Baltsén, J., Roslund, 

M., Gard, G., 
Lindström, I & 
Larsdotter-Persson, A 

Cunningham, 
M.M., Jillings, C 

Hallberg.R-M., 
Carlsson, G. S 

Malterud, K., 
Undeland, M 

Rodham, K., 
Rance, N., 
Blake, D 

Sturge-
Jacobs, 
M. 

Söderberg, S 
Lundman, B., 
Norberg, A., 

            

Finns ett tydligt problem 
formulerat? 

X X X X X X X  

Finns en teoretisk 
problemformulering i 
bakgrunden? 

X X X  X X X 

Är syftet klart formulerat? X X X X X X X 

Är metoden beskriven? X X X X X X X 

Förs ett etiskt resonemang?  X X X X X X 

Förs en metoddiskussion? X    X  X 
(Friberg, 2006, s. 119-120).



Bilaga 3 Matris över utvalda artiklar till resultatet. 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
Resultat 

Baltsén, J., Roslund, M., Gard, 
G., Lindström, I & Landsdotter 
Persson, A 

Hur bör kvinnor med 
fibromyalgi bemötas på 
bästa sätt? 

Sverige, 2002. Nordisk 
fysioterapi. 

Syftet med denna studie 
var att beskriva hur 
kvinnor med fibromyalgi 
upplever bemötande från 
vårdpersonal och familj 
samt att identifiera 
faktorer som kan bidra till 
ett gott bemötande. 

En kvalitativ studie  
Intervjuerna gjordes som mulitpla 
fallstudier. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades och 
innehållsanalys gjordes enligt 
Merriam. 
 
Tio kvinnor med diagnosen ingick 
i studien. 
 

Resultatet visar på att alla kvinnor 
har positiva och negativa 
erfarenheter av sjukvården.  
Alla kvinnor hade erfarit negativa 
attityder från personer i deras 
omgivning. Dock anser deltagarna 
att viss sjukvårdspersonal lyssnar 
aktivt, visar interesse och förståelse 
samt är professionell och ta deras 
problem på allvar. För att det ska bli 
ett positivt bemötande måste varje 
möte utgår från individen. Att få 
diagnosen konstaterad beskrevs som 
viktigt men kunde också vara en 
svår sak att hantera. Därmed är det 
av stor vikt att sjukvårdspersonalen 
reflekterar och förstår betydelsen av 
handling och kommunikation i 
bemötande och vårdande av dessa 
patienter. 

Cunningham, M.M. & Jillings, 
C. 

Individuals`Descriptions 
of Living With 
Fibromyalgia 

2006. Vancouver, Kanada. 
Clinical Nursing 
Research. 

Syftet med studien var att 
utforska individers 
förklaringar av livet med 
fibromyalgi, och att få en 
insikt i aspekten av 
sjukdomen och dess 
behandling som i 
framtiden kan bidra med 
nya direktiv för 
sjuksköterskor och 
kommande forskning. 

Kvalitativ studie 
Interpretive deskreptiv studie.  
Författarna använde sig av djup 
intervjuer, där de använde sig av 
semi-strukturerade ”open-ended” 
frågor. Uppföljningsintervjuer 
utfördes. Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades, forskarna 
förde även stödanteckningar om 
icke verbala beteende.  
 
Analysmetoden de använde sig av 
var Constant comparative 
inductive analytic method. 
 

Denna studiens fynd erbjuder inblick 
i att hur det är att leva med 
fibromyalgi samt identifierar den 
sociala-, politiska- och 
sjukvårdsfrågor som starkt påverkar 
de som lider utav fibromyalgi. 
Deltagarna tror att människor med 
fibromyalgi skulle dra nytta av att 
mer sjukvårdspersonal, samt familj 
och vänner, skulle validera deras 
tillstånd och ge dem bättre stöd. 
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Åtta stycken frivilliga, en man och 
sju kvinnor mellan 30 och 70 år 
som har haft fibromyalgi mellan 
18 månader och 13år.  
 

Hallberg.R-M. & Carlsson, G. S Psychosocial Vulnerability 
and Maintaining Forces 
Related to Fibromyalgia 

1998, Sweden, 
Scandinavian Journal of 
Caring Science. 

Syftet var att beskriva från 
22 kvinnor perspektiv som 
lever med diagnosen 
fibromyalgi, deras 
erfarenheter och tro om 
smärtan och dess ursprung 
och hur smärtan påverkar 
familjen och det sociala 
livet. 

Kvalitativ studie 
Intervjuer utfördes med 
deltagarna. 
Analys Grounded Theory.  
 
22 kvinnor mellan åldern, 
22- 60år deltog i studien. Alla 
kvinnor uppfyllde kriterierna för 
fibromyalgi. 

Studien visar på att många av 
fibromyalgi patienterna har upplevt 
traumatiska händelser tidigt i 
barndomen. Stuiden tar även upp 
kvinnornas upplevelse av att bli 
misstrod och ifrågasatt av vården 
och folk i allmänhet. 

Rodham, K., Rance, N. & Blake, 
D. 

A Qualitative Exploration 
of Carers´ and Patients´ 
Experiences of 
Fibromyalgia: One illness, 
Different Perspectives 

2010, United Kingdom, 
Journal of Muscoskeletal 
Care. 

Denna stuides syfte var att 
undersöka hur det är att 
leva med  fibromyalgi för 
den drabbade och dess 
partner. 

