
 

Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur  

 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelser av att leva med 

fibromyalgi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anna Strauss och Veronika Östedt 

Handledare: Eva Söderman 

 

Examensarbete, 15hp 

Kandidatnivå 

HT 2013 



Arbetets titel: Patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi. 

Patients’ experiences of living with fibromyalgia. 

Författare:   Anna Strauss och Veronika Östedt 

Institution:  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

Program/kurs:  Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Termin/år:   HT 2013 

Antal sidor:  13 

ABSTRACT 

Background: Fibromyalgia is a chronic pain disorder. It affects muscles and 

connective tissue. It’s a very complex disorder that has no 

adequate treatment or cure. The research has progressed but there 

are still some questions to be answered. Quality of life for these 

patients is decreased and leads to suffering.  

Aim: The aim of this study was to illuminate patients’ experiences of 

living with fibromyalgia. 

Method: A literature overview where nine different qualitative studies 

between the years 1998-2012 were analyzed.  

Results: The analysis of the articles lead to six subthemes “Accepted and 

adapted to the new life”, “Experienced a new I”, “Experienced 

changes in the work situation”, Experienced changes in privacy”, 

Experienced ignorance” and “Experienced incomprehension” 

which lead to three main themes “Experienced an identity change”, 

“Experienced a sense of isolation” and “Felt frustration in meeting 

with health care”  

Conclusion: The disorder affects the patients both mentally and physically. 

More research needs to be done for more knowledge about the 

disorder in order to improve patients care and quality of life.  

Keywords: Chronic pain, experiences, impact, knowledge, Quality of life.
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INLEDNING 
Upplevelsen av smärta är individuell och kan påverka det dagliga livet på många olika sätt. 

De senaste åren har forskningen kring smärta och fibromyalgi ökat, men det saknas 

fortfarande kunskap om adekvat behandling för patienter med fibromyalgi. Hantering av det 

dagliga livet kan se olika ut och behöver undersökas för att öka kunskapen samt förståelse av 

sjukdomsbilden, för att skapa bättre förutsättningar för god vård och ökad förståelse för dessa 

patienter (Enman, Karlsson & Bagge, 2007). Olin och Schenkmanis (2002) skriver att 

fibromyalgi är vanligare bland kvinnor än män, vilket kan vara orsak till lågt 

forskningsintresse. Forskningsintresset har ökat inom det medicinska området så sent som för 

ett 20-tal år sedan trots att världshälsoorganisationen (WHO) accepterade fibromyalgi som en 

självständig diagnos redan 1981. Enligt Mannerkorpi (2008) finns det 10-15% av 

befolkningen som lever med långvarig generell smärta och av dem så har 1-3% diagnosen 

fibromyalgi som innefattar långvarig generell smärta samt muskelömhet. 

BAKGRUND 

Historia 
Fibromyalgi är en sjukdom som funnits länge men haft olika benämningar. Det finns 

anteckningar redan från 1700 talet om personer med samma symtom som vid fibromyalgi 

(Abusdal & Natvig, 1997). Innan fibromyalgi blev en självständig diagnos så har 

sjukdomstillståndet haft många benämningar varav några medicinska som neuropati, 

maskerad depression, psykogen reumatism, mjukdelsreumatism och fibrosit men även 

öknamn har förekommit så som kärringvärk, kärringsjuka, klimakteriekärring, SVBK (sveda-

värk och brännkärring) med mera. Dessa öknamn har uppkommit på grund av att fibromyalgi 

är vanligare bland kvinnor än män. I genomsnitt är nio av tio drabbade kvinnor. Eftersom 

sjukdomen är så diffus så har åsikterna gått isär om vad det är för typ av sjukdom. En del har 

tyckt att det är en psykisk sjukdom, andra en muskelsjukdom och några att det är en 

inbillningssjukdom (Olin & Schenkmanis, 2002). År 1981 slog WHO fast att fibromyalgi är 

ett sjukdomstillstånd och en diagnos vilket är en upprättelse och ett erkännande för de som är 

drabbade av sjukdomen.  

