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Sammanfattning  

Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd där diagnosen sätts utifrån patientens 

subjektiva upplevelser kring sina besvär. Personer med fibromyalgi känner ett lidande som härrör 

ur en ständig och oförutsägbar smärta och trötthet. De känner också att omgivningen inte förstår 

deras smärta då sjukdomen är osynlig. Många läkare vittnar om svårigheter i kommunikationen 

med patientgruppen samt till viss del en skeptisk syn på sjukdomen. 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av mötet med sjukvården hos patienter med fibromyalgi. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg baserad på 12 vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Medline och Pubmed. 

Resultat: Fem huvudteman identifierades i artiklarnas resultat: Vägen till diagnos, Upplevelsen 

av dåligt bemötande och att inte bli tagen på allvar, Att på egen hand söka kunskap för att hantera 

brister i sjukvården, Att bli förstådd och lyssnad till samt Mötet med medpatienter. Dessa delades 

sedan in i subteman. 

 Resultatet visar att många patienter med fibromyalgi upplever att de inte blir trodda på av 

sjukvårdspersonalen. De upplever också att sjukvårdspersonal ofta antyder att fibromyalgikerna 

snarare lider av psykiska besvär. En diagnos gav ett namn på besvären och medförde en känsla av 

legitimitet till smärtan. 

 Att som patient bli lyssnad till och tagen på allvar samt att bli remitterad till en specialistklinik 

var något som medförde en positiv upplevelse av vården. 

Diskussion: Enligt patienternas berättelser om mötet med sjukvården upplever patienterna ett 

lidande som kan kopplas till Dahlbergs fynd om att då patienten blir förnekad som en lidande 

människa uppstår ett vårdlidande. Utifrån patienternas berättelser kan man tolka att många 

vårdare inte ser till patientens livsvärld. Att vårda utifrån patientens livsvärld skulle innebära att 

patientens upplevelse av smärta inte förnekas, trots att inga objektiva fynd står att finna. 

Nyckelord: Fibromyalgi, upplevelse, vårdrelation, livsvärld, lidande, vård. 
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Abstract 

Background: Fibromyalgia is a chronic pain condition where the diagnosis is set based on the 

patients’ subjective experiences of their problems. People with fibromyalgia suffer and the 

suffering arises from a constant and unpredictable pain and fatigue. They also feel lack of 

understanding of their pain from people around, as the disease is invisible. Many doctors testify 

to difficulties in communicating with the patient group and to some extent a skeptical view of the 

disease. 

Aim: To describe fibromyalgia patients’ experiences of the encounter with health care. 

Method: A literature review by Friberg based on 12 scientific articles from the databases 

Medline and Pubmed. 

Findings: Five main themes were identified in the articles' results: To reach a diagnosis, The 

experience of poor treatment and not being taken seriously, To search for knowledge oneself in 

order to deal with shortcomings within health care, To be understood and listened to and Meeting 

with fellow patients. These were then divided into subthemes.  

 The results show that many patients with fibromyalgia experience that they are not believed in 

the health professionals. They also feel that health professionals often suggest that fibromyalgia 

patients rather suffer from psychological disorders. A diagnosis gave a name to this complaint 

and brought a feeling of legitimacy to the pain.  

 To be listened to and taken seriously, and to be referred to a specialist clinic was experienced 

as positively. 

Discussion: The patients’ experience of suffering related to health care can be linked to 

Dahlberg's findings that suffering arises when the patient is denied as a suffering human being. 

Based on the patients' stories, it can be interpreted that many caregivers do not consider the 

patient's life world. To give care with a perspective of the patient's life-world would mean that the 

patient's pain experience would not be denied, even if no objective findings can be found. 

Keywords: Fibromyalgia, experience, professional-patient relations, life world, suffering, health 

care. 
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1 Inledning 

Under utbildningens gång har vi stött på patienter med symtom som inte alltid har gått att härleda 

till en organisk diagnos. I den verksamhetsförlagda utbildningen har vi märkt att svårigheter kan 

uppstå i mötet mellan dessa patienter och vårdpersonalen. Vi har närvarat i möten där patienten 

efteråt har uttryckt en känsla av att vara misstrodd och känna sig dum, men också möten där 

patienten känner att han eller hon blir lyssnad på och blir tagen på allvar.  

Patienter med fibromyalgi förekommer inom alla delar av vården. Vi tror att det är viktigt att 

få insikt i dessa patienters upplevelse av att leva med sjukdomen samt deras upplevelse av 

bemötande från sjukvården för att kunna vårda dem på bästa möjliga sätt. Med denna uppsats vill 

vi ta reda på hur personer med fibromyalgi upplever mötet med vården. 

2 Bakgrund 

2.1 Att leva med fibromyalgi: en ständig och oförutsägbar smärta 

”One minute you’re fine, the next minute you can’t walk...” (Cunningham & Jillings, 2006, s. 

262). 

 

Mellan tre och fem procent av befolkningen uppskattas lida av fibromyalgi och sjukdomen är 

överrepresenterad bland kvinnor (Frostegård, 2006). 

Inga tester så som blodprover och röntgenundersökningar kan användas vid diagnosticering av 

fibromyalgi, men dessa tester används ibland för att kunna utesluta andra sjukdomar (American 

College of Rheumatology (ACR), 2012). Diagnosen grundar sig på patientens subjektiva 

upplevelser kring sina besvär och förekomsten av smärta, och så kallade tender points vägs in 

(ACR, 2012; Frostegård, 2006). Kriterier för diagnosen fibromyalgi är att smärtan ska ha varat i 

minst tre månader (Frostegård, 2006). Den ska vara generell i sin karaktär och inte lokaliserad till 

specifika delar av kroppen. Smärtan ska också vara symmetrisk, alltså upplevas lika mellan höger 

och vänster sida. En tydlig smärta ska uppstå vid måttligt tryck på minst 11 av 18 specifika 

punkter på kroppen. Dock menar ACR (2012) att man numera bör lägga större tyngdpunkt på 



7 

 

patientens berättelse snarare än att patienten känner smärta vid tillräckligt många punkter. De 

menar också att enbart smärta vid punkterna inte är tillräckligt att basera en diagnos på. 

 Förutom smärta är vanliga symtom också trötthet och nedsatt förmåga att prestera fysiskt. 

Sömnsvårigheter, depression, mag-tarmbesvär, oro och huvudvärk kan också förekomma. Även 

kognitiv påverkan så som svårigheter med minne och koncentration kan upplevas som ett stort 

problem (ACR, 2012). 

 Fibromyalgi betraktas ofta som en kronisk sjukdom men det kan dock inträffa en förbättring 

och i vissa fall symtomfrihet med tiden (Frostegård, 2006). 

Kvinnor med fibromyalgi beskriver sin smärta som oberäknelig och ständigt närvarande 

(Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). De beskriver en vardaglig smärta som de har lättare att 

hantera, men även perioder med svår smärta som kvinnorna upplever som närmast outhärdliga. 

De berättar hur dessa perioder framkallar känslor av sorg och tankar på huruvida livet är värt att 

leva. 

 Många personer med fibromyalgi upplever en ovisshet eftersom symtomen är så varierande 

(Juuso et. al, 2011; Cunningham & Jillings, 2006; Söderberg, Lundman & Norberg, 2002; 

Paulson, Danielson & Söderberg, 2002). Dessa personer beskriver konstanta men oförutsägbara 

symtom som ett typiskt kännetecken på fibromyalgi, vilket har en betydande inverkan psykiskt 

och emotionellt (Cunningham & Jillings, 2006). Att inte kunna förutse hur ens kropp ska reagera 

gör det svårt att planera något och kunna utföra det. 

I en studie på män med fibromyalgi (Paulson et al., 2002) beskriver männen hur de upplever 

kroppen som slö och med konstant värkande muskler. Det är en omöjlighet att göra planer 

eftersom männen inte vet från den ena dagen till den andra om energin kommer att vara 

tillräckligt för att klara av arbetet och övriga sysslor. Dessa personer lever en dag i taget, ibland 

en minut i taget. I regel kommer smärtan helt utan förvarning.  

 En ökad smärtupplevelse som ofta uppkommer efter krävande hushållsarbete gör att kvinnorna 

i studien av Juuso et al. (2011) blir tvungna att noga planera och prioritera alla hushållssysslor. 

De beskriver hur de vill göra vissa sysslor men måste vänta så att kroppen hinner ikapp deras 

vilja. Kvinnorna berättar hur smärtan gör det svårt att få en god natts sömn. De känner sig stela 

och utmattade efter sömnlösa nätter och blir tvungna att vila dagen efter. De upplever ett 
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samband mellan trötthet och ökad smärta. Under perioder med stark smärta upplever även 

kvinnorna bristande koncentrationsförmåga, nedsatt minne och ljudkänslighet (Juuso et al, 2011). 

Kvinnorna i studien av Söderberg et al. (2002) beskriver att trötthet begränsar deras relationer 

och orken att lyssna och umgås. Familjelivet påverkas bland annat genom att kvinnorna inte kan 

delta i aktiviteter med resten av familjen. Detta kan leda till irritation och frustration för hela 

familjen (Söderberg et al., 2002).  

Det sociala livet påverkades av att inte veta hur stark smärtan kommer att vara nästa dag 

(Paulson et al., 2002). I dessa situationer undviker personerna att svara i telefon eller öppna 

dörren när folk kommer på besök. De beskriver hur de i svåra perioder lätt blir arga och att ilskan 

riktas mot familjen. Det var svårt även då de försökte kontrollera sitt humör. 

2.2 Att leva med en osynlig sjukdom – misstro från omgivningen 

“Others can’t understand what they can’t see” (Juuso et al, 2011, s. 3). 

 

Enligt Hydén (2004) har personer med fibromyalgi, kronisk smärta eller kronisk trötthet ofta 

svårt att legitimera sitt lidande för omgivningen. Ett skäl till detta kan vara att trötthet och smärta 

är vardagliga känslor som alla människor upplever ibland. Patienter med dessa sjukdomar blir 

tvungna att övertyga människor i sin omgivning att deras upplevelser av smärta eller trötthet är 

värre än det som andra upplever till vardags (Hydén, 2004). Exempelvis uttrycker några personer 

att livet med fibromyalgi förvärrades och den emotionella bördan upplevdes större till följd av 

sjukdomens osynliga art (Cunningham & Jillings, 2006). Till skillnad från många andra 

sjukdomar och tillstånd med osynliga symtom är symtomen på fibromyalgi också kliniskt 

osynliga, det vill säga: inga kliniska fynd går att finna vid undersökning, vilket medför att 

sjukdomen upplevs som extra svår. Personerna med fibromyalgi upplever stress och frustration 

över att diagnosen saknar klarhet och tydlighet (Cunningham & Jillings, 2006). 