 
 
Kvalitativ studie 
Semistrukturerade intervjuer med. 
Resultatet analyserades med hjälp 
av tolkande fenomenologisk 
analys.  
Fyra kvinnor och deras makar. 
Kriterierna för att de skulle få 
deltaga i studien var att de har en 
formell diagnos, att deras partner  
var deras primära vårdare det vill 
säga stöttade dem både praktiskt 
och emotionellt och att de pratade 
och förstod engelska. 

Deltagarna beskrev att de känt sig 
isolerade från sjukvården, vilka de 
måste övertyga om att att de hade ett 
verkliget problem. De beskrev även 
en känsla av att var isolerade från 
sin identitet eftersom de inte längre 
kände igen den person de en gång 
var. 

Sturge-Jacobs, M. The Experience of Living 
With Fibromyalgia: 
Confronting an invisible 
Disability 

2002. Newfoundland, 
Kanada. 
Research and Theory for 
nursing practice: an 
International Journal. 

Syftet är att beskriva och 
öka förståelsen för att 
upplevelsen att leva med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ studie 
En fenomenologisk studie. 
Ostrukturerade intervjuer som 
genomfördes. Efter första 
intervjun kontaktades alla 
deltagarna per telefon vid 2-
veckors och 4-veckors intervaller.  
 
Tematisk analys enligt van 
Manen`s metodologi användes. 

Resultaten av denna kvalitativa 
studie har konsekvenser för 
omvårdnad praktik, utbildning och 
forskning. Det har blivit allt större 
utmaning för vårt hälsovårdssystem 
att adekvat hantera det stora antalet 
personer med diagnosen kroniska 
sjukdomar. Administratörer av dessa 
system kan dra nytta av den 
information som lärt sig under denna 
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Nio kvinnor, 30-56 år som hade 
fått diagnosen minst ett år tidigare. 
Kritierierna var att de skulle vara 
mellan 20-57, dianos fibromyalig, 
förstå engelska och svenska. 
 

studie. 

Söderberg, S., Lundman, B. & 
Norberg, A. 

Stuggling for Dignity: The 
Meaning of Women´s 
Experiences of Living 
With Fibromyalgia. 

1999, Sweden, Journal of 
Qualitative Health 
Research. 

Syftet var att belysa 
patienters upplevelse av att 
leva med fibromyalgi. 

Kvalitativ studie 
Fenomenolgisk-hermeneutisk 
metod inspirerad av Ricoeur. Där 
forskarna intervjuade deltagarna.  
 
Materialet analyserades senare 
med en fenomenologisk 
hermeunetisk metod. 
 
14 kvinnor deltog i studien. 

Deltagarna anser att deras 
trovärdighet blivit ifrågasatt innan 
diagnos, inte enbart inom sjukvården 
utan även bland folk i samhället som 
ansåg att de inbillat sig. De anser att 
det finns en kunskapsbrist angående 
fibromyalgi inom många sektorer i 
samhället. Kvinnorna beskrev flera 
situationer då de upplevt att de fick 
en känsla av att inte var tillräckliga, 
inte respekterade som människor 
och att det hotade deras upplevelse  
av integritet. 

Undeland, M. & Malterud, K.  The fibromyalgia 
diagnosis – hardly helpful 
to the patients? 

2007. Trust, Norge. 
Scandinavian Journal of 
Primary Health Care. 

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelser och 
konsekvenser av processen 
av att bli diagnostiserad 
med fibromyalgi. 

Kvalitativ fokus grupp. 
Två fokusgrupper valdes ut.  
 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades. Datan 
analyserades med hjälp av 
systematic text condensation i fyra 
steg  
 
Elva kvinnor mellan 42-67år 
deltog, de flesta hade upplevt 
symtom i mer än 30år. 
 

Många av deltagarna hade lidit i 
flera år, och att diagnosen initialt 
gav en känsla av lättnad var vanlig 
bland deltagarna. Trots det infann 
sig en känsla av sorg och förtvivlan 
när de insåg begränsningarna i 
behandlingsalternativ, respekt och 
förståelse. Några höll diagnosen för 
sig själva, eftersom att folk inte 
verkade bry sig eller betraktade dem 
som alldeles för friska då de på 
utsidan såg glada och friska ut 

Åsbrink, P. & Närvänen. A-L. Women´s Experiences of 
Stigma in Relation to 
Chronic Fatiuge 
Syndrome and 
Fibromyalgia 

2002, Sweden, Journal of 
Qualitative Health 
Research. 

Att undersöka om 
patienter med kroniskt 
trötthet syndrome och 
fibromyalgia upplever 
deras ohälsa som 
stigmatizerande och att 

Semistrukturell kvalitativ 
undersökning med intervjuer.  
 
Analysen var Grounded theory.  
 
25 kvinnor valdes ut varav 12 med 

Kvinnorna upplevde att läkarkåren 
ifrågasatte ofta deras trovärdighet 
speciellt efter att undersökningar 
inte kunde påvisa att det fanns någon 
patologisk orska till ohälsan. Många 
upplvede att läkarna ansåg att deras 
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undersöka stratetgier de 
anväder sig av för att 
undvika antagen stigma 

kronisk trötthet och 13 med 
fibromyalgi. 

tillsånd var påhittat, icke existerande 
och överdrivet. Eftersom att de inte 
har några synliga yttre tecken så 
upplevde de att de blev ifrågasatta 
om de verkligen var sjuka. Vissa 
döljde deras ohälsa genom att visa 
upp en fasad och agerade efter vad 
andra förväntade sig av dem. Vissa 
valde att inte berätta om deras 
sjukdom. 
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