Fibromyalgi  
Fibromyalgi är värk i muskler och bindväv. Det är också en benämning på ett långvarigt 

smärttillstånd, som ger symtom i form av trötthet, stelhet och värk i muskelaturen (Bengtsson 

& Mannerkorpi 2007). Tidigare forskning visar att det ger begränsningar i det dagliga livet 

(Olin & Schenkmanis, 2002).  Fibromyalgi är en komplicerad sjukdom med många olika 

symtom. Störningar i det centrala nervsystemet, ämnesomsättningsrubbningar, rubbningar i 

det autonoma nervsystemet samt försämrad blodförsörjning till muskelvävnaden. Den 

försämrade blodförsörjningen leder till att musklerna får en brist av viktiga ämnen som ATP 

(adenosintrifosfat) och kreatininfosfat vilket leder till muskelsvaghet och smärta i musklerna 

(Tapper, 2005). 

De symtom som alla fibromyalgipatienter har är värk och/eller ömhetskänsla i kroppen och 

trötthet/kraftlöshet i olika grad. För att få diagnosen fibromyalgi så ska patienten haft smärta i 

mer är tre månader och vara palpationsöm på 11 av 18 specifika ställen på kroppen. Det finns 

primära och sekundära symtom. De primära symtomen är smärta, stelhet, minskad 

muskelsyrka och ökad muskulär uttröttbarhet. De sekundära symtomen är sömnrubbning, 

trötthet och minnessvårigheter som följd av den långvariga smärtan (Bengtsson, 2012). 

Det finns fyra olika faktorer som kan vara orsaken till fibromyalgi. Den vanligaste är en lokal 

avgränsad smärta, till exempel i en armbåge eller höft, som sedan sprider sig till resten av 
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kroppen. Andra orsaker är att sjukdomen har föregåtts av en infektion, operation eller trauma. 

Den ovanligaste faktorn är att patienten har haft någon form av psykisk kris (Olin & 

Schenkmanis, 2002).  

Under årens lopp har många olika behandlingar provats. Det finns för nuvarande ingen bra 

behandling som är tillfredställande. Det finns inte med dagens behandlingsmetoder en 

botande behandling och sjukdomen klassas som kronisk och inte botbar, men det finns 

mycket som kan göras för att lindra patientens besvär och förbättra livskvaliten för individen. 

Bra behandling är individuell och vad som passar för en kan mycket väl göra det värre för en 

annan. TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering), varmvattenbassänger, lätt gymnastik 

och akupunktur är några exempel på sådana aktiviteter (Olin & Schenkmanis, 2002). 

En kraftfull ökning av forskning kring smärta och med inriktning på fibromyalgi har skett 

under de senaste åren i Sverige och internationellt. Forskningen har kommit fram till att 

smärtan vid fibromyalgi kan förklaras med att smärtmoduleringen i centrala nervsystemet blir 

störd. Kunskapen skapar förutsättningar för att hitta nya behandlingsmetoder, speciellt inom 

den farmakologiska behandlingen (Enman, Karlsson & Bagge, 2007). Specialister som 

neurologer, allmänläkare, reumatologer, socialmedicinare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

rehabiliteringsläkare, tandläkare och sjuksköterskor forskar om fibromyalgi utifrån olika 

perspektiv. Blodcirkulationen i hjärnan, centrala smärtkänsligheten, hormonsystem, 

smärtimpulsernas väg in till hjärnan och smärtreceptorerna i musklerna är några saker som det 

forskas om (Enman m.fl., 2007). Kadetoff (2013) har kommit fram till i sin avhandling att 

cytokiner, en signalsubstans som produceras vid inflammationer i kroppen, har visat sig 

finnas i ett ökat antal hos patienter med fibromyalgi. Den nya kunskapen tyder på att 

inflammation kan vara orsaken till sjukdomen och ger kunskap för vidare forskning. 

Lidande 
Lidandet kan ses som motsatsen till lusten. Allmänt uppfattas lidande som någonting ont och 

utan mening, men människan kan genom sitt lidande finna mening (Eriksson, 2001). Lidande 

är ett subjektivt tillstånd av en mäniskas upplevelser utifrån sin situation. Diffust lidande är ett 

begrepp som används främst av patienterna inom området för fibromyalgi, där de säger att det 

är svårt att förklara smärtan för utomstående då den förflyttar sig i kroppen. Patienten känner 

sig inte förstådd av vårdpersonal och smärtlindringen är inte tillfredsställande. Detta gör också 

så att vårdpersonal känner hjälplöshet då behandlingen inte hjälper patienten, vilket leder till 

lidande för patienten och frustration hos vårdpersonal (Bunkholt Sandsberg, 1997). Det kan i 

sin tur leda till vårdlidande för patienten (Eriksson, 2001). 