 Kvinnor med fibromyalgi upplever att de tvingas leva med en dubbel börda: dels den svåra 

smärta som fibromyalgi medför och dels att bli ifrågasatt av omgivningen då smärtan är osynlig 

för andra (Juuso et al, 2011). De känner en smärta som tar över deras liv men då sjukdomen är 

osynlig för omgivningen upplever de att de blir misstrodda och inte tagna på allvar. Kvinnorna 
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berättar att de känner sig ifrågasatta av omgivningen om de lyckas utföra hushållssysslor trots att 

de har ont. Detta leder till ilska, sorg och frustration. De berättar att inte ens den egna familjen 

förstår deras upplevelse. Fördömande attityder från personer i omgivningen har gjort  att 

kvinnorna undviker att be om hjälp. De är rädda för att bli betraktade som dumma och lata, och 

vill därför inte berätta om sina upplevelser. Detta leder också till att kvinnorna ibland själva 

börjar tvivla på sina egna upplevelser (Juuso et al, 2011). 

Även då individerna i studien av Cunningham & Jillings (2006) erhållit sjukvård för sina 

besvär fortsatte de att möta skepticism och bristande stöd från vänner och kollegor. De beskriver 

också att vissa vårdgivare har en skeptisk syn på sjukdomen. 

2.3 Vårdarens möte med patienter med fibromyalgi 

”Our attempt to help is the helpoholic's, (…) we have been trained and educated in help that can 

neither be achieved nor received” (Lundh et al., 2004, s. 246.). 

 

Sjuksköterskestudenter uppgav i en studie att de kände osäkerhet när det gällde behandling av 

smärta relaterad till fibromyalgi (Cranford & King, 2011). De flesta studenter trodde att 

fibromyalgikerna ständigt behövde föra en kamp och att det var svårt att ställa diagnos och 

behandla sjukdomen. De trodde att sjukdomen var vanligt förekommande men ofta förbisedd och 

underdiagnostiserad. Av de 21 studenter som deltog i studien var en av dessa skeptisk till 

sjukdomen och var osäker på om fibromyalgi var en verklig diagnos (Cranford & King, 2011). 

I en studie fann man att läkare och läkarstudenter ansåg att fibromyalgi var en av de 

sjukdomar som hade allra lägst status (Alum & Westin, 2008). Läkare har beskrivit patienter med 

fibromyalgi som ”sjukdomsfixerade”, det vill säga mycket fokuserade på sina besvär (Åsbring & 

Närvänen, 2003). Att vara restriktiv med att sätta en diagnos i en tidig fas och att inte sjukskriva 

patienten på heltid är strategier som används för att minska risken att patienten blir för fokuserad 

på sin diagnos. Man försöker få patienten att acceptera sin situation genom att normalisera 

problemen. Många läkare hoppas på att patienterna ska acceptera sin situation och kunna se 

fibromyalgin som en del av livet. De menar också att dessa patienter har en negativ syn på livet, 

vilket kan vara svårt att ändra på. Man uttrycker en skepticism gentemot tillstånd som saknar 
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objektiva och mätbara parametrar, vilka de menar, inte kan karaktäriseras som en riktig sjukdom. 

Några läkare menar att patienter med fibromyalgi överdriver sina problem. Ett skäl till detta som 

angavs var att patienterna saknar erfarenhet av mer allvarliga sjukdomstillstånd (Åsbring & 

Närvänen, 2003). 

Orsaken till fibromyalgi är inte helt känd men det finns i dag ett par olika hypoteser 

(Frostegård, 2006). Hos vissa forskare finns uppfattningen att fibromyalgi är en psykosocial eller 

psykiatrisk diagnos som hör samman med stress, utbrändhet eller depression. Hos andra finns 

uppfattningen att det beror på störningar i balansen mellan hormoner och signalsubstanser i 

nervsystemet. Ytterligare en teori är att olika sorters nervpåverkan kan orsaka sjukdomen. 

I mötet med patienter med fibromyalgi menar läkarna att de inte har möjlighet att ge patienten 

en förklaring till vad som orsakade sjukdomen. Det kan vara svårt att besvara alla patientens 

frågor, menar läkarna, vilket ofta leder till missnöje hos patienten (Åsbring & Närvänen, 2003).  

I en annan studie beskriver istället läkarna att trots stora svårigheter finns ett stort engagemang 

och en stor vilja att hjälpa (Lundh, Segesten & Björkelund, 2004). Ett antal allmänläkare berättar 

om sina upplevelser av mötet med patienter med ospecificerbar muskelsmärta. De uppger att de 

varken kan ta hjälp av biomedicinska eller psykologiska förklaringsmodeller för att förstå 

patienternas problematik. Trots svårigheter att förstå patienternas problematik gav de flesta av 

läkarna inte upp. Man lade ner stor energi och använde sig av både sin medicinska kompetens 

och sina egna livserfarenheter för att kunna se sina patienter ur ett holistiskt perspektiv. Man 

investerade även sin egen yrkesmässiga självkänsla i försöken att förstå patienterna. De 

poängterar att det för många av patienterna inte är av störst vikt att bli botade utan snarare att bli 

förstådda. Läkarna berättar att det ofta uppstår problem i kommunikationen mellan dem och 

patienterna. Man utgår från skilda perspektiv och får inte en gemensam förståelse. Att vilja hjälpa 

men inte kunna leder till känslor av hjälplöshet, frustration och ilska hos läkarna (Lundh et al., 

2004). 

I en studie av Eide, Sibbern och Johannessen (2010) visade det sig att sjuksköterskor på en 

smärtklinik bemöter patienter med fibromyalgi empatiskt genom att lyssna, härbärgera och dela 

känslor, bekräfta och stimulera patienten att berätta mer. 
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 En läkare i Åsbring och Närvänens studie menade att han närmar sig den psykologiska 

aspekten varsamt och först efter att ha koncentrerat sig på det somatiska. Detta kan tolkas som ett 

sätt att försöka undvika stigmatisering. Tidsbrist är ett annat skäl till att läkarna inte alltid kan 

bistå patienterna med psykologiskt stöd (Åsbring & Närvänen, 2003). 

 Vissa av läkarna berättar att man ibland kan härleda patienternas problematik till vissa 

livshändelser men att det inte är till hjälp för patienten då de är inriktade på att få en 

biomedicinsk förklaring till sina symtom (Lundh et al., 2004). En av läkarna menar att dessa 

patienter inte hörde hemma hos yrkesgruppen i fråga utan remitterar patienter med denna typ av 

problematik till psykolog (Lundh et. al., 2004). Även i Åsbring och Närvänens studie (2003) 

funderade läkarna över om de är de mest lämpade att hjälpa denna patientgrupp, och menade att 

andra yrkesgrupper så som socialarbetare och sjuksköterskor kan vara till hjälp. 

2.4 Vårdrelationen – en viktig aspekt i mötet mellan patient och vårdare 

Patient är ett begrepp vars ursprungliga betydelse är den lidande eller den som tåligt fördrar och 

uthärdar lidandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet innefattar de personer som är i 

kontakt med vård i en vid bemärkelse och är inte knutet till en specifik vårdkontext. Att vara 

patient i vården innebär att man inte längre är i sitt vardagliga sammanhang, patienten kan efter 

lång tid av sjukdom avskärmas från sociala relationer och livet utanför sjukvården. Det är därför 

viktigt att man får möjlighet att infattas i ett vårdande sammanhang där patienten blir delaktig i 

sin vård- och hälsoprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdandet äger rum inom vårdrelationen och en välfungerande vårdrelation är väsentlig för att 

vårdandet inte enbart ska reduceras till olika arbetsuppgifter som utförs på en teknologisk nivå 

(Wiklund, 2003). I relationen och samspelet mellan vårdare och patient kan patienten ges 

möjlighet att ge uttryck för de problem, behov och begär som den upplever, vilket är en 

förutsättning för en fungerande vårdprocess och som i sin tur gör det möjligt för patienten att röra 

sig i dennes hälsoprocess (Wiklund, 2003). 

Eriksson (1986) beskriver vårdandet som ett delande. Vårdaren och patienten är delaktiga i 

samma helhet. Delandet kan innebära närvaro som strävar efter att splittra en helhet som kan vara 

ohälsosam för människan, exempelvis ångest eller smärta som ibland kan upplösas med hjälp av 
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delaktighet från andra människor. Delandet kan även enligt Eriksson innebära förgrening. 

Exempelvis kan en förgrening av smärtan innebära att vi lär oss skilja dess olika uttrycksformer 

och på så vis även får lättare att handskas med den. Delandet kan även innebära att man delar 

någonting, så som sorg eller smärta och detta gör att man kan skapa gemensamma 

utgångspunkter (Eriksson, 1986). 

 Vårdrelationen har alltid en ojämn maktfördelning och vårdaren är alltid den som besitter 

störst makt och även ansvar (Wiklund, 2003). Det är viktigt att vårdaren reflekterar över makten 

som den besitter och använder den för patientens bästa. Om vårdaren vinner patientens tillit kan 

vårdaren få möjlighet att ta del av patientens lidandeberättelse. Vårdaren kan bekräfta patientens 

lidande och med sin närvaro ge patienten stöd och tröst (Wiklund, 2003). 

 Patienter i en studie beskriver vårdgivares beteende och hur det under en sjukhusvistelse fick 

dem att känna sig (Drew, 1986). En bekräftande vårdgivare beskrivs som en som kan visa 

känslor, ger ögonkontakt i mötet med patienten och kommer nära i ett samtal. Ett vårdande sätt 

gav patienten känslor av tröst, styrka och bekvämlighet. Patienterna kände sig mindre ensamma 

och mer rustade att klara motgångar. Ett exkluderande bemötande kunde innebära att patienterna 

upplevde att vårdgivarna inte brydde sig om dem. Vårdare som visar otålighet och ointresse 

genererade skam, rädsla och ilska hos patienterna. Dessa patienter kände sig oviktiga och att de 

var till besvär för vårdgivarna. Det resulterade i brist på energi och en mindre förmåga att klara 

av stress. 

 Att ett nonchalant bemötande resulterar i missnöje visas även då kvinnor som lämnat in 

klagomål till patientnämnden berättar att de känt sig ignorerade eller bemötta med skepticism av 

vårdpersonal när de sökt hjälp (Söderberg, Olsson & Skär, 2012). Vissa fick känslan av att vara 

en i mängden av besvärliga patienter när de ställt frågor till läkaren. De kände även att personalen 

inte lyssnade till dem och de fick en känsla av att man tyckte de var ointressanta som patienter. 

Patienten kan ibland ha svårigheter med att sätta ord på sitt lidande (Dahlberg & Segesten, 

2010). När patienter beskriver sina vårderfarenheter är de till en början ofta positiva och 

berömmer den vård de fått. Efterhand framkommer dock ofta att man har känt sig opersonligt 

bemött och blivit sårad. Patienterna uppger ofta att de varit nöjda med det medicinska kunnandet 
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men missnöjda över att inte man inte blivit lyssnad till eller inte givits redskap för att själva 

kunna hantera sin hälsosituation. 

2.4.1 Vårdrelationen vid kroniska och psykosomatiska sjukdomar 

Bullington (2004) menar att hälsoproblem som exempelvis kroniska och psykosomatiska 

sjukdomar ofta kräver ett annat förhållningsätt från sjukvården än många andra typer av 

sjukdomar. I många möten som utspelar sig inom sjukvården är både patient och behandlare 

intresserade av att lösa problem, till exempel genom att utreda vilken medicin som patienten är i 

behov av för att bli bättre. I dessa möten ses kroppen främst som ett objekt. Detta förhållningsätt 

fyller i många fall ett syfte men ibland krävs det mer från sjukvården. Eftersom 

sjukdomsproblematik så som den psykosomatiska påverkar patientens hela livssituation måste 

vården ta hänsyn till detta för att kunna möta patientens behov. För att kunna ta hänsyn till hur 

patientens livssituation påverkas krävs det att vårdaren har insikt i att kropp och person fungerar 

som en enhet. 

3 Problemformulering 

Personer med fibromyalgi upplever ett lidande som orsakas dels av sjukdomen, men som till 

också till viss del härrör ur en upplevelse av misstro från omgivningen. Från sjukvårdens sida 

framkommer en viss skepticism gentemot patientgruppen och många uppger att det finns en 

problematik i mötet. En god vårdrelation är en förutsättning för en fungerande vårdprocess och 

för att kunna ge en god vård bör vården utgå ifrån patientens livsvärld. Ur detta väcktes frågan 

om hur fibromyalgiker upplever mötet med sjukvården. 

4 Syfte 

Att beskriva upplevelsen av mötet med vården hos patienter med fibromyalgi. 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk referensram i uppsatsen är Dahlberg och Segestens beskrivning av livsvärlden. 
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5.1 Livsvärldsteorin 

Livsvärlden är ett filosofiskt begrepp och kan tolkas som världen så som den erfars (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden är unik för varje människa och påverkas av vilket sammanhang man 

befinner sig i: tid och rum kan av olika människor upplevas på olika sätt beroende på 

sammanhang. Att ha livsvärlden som utgångspunkt underlättar för en förståelse för hur olika 

fenomen i omvärlden kan uppfattas olika för olika människor. Uppfattningar om fenomen kan 

även delas av flera människor och kan därför vara både gemensamma och unika. 

5.1.1 Vården utifrån livsvärldsperspektivet 

Genom patientens perspektiv får vårdaren möjlighet att skaffa sig en uppfattning om hur 

sjukdom, lidande, vård och hälsa uppfattas av den enskilde patienten. Med sin kunskap stödjer 

vårdaren patienten i dennes hälsoprocess och utifrån detta skapas en basal värdegrund (Dahlberg 

& Segesten, 2010). För att patientperspektivet ska bli mer tillämpbart för vårdaren behövs en 

fördjupad kunskap och en teoretisk förankring, och denna förankring kan göras genom 

livsvärldsteorin. 

I livsvärlden utspelar sig lidande, hälsa, sjukdom och välbefinnande. Vårdaren måste kunna 

möta patientens livsvärld för att ett verkligt vårdande ska kunna ske. Genom att vårda med 

patientens livsvärld som grund kan vårdaren få en öppenhet för hur den enskilde hanterar sin 

sjukdom samt hur hälsa och lidande upplevs av patienten. Genom livsvärldsperspektivet 

innefattas även patientens anhöriga och vårdare eftersom dessa inte kan särskiljas från patientens 

livsvärld. Vårdandet kan inte betraktas som något lösryckt som endast berör patienten i relation 

till sjukdomen, utan sker alltid i ett större sammanhang i patientens livsvärld (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

5.1.2 Den levda kroppen utifrån livsvärldsperspektivet 

Kroppen kan betraktas som ett nav kring vilken omvärlden är i en ständig rörelse (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För vårdvetenskapen är det väsentligt att förstå kroppen som mer än ett 

biologiskt objekt. Kroppen måste även förstås som något som upplevs och som bär på 

erfarenheter. Den levda kroppen är fysisk, psykisk, andlig och existentiell samtidigt och man kan 
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inte skilja dessa aspekter från varandra. Kroppen ger oss tillgång till livet och förändring i 

kroppen medför därför en förändring av tillgång till livet, något som exempelvis blir tydligt om vi 

drabbas av långvarig sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 

6 Metod 

En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2006). 

6.1 Datainsamlingsmetod 

I arbetet utfördes både systematiska och osystematiska informationssökningar. Östlund (2006) 

menar att informationssökningar bör göras både systematiskt och osystematiskt för att både 

kunna bibehålla en röd tråd och ha frihet att experimentera i sökningsprocessen. 

En systematisk artikelsökning gjordes i Medline och Pubmed (se bilaga 1.). Sökningarna 

inleddes med en bred sökning, som sedan smalnades av genom att lägga till fler sökord. När ett 

rimligt antal artiklar funnits, lästes titlarna igenom och utifrån det valdes de artiklar som verkade 

vara lämpliga då de berörde både fibromyalgi och mötet med vården. Av dessa lästes sedan 

abstracten för ytterligare urval. 

 I Medline gjordes en första sökning med sökordet Fibromyalgia, vilket gav 2026 träffar. Detta 

ansågs vara ett för stort material att läsa igenom och därför avgränsades andra sökningen genom 

att använda sökorden fibromyalgia och nursing. Detta gav 75 träffar och av dessa valdes fem 

stycken (se bilaga 1.) 

En tredje sökning i Medline gjordes med sökorden fibromyalgia och interaction vilket gav 50 

träffar. Av dessa valdes två artiklar. 

 I Pubmed gjordes en första sökning med sökordet fibromyalgia vilket gav 2950 träffar. Detta 

var ett för stort material att gå igenom och den andra sökningen avgränsades således. Vid andra 

sökningen användes sökorden nursing and fibromyalgia som gav 52 träffar. De artiklar som 

ansågs vara relevanta vid denna sökning var samma artiklar som valts vid motsvarande sökning 

på Medline, alltså valdes samma artiklar. 

 Vid en tredje sökning på Pubmed användes sökorden experiences och fibromyalgia vilket gav 

75 träffar. Av dessa valdes fyra artiklar. 
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 En artikel hittades genom att leta i referenslistan i artikeln av Cranford och King (2011) (som 

används i bakgrunden) och sedan gjordes en sökning på titeln i Pubmed. 

För att få uppslag och idéer lästes tidigare skrivna uppsatser i ämnet, artiklar och hemsidor. 

6.1.1 Urval 

Sökningarna avgränsades till artiklar på engelska, studier på personer som var 19 år och över. I 

Medline gjordes en avgränsning på artiklar publicerade år 2000-2012 då vi var intresserade av 

artiklar som var någorlunda nya. Ingen tidsavgränsning gjordes i Pubmed eftersom det i denna 

databas endast kunde begränsas till 10 år gamla studier, vilket ansågs för snävt då författarna 

även ville inkludera vissa äldre studier. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes men 

de allra flesta artiklarna var kvalitativa narrativa. 

I valet av artiklar gjordes ingen begränsning avseende yrkeskategorier inom sjukvården: Både 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare ingår. Med vård avses professionell öppen- och 

slutenvård. 

 Eftersom funktionen peer rewied inte är möjligt att använda i Pubmed och Medline granskades 

studiernas kvalitet och valdes utefter Fribergs (2006) kriterier genom att ha en tydlig 

problemformulering, en teoretisk utgångpunkt beskriven, en vårdvetenskaplig teoribildning 

beskriven i bakgrunden, ett tydligt formulerat syfte, en beskrivning av metod, redovisning av 

urval, redovisning av resultat, tolkning av resultat, etiska resonemang, metoddiskussion och 

återkoppling till teoretiska antaganden.  

6.2 Analysmetod 

Efter datainsamlingen lästes artiklarna igenom av författarna enskilt för att erhålla ett 

helikopterperspektiv, vilket innebär att skaffa sig en övergripande bild av artiklarnas innehåll 

(Friberg, 2006). Artiklarnas resultat och metod utforskades och sammanställdes i bilaga 2. Efter 

en djupare studie av artiklarna utlästes ett antal teman. Fem huvudteman identifierades i 

artiklarnas resultat: Vägen till diagnos, Upplevelsen av dåligt bemötande och att inte bli tagen på 

allvar, Att på egen hand söka kunskap för att hanetera brister i sjukvården, Att bli förstådd och 

lyssnad till samt Mötet med medpatienter. 
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 Vägen till diagnos delades in i två subteman: Processen att söka en diagnos och Lättnaden 

över att till slut få ett namn på sina problem. Upplevelsen av dåligt bemötande och att inte bli 

tagen på allvar delades in i: Upplevelsen av att känna sig misstrodd av vårdpersonalen, När 

sjukdomen tolkas som psykiska besvär och Ingen riktig sjukdom. Mötet med medpatienter delades 

in i Att känna sig stärkt av mötet med medpatienter och Att vilja undvika kontakt med 

medpatienter. 

7 Forskningsetiska överväganden 

Vi har för avsikt att använda oss av artiklar som är godkända av en forskningsetisk kommitté. 

Artiklarna som används är skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål, och därmed finns 

en risk att texten tolkas felaktigt. Vi har haft i avsikt att översätta och återge texten på ett 

sanningsenligt sätt som ligger nära artikelförfattarnas ursprungliga text. Uppsatsen kommer att 

granskas av programvaran urkund i syfte att utesluta plagiat.  

 Vi har diskuterat vår egen förförståelse om sjukdomen och patientgruppen i fråga för att bli 

mer medvetna om denna och undvika att tolka materialet utifrån vår förståelse.  

8 Resultat 

8.1 Vägen till diagnos 

I flera av studierna beskrivs en lång process där patienterna vänder sig till många olika 

vårdinstanser i sitt sökande efter en diagnos (Danielson, Norberg & Paulson, 2002; Moore 

Schaefer, 1995; Sturge-Jacobs, 2002; Åsbring & Närvänen, 2002). Patienter i en studie upplever 

att kunskapsnivån om fibromyalgi hos många läkare är låg och detta i kombination med 

sjukdomens komplexa symtom gjorde det svårt för patienterna att erhålla en korrekt diagnos 

(Sturge-Jacobs, 2002) 
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8.1.1 Processen att söka en diagnos 

Personer med fibromyalgi beskriver hur de, särskilt innan de fått diagnosen, ibland undanhöll 

information om sina symtom för vårdgivarna då symtomen och deras beskrivningar av dessa ofta 

var vaga. De oroade sig över att uppfattas som hypokondriker (Åsbring & Närvänen, 2002). 

 Man gjorde många besök hos olika specialister och det väckte en undran över vilken diagnos 

de egentligen hade (Sturge-Jacobs, 2002). Oftast resulterade besöken i förvirring och kaos. Då 

ofta helt olämpliga behandlingar ordinerades bidrog det inte till att bygga tillitsfulla relationer till 

vårdgivarna. 

Många gick från läkare till läkare i en strävan efter att få en diagnos och man hoppades på att 

få ett namn för det man upplevde, vilket skulle göra upplevelserna legitima (Moore Schaefer, 

1995). Denna sökandeprocess hade tagit från en månad upp till 12 år. Man berättar att genom att 

tro att de mystiska symtomen var orsakade av en farlig sjukdom kunde man känna kontroll över 

situationen: det kändes lättare än att inte ha en definitiv diagnos. Vid någon tidpunkt innan 

diagnosen ställts hade alla deltagare upplevt tankar som att allt bara är inbillning, att de höll på att 

förlora förståndet, att de blivit hypokondriker, att de skulle dö, att läkaren inte trodde på dem eller 

att de svek sina familjer (Moore Schaefer, 1995). 

Av rädsla att framstå som gnälliga utstod männen i studien av Danielson et al. från 2002 

mycket smärta innan de uppsökte sjukvård. En del av männen fortsatte att arbeta tills de 

kollapsade på arbetsplatsen och blev tagna till sjukhus med ambulans. Ibland associerades 

männens smärta i början med hjärtinfarkt och de remitterades till intensivvården.  

När man inte kunnat finna någon förklaring till problemen hos männen övertygade ofta 

läkarna dem om att de det inte var något de skulle oroa sig över och att smärtan med största 

sannolikhet var tillfällig. Männen litade på läkarnas ord och de fick smärtstillande utskrivet och 

sjukintyg med rekommendationen att ta det lugnt.  

Under perioder då männen var sjukskrivna insisterade de på att snabbt komma tillbaks till 

arbetet igen. Männen uttrycker vikten i att klara av att utföra sina arbetsuppgifter även fast det var 

svårt och arbetstempot ofta var högt. En man beskriver hur han nästan plågade sig till döds när 
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han arbetade och hur han kändes sig ”helt förstörd” efter arbetsdagens slut. Detta pågick under en 

lång tid men i början trodde han att problemen var temporära.  

När de sedan inte kände sig bättre blev de uppmanade att kontakta läkare igen. Ibland var det 

männens kvinnliga partners som övertalade dem att gå till vårdcentralen på grund av den 

besvärande smärtan. Proceduren att söka hjälp upprepades gång på gång. 

När männen sökte hjälp hos primärvården upplevde de att det på grund av tidsbrist hos 

personalen var svårt att få någon att ta sig tid att lyssna. Man var tvungen att gång på gång på nytt 

berätta om sina symtom och man upplevde att det inte fanns någon kontinuitet i vården. Männen 

uppgav att de fick genomgå många olika typer av behandlingar vilket ledde till blandade känslor 

då man å ena sidan ville bli noggrant undersökt, men samtidigt inbringade det en upplevelse av 

att bli behandlad som en ”försökskanin”.  

De många besöken till vårdcentraler och sjukhus var tidskvävande för männen. De ansåg även 

att det tagit för lång tid innan man fick kontakt med vårdpersonal som var specialiserad på 

hantering av kronisk smärta. Man ansåg att det inte fanns kontinuitet i vården och man ville få 

mer uppföljning. Männen berättar även att de insåg svårigheterna med detta och att 

vårdpersonalen hade en tung arbetsbörda, därför ville man undvika att vara en ”problemmakare” 

(Danielson et al., 2002).  

Några patienter uppsökte konstant olika läkare. Man ville undvika att på ett ställe bli betraktad 

som en ”problempatient” som hela tiden sökte hjälp (Åsbring & Närvänen, 2002). 

8.1.2 Lättnaden över att till slut få ett namn på sina problem 

I flera studier beskrivs det som något positivt att få en diagnos på sina besvär (Moore Schaefer, 

1995; Sylvain & Talbot, 2002; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Åsbring & Närvänen, 

2002). 

Det beskrivs som en slags lättnad att till slut få en diagnos (Sylvain & Talbot, 2002).  

Att bli undersökt och få en diagnos anges vara en förutsättning för att framstå som trovärdig och 

bli tagen på allvar (Söderberg et al., 1999). Det upplevs positivt att sjukdomen har ett namn, 

kvinnorna menar att det då innebär att sjukdomen existerar.  
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Även i Åsbring och Närvänens studie från 2002 beskrivs det som positivt att få en diagnos då 

den gav legitimitet till problemen. Det blev mer legitimt att prata om symtom och svårigheter 

som en del av sjukdomen när de blivit diagnostiserade. Man upplever dock en ambivalens kring 

diagnosen eftersom namnet och dess karaktär för med sig en viss stigmatisering. Eftersom det 

ibland råder tveksamhet kring diagnosen och att kunskap om fibromyalgi är bristfällig kan det 

fortfarande vara svårt att berätta om sjukdomen och symtomen även efter att de fått diagnosen. 

Det viktigaste för hur kvinnorna mottas är andras attityder och kunskaper om diagnosen (Åsbring 

& Närvänen, 2002). 

Efter den långa processen som ledde till att få diagnosen började en ny process; att bearbeta 

smärtan. Diagnosen blev en validering på sjukdomens existens och innebar att man fick ett namn 

på något som tidigare avvisats som inbillning (Moore Schaefer, 1995). Efter att diagnosen hade 

ställts underlättades också kontakten med försäkringskassan, och fibromyalgikerna upplevde att 

deras symtom blev mindre ifrågasatta (Åsbring & Närvänen, 2002). 

8.2 Upplevelsen av dåligt bemötande och av att inte bli tagen på allvar 

8.2.1 Upplevelsen av att känna sig misstrodd av sjukvårdspersonalen 

Patienterna beskriver att de ofta kände sig misstrodda och ifrågasatta av sjukvården. De upplevde 

att anledningen till detta var att sjukdomen är osynlig och inte går att påvisa genom testresultat 

(Moore Schaefer, 1995; Rodham, Rance & Blake, 2010; Sturge-Jacobs, 2002 Söderberg et al., 

1999; Åsbring & Närvänen, 2002). Patienter uttrycker att eftersom de ofta såg ut att må bättre än 

vad de verkligen gjorde hade de svårt att övertyga läkaren och ibland även familjen att vad kände 

var verkligt (Moore Schaefer, 1995). 

Patienterna menar att de inte blev sedda som trovärdiga och inte blev tagna på allvar är de 

sökte hjälp, och att man utgick ifrån att de inbillade sig sina besvär på grund av att sjukdomen var 

osynlig (Söderberg et al., 1999). 

Sturge-Jacobs (2002) fann att deltagarna upplever att de får en negativ stämpel av vissa 

personer inom sjukvårdspersonalen. Ogiltigförklarande från sjukvårdspersonalen förvärrar 
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frustrationen och lidandet. Alla deltagare tror att många sjukvårdare underskattar deras smärta på 

grund av att man inte kan finna några kliniska fynd. 

En gemensam åsikt är att avsaknaden av yttre tecken leder till att de blir ifrågasatta (Åsbring 

& Närvänen, 2002). Många tror att yttre tecken som bevisar att sjukdomen finns skulle öka deras 

trovärdighet. Deltagarna berättar att deras trovärdighet ofta ifrågasätts av vårdpersonal, främst av 

läkare, när tester eller andra undersökningar inte visar några patologiska avvikelser.  

En vanlig beskrivning är att läkarna hade en positiv inställning innan man fått testresultaten, 

därefter ändrades läkarens attityd och visade tecken på misstänksamhet när alla testresultat visade 

sig vara negativa. Detta uttrycktes både explicit och mer subtilt. Två av deltagarna uppgav att 

läkarna testat deras trovärdighet genom att behandla dem med placebo (Åsbring & Närvänen, 

2002). 

Även i flera andra studier berättar patienterna att de upplevt misstro och ett negativt 

bemötande från sjukvården (Danielson et al., 2002; Egeli et al., 2008; Kool et. al., 2010; Moore 

Schaefer, 1995; Söderberg et al., 1999; Åsbring & Närvänen, 2002). 

Vissa patienter menar att vårdrelationen till läkaren är opersonlig och de känner att de blivit 

jäktade, inte får någon uppmuntran och inte blir tagna på allvar (Egeli et al., 2008). De menar att 

de blivit ignorerade och känner att de inte får adekvat vård. Vissa patienter upplever också att 

betydelsen som fibromyalgi har på deras liv undervärderas. 

Man känner att vårdgivarna inte tar deras upplevelse av ohälsa på allvar (Åsbring & Närvänen, 

2002). Därför kan patienternas egen uppfattning av sitt tillstånd och dess orsak skilja sig från 

vårdgivarens bedömning.  

Flera av deltagarna uppger att vårdgivarna verkade tro att deras problem var påhittade eller 

överdrivna, detta gjorde att de kände sig anklagade och att de var tvungna att inta en 

försvarsposition. En kvinna berättar hur hon möttes av ett helt team en gång när hon kom för 

behandling och att hon tyckte det påminde om ett polisförhör av teamet. Ifrågasättandet och andra 

typer av kränkningar från läkarens sida ledde till att de drog sig undan eller tvekade länge innan 

man kontaktade läkaren igen (Åsbring & Närvänen, 2002). 
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Patienterna blev upprörda när det indirekt antyddes att symtomen de led av inte hade någon 

vetenskaplig förklaring och att allt bara var inbillning (Moore Schaefers, 1995). När de inte fick 

information om vad det annars kunde bero på började många tro att läkaren faktiskt hade rätt. 

Vissa upplever att vårdpersonalen betraktade dem som ointressanta patienter (Danielson, et al., 

2002). I början blev de bemötta på ett vänligt sätt men eftersom tiden gick och smärtan inte hade 

kunnat behandlas var det som att vårdpersonalen förlorade intresset för dem och de kände att ju 

fortare de gick där ifrån desto bättre. De kände sig mycket ensamma när personalen inte visade 

intresse eller engagemang för dem. 

Även då vårdpersonalen tror på att smärtan var genuin fick patienterna känslan av att 

personalen tyckte att de överdrev när de gav uttryck för smärtan. De fick ofta recept på medicin 

utskrivet utan att ha haft ett ordentligt samtal med läkaren. De berättar även att både personalen 

på försäkringskassan och vårdpersonalen har åsikten att långvarig smärta där man inte funnit 

orsaken förknippas med lathet. Detta gjorde patienterna mycket upprörda. Ibland upplevde de att 

läkare förlöjligade deras symtom (Danielson, et al., 2002).  

Personer med fibromyalgi känner sig oftare misstrodda av sjukvårdspersonal än personer som 

lider av reumatisk artrit (Kool et al., 2010). I undersökningen uppgav 20 procent av patienterna 

med fibromyalgi att de känt sig misstrodda av sjukvårdspersonal ibland, ofta eller väldigt ofta 

under det senaste året till skillnad från patienterna med reumatisk artrit där fyra procent svarade 

detta. 

8.2.2 När sjukdomen tolkas som psykiska besvär 

Flera av studierna visar att patienterna upplever att vården ger psykologiska förklaringar till deras 

problem. Många beskriver att de känner att problemen avfärdas som inbillning och man blir 

erbjuden psykiskt stöd istället för somatisk behandling (Egeli et al., 2008; Moore Schaefer, 1995; 

Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg et al., 1999; Åsbring & Närvänen, 2002). Vissa patienter berättar 

att läkare är ovilliga att diskutera symtom på fibromyalgi och att de menar att smärtan enbart är 

psykologisk (Egeli et. al., 2008). 
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Patienterna upplever att man inom sjukvården inte tror på att de var fysiskt sjuka, utan istället 

är i behov av psykologisk hjälp (Sturge-Jacobs, 2002). Detta leder till att många själva började 

tvivla och tro att problemet i själva verket låg i deras huvud. 

Kvinnor med fibromyalgi upplever det som stigmatiserande då vårdgivare tror att deras 

symtom har psykologiska orsaker (Åsbring & Närvänen, 2002). Detta inträffade främst innan de 

fått diagnosen men även efter då några av vårdgivarna trodde att fibromyalgi orsakades av 

psykologiska faktorer. Några menar att vissa läkare i förväg, utan att ha genomfört en ordentlig 

undersökning, kategoriserat deras symtom som påhittade eller berodde på psykologiska orsaker. 

Detta upplevdes som djupt kränkande.  

Kvinnorna upplever att läkarna, när de inte kunde finna objektiva fynd som kunde verifiera att 

symtomen hade en fysisk förklaring, snabbt drar slutsatsen att orsaken är psykologisk. En 

konsekvens av denna psykologisering av symtomen är att patienterna ibland börjat ifrågasätta 

läkarnas professionalism. En kvinna berättar hur hon upplever att dessa ”så kallade experter” 

påtalar att det måste finnas en psykologisk orsak då de själva inte kan åstadkomma någonting. 

Ibland blev patienterna remitterade till en psykiater eller uppmanades att uppsöka en psykolog. 

Läkarna föreslog även ibland behandling med antidepressiva läkemedel vilket för patienterna 

upplevdes som kränkande. Ibland var de tvungna att gå till en psykolog för att kunna få ut 

sjukpenning.  

Efter ett tag kände patienterna att de började kunna förutse andras reaktioner, exempelvis när 

vårdgivare började psykologisera deras symtom utan att vårdgivaren behövde säga det rakt ut 

(Åsbring & Närvänen, 2002). 

Även i studien av Moore Schaefer (1995) berättar deltagarna att då läkarna inte hittade någon 

förklaring till problemen drog de slutsatsen att det rörde sig om psykiska besvär. En kvinna 

berättar att hennes läkare till en början visade förståelse men efter att tiden gick och kvinnan inte 

blev botad blev läkaren arg. Kvinnan uppger att läkarens ego blev involverat, och när hon inte 

kunde botas måste felet ligga hos henne och problemen måste vara psykologiska. Läkaren hade 

sagt att problemen skulle försvinna om hon blev gravid. 
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Vissa av kvinnorna blev remitterade till psykolog för att lära sig stresshantering, detta tyckte 

de inte var bortkastat då de ansåg att stresshantering kunde vara hjälpsamt för vem som helst och 

det åtminstone inte skadade (Moore Schaefer, 1995). 

Ibland kunde patienterna själva inte helt utesluta att det fanns psykologiska orsaker till 

sjukdomen och en del upplevde att läkaren medikaliserade deras problem när de istället hade 

velat få diskutera psykologiska orsaker (Åsbring & Närvänen, 2002). 

8.2.3 Ingen riktig sjukdom 

Många patienter beskriver att vissa vårdgivare är skeptiska till diagnosen fibromyalgi, eller rentav 

tvivlar på att den existerar (Ridham, Rance & Blake, 2010; Schoofs, Bambini, Ronning, Bielak & 

Woehl, 2004; Åsbring & Närvänen, 2002). 

Patienterna menar att personalen inte ser på fibromyalgi som en riktig sjukdom (Ridham et al., 

2010). De mötte misstro och ignorans från sjukvården. De upplever att de behövde kämpa, dels 

för ett erkännande att de hade en legitim sjukdom och dels att få bekräftelse i sin situation. Till 

och med efter att en diagnos satts mötte deltagarna hinder i form av olika åsikter hos 

sjukvårdspersonalen, på grund av bristen på synliga symtom. De upplever frustration och förfäran 

över attityderna hos sjukvårdspersonal som de möter, vilka varken förefaller förstå eller acceptera 

fibromyalgi som en legitim sjukdom. 

Patienter beskriver att många vårdgivare saknar kunskap om patienternas tillstånd, eller helt 

saknar tilltro till sjukdomen och att detta tyder på ett lågt stöd från sjukvården (Schoofs et al., 

2004). Patienterna är medvetna om att det inte finns någon känd orsak eller behandling för 

sjukdomen, men känner ändå en stor frustration när sjukvårdspersonalen är så pass okunniga. 

8.3 Att på egen hand söka kunskap för att hantera brister i sjukvården 

Många patienter beskriver att de läste på om sjukdomen för att öka sin kunskap inom ämnet 

(Danielson et al., 2002; Åsbring & Närvänen, 2002, 2004). Denna kunskap kunde man använda 

sig av i mötet med vården som en strategi för att vinna kontroll över situationen och kunna vara 

delaktig i att planera sin vårdprocess (Åsbring & Närvänen, 2004). Innan patienterna fått sin 

diagnos sökte de information för att själva kunna finna en rimlig diagnos för sina besvär. När de 
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väl fått diagnosen sökte patienterna ytterligare kunskap om sjukdomen då de befarade att 

kunskapen hos vårdpersonalen var bristfällig. Flera av patienterna anser att deras kunskap om 

sjukdomen är högre än hos sjukvårdspersonalen. De upplever att de får axla ett stort ansvar 

genom att både leva med sjukdomen och samtidigt behöva lära upp vårdgivare i området 

(Åsbring & Närvänen, 2004). Vissa av deltagarna har kopierat artiklar om sjukdomen och gett till 

sjukvårdspersonal för att på så vis öka kunskapen om patientgruppen (Åsbring & Närvänen, 

2002). 

Även i studien av Egeli et al. från 2008 uppger patienter att läkare saknar kunskap om 

fibromyalgi och inte heller hade något intresse för diagnosen. De uppger att de fick utbilda 

läkaren i sjukdomen. 

Patienterna läste på om fibromyalgi och kände till att det fanns en tveksamhet inför diagnosen 

hos vissa vårdgivare (Danielson et al., 2002). Detta gjorde att man tyckte det var svårt att prata 

fritt om hur de upplevde smärtan, man var rädd att uppfattas som besvärlig och hade svårt att 

förklara smärtupplevelsen. De kände att om de tidigare pratat med läkaren om smärta i vissa delar 

av kroppen, inte senare kunde berätta om smärta i andra delar av kroppen. Patienterna förberedde 

sig innan läkarbesöken genom att skriva ner viktiga upplevelser och frågor som de ville ta upp 

med läkaren. 

8.4 Att bli förstådd och lyssnad till 

Ett bra möte med vården beskrivs som ett möte där patienten blir lyssnad till, blir trodd och får 

chansen att berätta sin historia. Några patienter uppger att de känner lycka över att få bli trodda 

(Söderberg et al., 1999). 

En del av patienterna uttryckte att de var nöjda med den vård de fick (Egeli et al., 2008). De 

ansåg att läkarna gav vård av god kvalité, var professionella, tillgängliga och gav tillräckligt med 

tid. Läkarna erbjöd uppföljningstillfällen, prövade olika behandlingsvarianter och vid behov 

remitterades patienterna till specialist. 

Vissa patienter anser att läkarna är respektfulla, tillmötesgående och förstående. De svarar på 

patientens alla frågor och visar intresse för det patienterna har att säga. Läkarna hade läst på inom 

ämnet fibromyalgi och gav patienterna kunskap om sjukdomen genom att svara på deras frågor 
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och ge dem eget material att läsa. De hade även diskuterat möjliga orsaker till sjukdomen (Egeli 

et al., 2008). 

I studien av Danielson et al. (2002) beskriver männen hur de känt hoppfullhet om att bli 

botade när de, efter flera månader eller år av väntan, blivit remitterade till en specialist eller när 

de fick möjlighet att delta i ett träningsprogram på en specialistklinik. Efter att de fått möta ett 

multidisciplinärt team på specialistklinik uttryckte männen att de kände sig förstådda, trodda på 

och respekterade.  

En majoritet av studiens deltagare var övertygade om att behandlingen på specialistklinik 

hjälpte dem att lära sig att hantera att leva med smärtan även om det innebar att hoppet om att bli 

botade grusades sönder då vårdpersonalen förklarade att den typ av smärta männen led av var 

svårbotad. De upplevde det till stor del som positivt att få delta i ett träningsprogram under några 

veckor, speciellt om bara män ingick i gruppen och fokus låg på deras ohälsa. De uppskattade 

även när sjukvårdspersonal anordnade möten med deras arbetsgivare och informerade 

arbetsgivaren om männens sjukdom och det gavs möjlighet att diskutera sjukskrivning eller om 

männen kunde få andra arbetsuppgifter.  

De anser även att psykosocialt stöd från psykolog är värdefullt. En man beskriver att den 

konstanta smärtan har gjort honom självcentrerad men att han genom terapi fått hjälp att hantera 

detta. Han har även fått hjälp att finna andra värden i livet än de som är relaterade till arbetet 

(Danielson et al., 2002). 

I en studie fann man att läkare som har kunskap i och utövar så kallad shared decision-making 

(SDM) kan ha en positiv inverkan när det gäller fibromyalgipatienters upplevelse av vårdmötet 

(Bieber et al., 2006). SDM är en modell som har tyngdpunkt i idén om ett partnerskap mellan 

patient och läkare gällande det medicinska beslutsfattandet.  

I studien lät man ett antal läkare gå en utbildning SDM. Läkarna behandlade sedan en grupp 

patienter med fibromyalgi, SDM-gruppen. Denna grupp fick även tillgång till ett datorprogram 

som informerade om sjukdomen. En annan grupp patienter med fibromyalgi, 

informationsgruppen, blev behandlade av läkare som inte gått SDM-utbildningen men fick också 

tillgång till datorprogrammet. En tredje grupp fibromyalgipatienter, kontrollgruppen, fick 
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behandling av läkare om inte genomgått SDM-utbildningen och fick inte heller tillgång till 

informationsprogrammet.  

Man följde sedan upp grupperna vid tre tillfällen under ett års tid. Uppföljningen visade att de 

olika interventionerna inte hade haft signifikant effekt vad det gällde patienternas hälsostatus. 

Däremot var patienterna i SDM-gruppen överlag var nöjdare med interaktionen men sina läkare 

än de andra grupperna. Även i informationsgruppen var en stor andel av deltagarna nöjda. 

Deltagarna i SDM-gruppen kunde specificera att det som gjort dem nöjda med interaktionen med 

sin läkare var att de kände sig förstådda, lyssnade till och trodda på medan personerna i 

informationsgruppen endast uppgav att de kände sig nöjda i allmänhet.  

I uppföljningen efter ett år uppgav 62 procent av SDM-gruppen att deras förmåga att hantera 

smärtan blivit bättre till skillnad från 28 procent i informationsgruppen (Bieber et al., 2006). 

8.5 Mötet med medpatienter 

8.5.1 Att känna sig stärkt av mötet med medpatienter 

Medpatienter beskrevs av vissa som sympatiserande, samstämda medmänniskor från vilka man 

kan få hjälp och stöd utan att man behöver tänka på vilken information man förmedlar i samma 

utsträckning som i andra sociala sammanhang (Åsbring & Närvänen, 2002). 

Många hittade mening genom att få fram något positivt genom sitt eget lidande (Moore 

Schaefer, 1995). En kvinna gjorde detta genom att hjälpa andra kvinnor i en liknande situation 

som hon själv varit i: att kämpa sig genom sjukförsäkringssystemet. Många av kvinnorna kände 

sig manade att starta stödgrupper på grund av den bristen på stöd de själva upplevt under 

diagnos- och behandlingsprocessen. De ville att andra skulle veta att det fanns information och att 

de inte var ensamma på sin resa. Kvinnorna ansåg att stödgrupperna blivit en mycket stor resurs 

för dem. 

8.5.2 Att vilja undvika kontakt med medpatienter 

Flera kvinnor med fibromyalgi uttryckte i en studie en negativ uppfattning om sina medpatienter 

och man ansåg att de hade vissa karakteristiska egenskaper som man själv inte ville bli 

förknippad med (Åsbring & Närvänen, 2002). En vanlig uppfattning är att dessa patienter är 
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alltför fokuserade på sin egen ohälsa och problematiken kring den. Deras hälsosamma identitet 

sattes i bakgrunden och rollen som sjuk kom i första hand. Genom att möta dessa personer 

upplevde kvinnorna att det var svårt att inte tänka på sin sjukdom och tänka positivt. Detta gjorde 

att en del undvek att delta i aktiviteter som anordnades för patientgruppen. 

9 Metoddiskussion 

Artiklarna som används i uppsatsen är hämtade i Pubmed och Medline. Medline är enligt Polit 

och Tatano-Beck (2008) en lämplig databas för vårdvetenskaplig forskning. Pubmed utgår från 

Medline men avgränsar till enbart artiklar som är publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter 

(Polit & Tatano-Beck, 2008). Båda databaserna i fråga ansågs lämpliga eftersom vi främst var 

intresserade av att använda artiklar från vårdvetenskapliga tidskrifter men även ville få fram 

tidskrifter som inte är vårdvetenskapliga men där artiklar av sjuksköterskor ofta publiceras, 

exempelvis Qualitative Health Research.        

De flesta artiklar som använts är skrivna efter år 2000, dock används en artikel från 1995. På 

grund av att tillgången till artiklar inom ämnet var begränsat valdes denna artikel att användas, då 

den efter granskning föreföll relevant. Trots att artikeln är betydligt äldre än de andra tyckte vi att 

det var intressant att den beskrev upplevelsen av sjukdomen på liknande sätt som de nyare 

artiklarna.  

Att uppsatsen inte begränsats till bemötande från enbart sjuksköterskor är för att de flesta av 

de valda artiklarna hade ett bredare perspektiv och intervjupersonerna ofta använde sig av uttryck 

som ”sjukvårdspersonal”. Vi tror att det för patienten inte alltid är väsentligt vilken yrkeskategori 

det handlar om: bemötandet är alltid lika viktigt. 

De artiklar som använts i resultatet valdes från båda könen, dock utgår de flesta artiklarna som 

fanns via sökningarna ifrån kvinnor, då kvinnor är överrepresenterade bland fibromyalgiker. 

Den ursprungliga avsikten var att endast använda artiklar som granskats av en etisk kommitté. 

Eftersom det enbart fanns ett begränsat antal artiklar att tillgå inom ämnet valdes efter visst 

övervägande även ett fåtal artiklar som inte granskats av en etisk kommitté men som ansågs 

mycket relevanta för studiens syfte. Dessa artiklar har dock en tydlig metodredovisning där det 

framgår att samtliga deltagare blivit väl informerade om studierna och frivilligt valt att delta, alla 
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deltagare var anonyma och namn på exempelvis platser eller sjukhus uppges inte då det skulle 

kunna röja deltagarnas anonymitet. Detta stämmer överens med de etiska kriterier som är 

beskrivna av Polit och Tatano-Beck (2008).         

I diskussionen om vår förförståelse i ämnet framkom det att vi hade vissa förutfattade 

meningar; exempelvis om att patientgruppen skulle uppleva att de blir illa bemötta av sjukvården. 

Resultatet visade till stor del att detta stämde: många upplever ett bristfälligt bemötande. Det 

framkom dock även andra aspekter så som att patienterna upplever vissa delar av sjukvården som 

positiva. 

Genom analysen kunde olika teman urskiljas. Fyra huvudteman delades in i mindre subteman 

för att få innehållet i resultatet mer förståeligt och överskådligt. 

10 Resultatdiskussion 

Uppsatsen syftade till att beskriva upplevelsen av mötet med vården hos patienter med 

fibromyalgi. Dessa personer upplever ett lidande som dels är orsakat av sjukdomen, men också 

av en upplevelse av misstro från omgivningen. I mötet med sjukvården upplever många patienter 

med fibromyalgi misstro även från sjukvårdspersonalen.  

 För att få en ökad förståelse för fibromyalgipatienternas upplevelser av mötet med sjukvården 

tolkas deras berättelser med hjälp av livsvärdsperspektivet som utgångspunkt i kommande 

diskussion. För att erhålla en mer mångsidig bild av vårdmötet mellan fibromyalgipatienterna och 

deras vårdgivare kopplas patienternas berättelser även till vårdpersonalens beskrivningars av 

deras upplevelse av mötet med patientgruppen i fråga, som finns beskrivet i bakgrunden. Delar av 

resultatet diskuteras också utifrån ett genusperspektiv, då det fanns vissa relevanta skillnader 

mellan kvinnor och män i artiklarna. 

Många patienter beskriver vikten av att få ett namn och en bekräftelse på det man upplever 

genom en diagnos. Detta kan förstås som ett behov att kommunicera sitt lidande och göra det mer 

förståeligt för andra. Genom att kommunicera lidandet till andra och sätta ord på det onda 

försöker vi förstå lidandet och kan få hjälp att förhålla oss till det (Hydén, 2004). Eriksson (1986) 

anser att delaktighet med andra kan lindra smärta och ångest. Sökandet efter diagnos kan även 

tolkas som ett behov hos patienten att själv kunna förstå sin upplevelse. Flera av patienterna 
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berättar hur de efter ett tag börjat tveka på sina egna upplevelser och när de sedan fått diagnosen 

känt en lättnad. Man beskrev att sökandeprocessen efter diagnosen satts istället övergått till en 

process att försöka hantera smärtan. Att patienterna i brist på diagnos själva börjar tveka på om 

det de känner är verkligt kan även öka förståelsen för att omgivningen visar misstro när inga 

objektiva iakttagelser kan förklara det patienterna säger sig uppleva. Trots lättnaden över att få 

diagnosen beskriver många att de fortsätter uppleva misstro från omgivningen. 

Fibromyalgikerna beskriver en smärta som är oberäknelig, stundtals nästan outhärdlig och som 

inverkar på många plan i det dagliga livet. Smärta orsakar ofta emotionella reaktioner så som 

rädsla, oro, frustration, ilska, irritation och depressivitet (Hægerstam, 2008). Dessa reaktioner 

påverkar även smärtsensationen negativt. Negativa emotionella reaktioner kan leda till en ökad 

fokusering på smärtan och därav en förhöjd smärtupplevelse. 

Vanligtvis orsakar smärtsensationer och trötthet lidande (Hægerstam, 2008). Symtom så som 

smärta och trötthet påverkar fibromyalgikernas sociala relationer negativt. De har en känsla av att 

vänner, familj, och kollegor inte kan se eller förstå vad dessa personer går igenom eftersom 

sjukdomen är osynlig. Dessa upplevelser kan tolkas som det som Eriksson (1994) beskriver som 

livslidande. Detta uppstår då något den sjuke tidigare tagit för givet rubbas eller fråntas på grund 

av sjukdom. Patienten kan känna att identiteten förändras och det kan ta tid att finna en ny 

mening.  

Fibromyalgipatienterna beskriver smärta och stigmatisering som kan tolkas som Erikssons 

(1994) beskrivning av sjukdomslidande. Sjukdomslidande uppkommer av smärta vid sjukdom 

eller behandling så som exempelvis fysisk smärta som tar människans uppmärksamhet och 

hindrar henne från att bemästra sitt lidande. Lidandet kan också uppkomma av skam om 

sjukdomen tolkas som ett tecken på psykisk svaghet (Eriksson, 1994). 

Kroppen kan utifrån livsvärldsperspektivet förstås som det som ger oss tillgång till livet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom patienternas beskrivningar kan man tolka det som att 

smärtan minskar patienternas tillgång till sina egna liv.  

Långvarig, kronisk smärta innebär svårigheter både för sjukvården och för patienten och i 

synnerhet i de fall där ingen somatisk orsak kan fastställas (Hægerstam, 2008). Vårdpersonalen i 

studierna berättar om en problematik i mötet med fibromyalgipatienter. Många upplever att man 



31 

 

har olika utgångspunkter och har svårt att förstå varandra. Flera vårdgivare uttrycker även en 

negativ syn på patientgruppen och en skepticism till diagnosen. Bland annat beskriver de att de 

anser att patienterna med fibromyalgi är för ”sjukdomsfixerade” och att de överdriver sina 

symtom. Patienterna i studierna bekräftar denna bild och många berättar hur man upplevt misstro 

och även ibland hån från vårdpersonalen. De uppger även att de har en känsla av att betraktas 

som ointressanta patienter eller som besvärliga. De berättar att de blir mycket upprörda när de 

inte blir trodda på av vårdpersonalen. Detta kan ses som att ett vårdlidande skapas till följd av 

personalens bemötande. Eriksson (1994) beskriver vårdlidande som ett lidande som vård eller 

behandling av sjukdom åsamkar patienten, hon menar att vårdlidandet alltid är ett onödigt lidande 

och med alla medel bör förhindras. Fibromyalgipatienternas berättelser stämmer väl överens med 

en studie där man fann att essensen av vårdlidandet ligger i att man som patient blir förnekad som 

en lidande människa (Dahlbergs, 2002). 

Ofta uppstår smärta till följd av en vävnadsskada men det kan även föreligga utan en befintlig 

skada. Därför är det för en utomstående person omöjligt att bedöma en annan människas 

smärtupplevelse (Hægerstam, 2008). Den levda kroppen är fysisk, psykisk, andlig och existentiell 

samtidigt, och att möta en patients kropp kräver mer än att bara observera kroppen genom prover 

och undersökningar (Bullington, 2004).  

I resultatet har vi utgått ifrån patienternas livsvärld och genom det perspektivet har vi kunnat 

få en ökad förståelse för patienternas upplevelser. För att kunna ge en optimalt god vård krävs det 

att vårdaren har förmåga att sätta sig in i patientens situation: vad hälsa, välbefinnande och 

sjukdom innebär för individen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är genom livsvärlden som 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Ett vårdande som inte utgår ifrån 

livsvärlden karaktäriseras inte som ett verkligt vårdvetenskapligt vårdande (Dahlberg & Segesten, 

2010). Med en bättre insikt i patienternas livsvärld skulle vårdpersonalen kunna förstå och 

bekräfta patientgruppens lidande bättre. Genom att ha en förståelse för att många upplever 

misstro som en så stor börda bör vårdpersonalen vara varsamma i bemötandet och i stället 

försöka förmedla att man tror på patienten samt utgå ifrån att patientens smärta och lidande är 

verkligt i patientens livsvärld, trots att det saknas objektiva fynd. Sjuksköterskan med sin 
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holistiska och vårdvetenskapliga syn är en viktig resurs i vårdandet av fibromyalgiker, och är ett 

bra komplement till läkarens biomedicinska synesätt. 

Utifrån läkarnas berättelser om hur de betraktar fibromyalgipatienterna kan man göra 

tolkningen att vissa av dem inte utgår från patienternas livsvärld. Detta visas exempelvis när 

läkarna uttrycker att patientgruppen ofta överdriver sina problem och är sjukdomsfixerade. 

Genom denna inställning förnekas patienterna som lidande människor.  

Patienterna beskriver även positiva möten där man blivit lyssnad och trodd på. I studien av 

Danielson et al. (2002) berättade deltagarna att när man kommit i kontakt med en specialistklinik 

känt sig trodda på och respekterade. De ansåg att de efter detta lättare kunnat hantera sin smärta 

trots att man på kliniken förklarat att den typ av smärta de led av var mycket svårbotad 

(Danielson et al., 2002). Detta stämmer överens med iakttagelsen av läkarna i studien av Lundh 

et al. (2004) som berättar att det för många av dessa patienter ofta inte är av störst vikt att bli 

botade utan istället att bli lyssnad till. Man upptäckte att läkare som fått utbildning i så kallad 

shared decision-making (SDM) hade patienter som var nöjdare med interaktionen till sin läkare 

än läkare som inte gått utbildningen (Bieber, et al, 2006). SMD syftar till att skapa ett partnerskap 

mellan patient och vårdgivare. Dahlberg (2002) anser att då patientens lidande inte 

uppmärksammas och ett vårdlidande uppstår fråntas patienten rätten att vara delaktig i sin egen 

hälsoprocess. Man kan tolka resultatet från studien av Bieber, et al. (2006) som att då läkarna 

gjorde patienterna mer delaktiga i vårdprocessen minskade missnöjet med vården och därmed 

minskade även vårdlidandet. Även aspekter som att patienten på egen hand skaffar sig kunskap 

om sjukdomen för att använda i mötet med sjukvården kan ses som uttryck från patienten om en 

önskan att få ökad delaktighet i sin vårdprocess. 

Trots att det är viktigt att utgå från patienten och att göra patienten delaktig i vårdandet samt 

att vårdaren inte ska ses som den enda experten, får det heller inte resultera i att vårdaren 

förväntas leverera precis det som patienten kväver (Dahlberg & Segesten, 2010). Med en allt för 

ensidig fokusering på patientens autonomi riskeras vårdandets etik och sjukvårdens ansvar att 

urholkas. Tranöy (1991) menar att autonomi bör uppfattas som medbestämmande snarare än 

självbestämmande inom sjukvården. Om patienten fick rätten att själv välja vilken behandling 
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han eller hon ville ha skulle detta innebära ett omyndigförklarande av läkaren. På motsvarande 

sätt skulle en fullständig autonomi hos läkaren medföra en mycket hierarkisk relation. 

Då läkarna i studierna försöker ge en psykologisk förklaring till patienternas symtom och 

erbjuda psykologiskt stöd har många patienter svårt att ta det till sig och kan även känna sig 

kränkta. Bullington (2004) anser att även om man från sjukvårdens sida numera ofta har kunskap 

om att denna problematik kräver mer än enbart behandling av den objektiva kroppen, är ofta 

patienten fokuserad på att det enbart är de kroppsliga problemen som behöver åtgärdas 

(Bullington, 2004). Detta kanske kan förklara varför läkarna anser att det finns svårigheter i att 

möta dessa patienter. Om patienten förväntar sig en typ av förklaring och läkaren är inriktad på en 

annan kan svårigheter uppstå i kommunikationen. Dock bör man även ta i beaktning vissa 

patienters upplevelse av att läkarna använder psykologiska förklaringar för att inte ta sig an den 

fysiska smärta som de upplever, eller att de använder dessa som en bortförklaring när man inte 

lyckas åstadkomma ett tillfredsställande resultat i behandling av smärtan. 

Att möta andra patienter med fibromyalgi beskrevs dels som något positivt då patienterna 

kände att andra fibromyalgiker var samstämda och sympatiserande med dem. Man kände också 

att man inte behövde tänka på vilken information man förmedlade på samma sätt som i många 

andra sociala sammanhang. Hydén (2004) menar att genom att andra förstår ens lidande kan man 

få hjälp att förhålla sig till det. Detta kan vara en anledning till varför samvaron med andra 

fibromyalgiker kunde upplevas som positiv. Dock är forskningsresultaten inte entydiga på denna 

punkt. Flera patienter beskriver att andra fibromyalgipatienter är allt för uppfyllda av sin sjukdom 

vilket gjorde det svårt att fokusera på något annat. 

I analysen av artiklarna framkom skillnader mellan artiklarna som utgick från kvinnliga 

deltagare och den som enbart utgick från manliga. I studien av Danielson, et al. (2002) berättar de 

manliga deltagarna att sjukvården i början trott att deras symtom berott på hjärtinfarkt och de fått 

intensivvård. De berättar även att läkare frikostigt skrivit ut smärtstillande läkemedel utan att de 

fört ett ordentligt samtal med männen. 

(Moore Schaefer, 1995; Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg et al., 1999; Åsbring & 

Närvänen, 2002). 
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Smirthwaite, (2010) menar att forskningen på smärttillstånd som främst drabbar kvinnor är 

eftersatt i forskningen. Detta medför att kvinnors smärta oftare betraktas som diffus eller 

ospecifik. Förr benämndes ibland dessa smärttillstånd som SVBK (”sveda-, värk- och 

brännkärring”) av vårdpersonal i journalföring (Smirthwaite, 2010), vilket ju tyder på en mängd 

förutfattade meningar samt en negativ attityd till sjukdomen. Även om benämningen SVBK inte 

längre används så finns det en risk att de negativa föreställningarna och fördomarna mot 

sjukdomen lever kvar. 

En tolkning är att de förutfattade meningarna innefattar att det bara är kvinnor som lider av 

fibromyalgi. Därmed kan man i fallet med männen ha haft svårt att föreställa sig att de skulle ha 

lidit av fibromyalgi och därför förutsatt att det skulle röra sig om någon annan mer akut sjukdom. 

Det finns också föreställningarna om att män är den typiske hjärtinfarktpatienten (Hammarström, 

2004). Hjärtforskningen utgår till största del ifrån män och händelseförloppet beskrivs oftast 

utifrån männens symtom. Kvinnors symtom på hjärtinfarkt benämns istället ofta som ”diffusa”.  

Det finns likheter i exemplet med hjärtinfarkt och det som har framgått i artiklarna angående 

fibromyalgi. Det verkar som att kvinnornas symtom tenderar att psykologiseras medan männen 

antas vara somatiskt sjuka. Hammarström (2004) menar att om benämningen ”diffusa symtom” 

skulle ändras till ”hittills oförklarliga symtom” förmedlar vården till patienten att det rör sig om 

brister i kunskapsläget istället för att patienten psykologiseras. Detta kan också kopplas till att 

flera av kvinnorna i artiklarna menade att då kunskapsläget inte var tillräckligt tenderade de att få 

psykologiska förklaringar till sina besvär. 

Påpekas bör att detta tolkas utifrån ett begränsat antal studier, varav endast en utgick från 

enbart män vilket gör att inga generella slutsatser om genusskillnader kan dras. Dock skulle detta 

kunna vara utgångspunkt i vidare forskning. 
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Bilaga 1.  

Matris över sökresultat och urval 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Medline Fibromyalgia Engelskt språk, 

personer 19 år 

och över, studier 

från år 2000. 

2026 0 

Medline Fibromyalgia 

and Nursing 

Engelskt språk, 

personer 19 år 

och över, studier 

från år 2000. 

75 Artikel nr: 

1, 2, 3, 4 & 5 

Medline Fibromyalgia 

and Interaction 

Engelskt språk, 

personer 19 år 

och över, studier 

från år 2000. 

50 Artikel nr:  

6 & 12 

Pubmed Fibromyalgia Engelskt språk, 

personer från 19 

och över. 

2950 0 

Pubmed Fibromyalgia 

and Nursing 

Engelskt språk, 

personer från 19 

och över. 

52 Artikel nr: 

1, 2, 3, 4 & 5 

Pubmed Fibromyalgia 

and Experiences 

Engelskt språk, 

personer från 19 

och över. 

75 Artikel nr: 

7, 8, 9 & 10 
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Bilaga 2. 

Matris över slutgiltigt urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Danielson, E., 

Norberg, A.,  

Paulson M. 

1. 

Men living 

with 

fibromyalgia-

type pain: 

experiences as 

patients in the 

swedish health 

care system. 

 

2002 

Sverige 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att beskriva 

upplevelsen av 

att vara patient i 

det svenska 

sjukvårdssysteme

t hos män med 

FM-smärta. 

Narrativa intervjuer 

gjordes på 19 män som 

valdes via purposive 

sample. Analyerades 

genom innehållsanalys. 

Resultatet delades in i fem 

teman: rädsla för att ses 

som en gnällspik, känna 

sig som en försökskanin, 

känna sig hoppfull, känna 

sig försummad samt inte 

känna sig bättre. 

Deborah 

Bambini, 

Emelie 

Bielak, 

Pamela 

Ronning, 

Nancy 

Schoofs, 

Jennie Woehl 

2. 

Death of a 

Lifesyle: The 

Effects of 

Social Support 

and Healthcare 

Support on the 

Quality of Life 

of Persons With 

Fibromyalgia 

and/ or Chronic 

Fatigue 

Syndrome 

2004 

USA 

Orthopaedi

c Nursing 

Att undersöka 

hur socialt stöd 

och hur stöd från 

sjukvård 

påverkar 

livskvaliteten hos 

personer med FM 

och CFS. 

 

 

 

 

 

Mixad design: kvalitativ 

genom constant 

comparison. Kvantitativ 

genom deskriptiv 

korrelationsmetod. 

Urval genom 

convvenience sample. 

Deltagarna var 

diagnostiserade med FM 

eller CFS, de tillhörde 

tre lokala stödgrupper 

och en internationell 

webbaserad stödgrupp. 

Kvalitativa teman som 

identifierades i 

intervjuerna var: 

Oförmåga, sökande, att bli 

stämplad, att förlora, att 

överleva. 

Författarna drog slutsatsen 

att socialt stöd till skillnad 

från stöd från sjukvården 

påverkade livskvaliteten. 

Det var även tydligt att 

personerna i studien inte 

upplevde en hög grad av 

socialt stöd. 

 

Marilyn 

Sturge-Jacobs 

3. 

The Experience 

of Living With 

Fibromyalgia: 

Confronting an 

Invisible 

Disability 

2002 

Kanada 

Research 

and Theory 

for 

Nursing 

Practice: 

An 

Internation

al Journal 

Att beskriva och 

höja förståelsen 

av upplevelsen 

av att leva med 

FM. 

Urval gjordes genom 

purposive sample, 

kvinnorna deltog i 6 

veckors lång 

utbildningsprogram för 

öppenvårds-patienter. 

Patienterna skulle haft 

diagnosen FM i minst 

ett år. Fenomenologisk 

metod. 

Teman som identifierats: 

Konstant närvaro av 

smärta, tröttheten som en 

osynlig fiende, omöjliga 

drömmen att få sova, 

tänka som i dimma, 

hantera uppblossande 

smärta, längtan efter ett 

normalt liv, betydelsen av 

att söka en diagnos, leva 

inom begränsningarna. 
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Karen Moore 

Schaefer 

4. 

Struggling to 

maintain 

balance: a 

study of 

women living 

with 

fibromyalgia 

1995 

USA 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att beskriva 

kvinnors 

upplevelser av att 

leva med FM. 

Man använde sig av en 

kombination av 

grounded theory och 

feministisk metod. 

Deltagarna värvades 

genom stödgrupper för 

CFS och relaterade 

sjukdomar och därefter 

skedde rekrytering 

genom snowball sample. 

 

Resultatet delades in i fem 

huvudteman som sedan 

delades in i ett antal 

subteman.  De fem 

huvudteman var: 

Minnas tidigare uppfattad 

normalitet, söka efter 

diagnos, få svar, gå vidare 

och ge upp kampen. 

 

Hélène 

Sylvain 

Lise R. Talbot 

5. 

Synergy 

towards health: 

a nursing 

intervention 

model for 

women living 

with 

fibromyalgia, 

and their 

spouses 

2002 

Kanada 

Journal of 

advanced 

nursing 

Att utveckla en 

konsensus-

baserad modell 

för 

sjuksköterske-

interventioner för 

kvinnor med 

fibromyalgi, 

deras makar samt 

sjuksköterskor på 

vårdcentralen i 

Québec i 

Kanada. 

 

Kvalitativ design och 

hermeneutisk metod. 

Informanterna var 

kvinnor med FM, deras 

makar samt 

sjuksköterskor på 

vårdcentraler som 

arbetade med denna 

patientgrupp. Urval 

skedde genom purposive 

sample och snowball 

sample. 

Interventionerna delas in i 

delarna: Stödja, lära samt 

tro på patienten. 

Författarna menar att 

interventionerna bör 

initieras så snart som 

möjligt då patienten 

erhållit sin diagnos. 

Anna-Liisa 

Närvänen, 

Pia Åsbring 

6. 

Patient Power 

and Control: 

A Study of 

Women With 

Uncertain 

Illness 

Trajectories 

2004 

Sverige 

Qualitative 

Health 

Research 

Att diskutera hur 

kvinnor med CFS 

och FM ser på 

sin förmåga att 

kontrollera sin 

situation under 

sjukvårdsprocess

en samt påverka 

vårdprocessen i 

möten med 

vårdpersonal. 

 

Urval gjordes med hjälp 

av personal på två 

svenska sjukhus som 

hade hand om 

patienterna i studien. 

Datainsamling genom 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Man bearbetade materialet 

utifrån gruonded theory 

och constant comperiasion 

metod. 

 

 

 

 

 

Två huvudteman 

identifierades: Att få 

kontroll genom kunskap 

och kontroll genom att 

utöva patientmakt. 



41 

 

Mb. Kool,  

H. van 

Middendorp., 

MA Lumeley,  

Y. Schenk,  

JW Jacobs,  

JW Bijlsma,  

R. Greenen  

7. 

Lack of 

understanding 

in fibromyalgia 

and rheumatoid 

arthritis: the 

Illness 

Invalidation 

Inventory (3*I) 

2010 

Holland 

Annal

s Of 

The 

Rheu

matic 

Disea

ses 

Att utvärdera 

upplevelser av 

ogiltig-

förklarande från 

familj, partners, 

vårdpersonal, 

socialtjänst och 

arbetsplatser hos 

personer FM och 

reumatisk artrit 

samt undersöka 

sambandet 

mellan 

upplevelser av 

ogiltig-

förklarande och 

personernas 

hälsostatus. 

En kvantitativ studie 

gjordes på 142 patienter 

med reumatisk artrit och 

167 patienter med FM. 

Alla var över 18 år. 

Personer som hade båda 

sjukdomarna 

exkluderades från 

studien.  Studien 

genomfördes med hjälp 

av ett frågeformulär.   

Resultatet visade att 

personerna med FM i 

högre utsträckning 

upplevde ifrågasättande 

och brist på förståelse från 

familj, vårdpersonal, 

kollegor och socialtjänst 

än gruppen med reumatisk 

artrit. Båda grupperna 

upplevde en högre grad av 

ogiltigförklarande från 

socialtjänst, kollegor och 

familj än från vårdpersonal 

och från deras partner. 

Ifrågasättande och brist på 

förståelse korrelerade med 

sämre mentalt 

välbefinnande. 

Ifrågasättande korrelerade 

även med fysisk 

funktionsnedsättning hos 

patienterna med reumatisk 

artrit. 

 

Karen 

Rodham, 

Nicola Rance, 

David Blake 

8. 

A Qualitative 

Exploration of 

Carers’ and 

‘Patients’ 

Experiences of 

Fibromyalgia: 

One Illness, 

Different 

Perspectives 

 

2010 

Storbritann

ien 

Musculosk

elet. Care 

Att utforska 

upplevelsen av 

att leva med FM 

och upplevelsen 

hos patienternas 

partner i rollen 

som anhörig 

vårdare. 

Studien genomfördes på 

fyra par där kvinnan 

hade FM och mannen 

fungerade som vårdare. 

Semistrukturerande 

intervjuer gjordes. Man 

använde en tolkande 

fenomenologisk 

analysmetod. 

Teman som identifierades 

var: 

Att förlora sin identitet, 

andras attityder, osynlig 

sjukdom och förändrade 

roller. 

Pia Åsbring, 

Anna-Liisa 

Närvänen 

9. 

Women’s 

Experiences of 

Stigma 

in Relation to 

Chronic 

Fatigue 

Syndrome and 

2002 

Sverige 

Qualitative 

Health 

Research 

Att undersöka 

huruvida 

kvinnorna med 

FM och CFS 

upplever 

sjukdomen som 

stigmatiserande 

och undersöka 

Urval gjordes med hjälp 

av personal på två 

svenska sjukhus som 

hade hand om 

patienterna i studien. 

Enbart kvinnor ingick i 

studien. Datainsamling 

skedde genom 

Resultatet delades i två 

huvudteman med sju 

subteman. Stigmatiserande 

aspekter hade tre 

subteman: ifrågasättande 

av moral, 

psykologiserande av 

symtomen, diagnos som 
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Fibromyalgia strategier de 

använder för att 

undvika 

stigmatisering.  

semistrukturerade 

intervjuer. Analys 

gjordes med symbolisk 

interaktionism, 

grounded theory och 

constant compariasion. 

lättnad och börda. 

Strategier för att hantera 

stigma hade fyra 

subteman: hålla avstånd 

från andra, att dölja, 

sprida och/eller 

undanhålla information, 

närma sig eller dra sig 

undan från medpatienter. 

 

Berit 

Lundman, 

Astrid 

Norberg,  

Siv Söderberg 

10. 

Struggling for 

Dignity: The 

Meaning of 

Women’s 

Experiences of 

Living 

With 

Fibromyalgia 

1999  

Sverige 

Qualitative 

Health 

Research 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

innebörden av att 

leva med FM. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Fjorton kvinnor med 

FM som vårdats på en 

reumatologklinik valdes 

genom purposive 

sample. Datainsamling 

genom narrativa 

intervjuer. 

 

Tre huvudteman 

identifierades i 

intervjumaterialet: 

Förlorad frihet, hot mot 

integriteten och strävan 

efter att få förståelse och 

lindring. 

Dessa delades in i 

subteman. 

Natasha A 

Egeli, 

Valorie A 

Crooks,  

Deborah 

Matheson,  

Marina Ursa, 

Elliott 

Marchant 

11. 

Patients’ views: 

improving care 

for people with 

fibromyalgia 

2008 

Kanada 

Journal of 

Nursing 

and 

Healthcare 

of Chronic 

Illness in 

association 

with 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Deskriptiv kvalitativ 

analysmetod användes. 

42 personer med FM 

fick via mail svara på tre 

frågor: 1.beskriva det 

senaste mötet med deras 

läkare 2.beskriva vård-

relationen till läkaren 

3.beskriva hur läkare 

bättre kan hjälpa 

patienter med FM 

Patienternas svar 

delades in i tre 

kategorier: 1.patienter 

som beskrev positiva 

möten 2.negativa möten 

3.både positiva och 

negativa möten. Dessa 

kategorier analyserades 

genom innehållsanalys. 

 

 

Resultatet presenterades i 

tre kategorier: 

positiva möten, negativa 

möten samt patienters 

rekommendationer för en 

bättre vård. Dessa delades 

sedan in i olika teman och 

subteman. 

Positiva möten med läkare 

innebar vårdkvalité, en 

känsla av delaktighet och 

respekt. Negativa möten 

innebar att få otillräcklig 

vård, uppleva att läkaren 

inte brydde sig samt 

saknade kunskap om FM. 
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Christiane 

Bieber, Knut 

Georg Muller, 

Klaus 

BlumenstielA

ntonius 

Schneider, 

Angelika 

Richter, 

Stefanie 

Wilke, 

Mechthild 

Hartmann, 

Wolfgang 

Eich 

12. 

Long-term 

effects of a 

shared 

decision-

making 

intervention on 

physician-

patient 

interaction and 

outcome in 

fibromyalgia. A 

qualitative and 

quantitative 1 

year follow-up 

of a 

randomized 

controlled trial. 

2006 

Tyskland 

Patient 

Education 

and 

Counseling 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av en 

shared decision-

making (SDM) 

intervention på 

relationen mellan 

patienter med 

FM och deras 

läkare samt 

undersöka 

hälsoeffekterna 

av detta. 

Studien gjordes på 67 

öppenvårdspatienter 

med FM. Patienterna 

fick information om FM 

via ett datorprogram. En 

del patienter blev även 

behandlade av läkare 

som genomgått en 

utbildning i SDM 

medan den andra delen 

fick behandling av 

läkare som inte 

genomgått utbildningen. 

I studien ingick även en 

kontrollgrupp bestående 

av patienter som bestod 

av 44 patienter med FM 

som värvats från en 

reumatologisk avdelning 

och som fortsatte få 

samma behandling som 

de fått tidigare. 

Uppföljning gjordes vid 

tre tillfällen under ett års 

tid genom både en 

kvalitativ och en 

kvantitativ 

undersökning. 

Resultatet visade att bäst 

interaktion mellan läkare 

och patienter fanns i SDM-

gruppen, även i gruppen 

som enbart fått tillgång av 

informationsprogrammet 

var interaktionen bättre än 

i kontrollgruppen. SDM 

gruppen rapporterade att 

de fått en förbättrad 

förmåga att hantera 

smärtan. I högre 

utsträckning än 

informationsgruppen. Man 

fann dock ingen direkt 

förbättring gällande 

hälsostatus hos någon av 

grupperna.  

 
 