Livsvärld 
Vår livsvärld är den levda världen så som vi uppfattar den genom erfarenheter och förståelse. 

Livsvärlden har inte fokus på enbart subjektet eller världen utan relationen mellan dem 

(Dahlberg, 2003). Patientens vanor, tro och värderingar är en del av patientens livsvärld 

eftersom det är delar i en människas liv som bildar vår verklighet så som vi själva uppfattar 

den. Det är viktigt som sjuksköterska att kunna sätta sig in i patientens livsvärld (ICN´s etiska 

kod för sjuksköterskor, 2007). 

Coping 
Människan kan under sin livstid gå igenom olika kriser, som kan ge en positiv eller negativ 

påverkan. Förmågan att bemästra kriser och återskapa jämnvikt finns hos de flesta av oss. 

Coping (bemästring) är ett begrepp som innebär hantering av inre och yttre stress. Att 

anpassa, förändra eller påverka sin omgivning utifrån den nya situationen är ett sätt att 

använda sig av coping. Individens egna sätt att tolka och reagera på händelser påverkar 
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copingförmågan. Om individen får en lyckad copingprocess leder det till självtillit och ökad 

förmåga att lösa framtida kriser. Blir processen inte lyckad kan krisen leda till psykisk ohälsa 

och ett långt lidande. Copingprocessen innehåller en översikt av resurser, strategier och 

metoder, som hjälper individen att minska stressen i samband med påfrestande livshändelser 

(Brattberg, 2008). 

Sjuksköterskans område 
Sjuksköterskan ska visa intresse för patienten och vid mötet respektera patientens integritet. 

Berättelsen från patienten lägger grunden för vården. Det är sjuksköterskans ansvar att 

använda sig av kunskap från patienten, men också kunskap inom sin profession för att kunna 

ge individuellt anpassad vård (Wiklund Gustin, 2003). Sjuksköterskan ska våga möta 

patienten i dess livsvärld för att kunna utöva professionell vård ur ett helhetsperspektiv. För 

att vårdaren ska kunna erbjuda optimal vård är det en nödvändig utgångspunkt att möta 

patienten med allt vad det innebär av smärta, lidande, hopp och livskraft (Dahlberg, 1997). 

Patienternas upplevelse av vården 
I Olin (2002) beskrivs det att diagnosen fibromyalgi har setts som alltför komplicerad och har 

inte prioriterats inom forskningen. Det tas också upp att patienterna har känt sig missförsådda 

och inte upplevt tillfredsställande behandling. I Egeli, Crooks, Matheson, Ursa och Marchant 

(2008) studie beskriver patienterna hur de har upplevt vården och bemötandet av 

vårdpersonalen. Det som kom upp i resultatet utifrån patienters upplevelser var att 

vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen, misstrodde patienterna och 

inte utforskade behandlingsallternativen tillräckligt. Brist på uppföljning och intresse för 

sjukdomen var också något som patienterna upplevde.  

PROBLEMFORMULERING 
Sjukdomstillståndet fibromyalgi är svårbehandlat och upplevs som en osynlig sjukdom. 

Patienter har svårt att få en tillfredsställande behandling, vilket leder till misstro för vården. 

Långvarig diffus smärta påverkar patientens livskvalitet. Livsvärden lägger grunden för hur 

människan uppfattar sitt lidande. Patienter har upplevt lidande i samband med vårdkontakt, 

därför är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur det är att leva med fibromyalgi. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med fibromyalgi. 

METOD 

Litteratursökning 
En allmän litteraturöversikt var metoden för denna uppsats. Detta ger en översikt inom ett 

specifikt kunskapsområde från tidigare forskning (Friberg, 2006). Nio vetenskapliga artiklar 

analyserades. Artiklar söktes igenom tre olika databaser. Cinahl, som är en databas inriktad på 

omvårdnad, Pubmed som inriktar sig på både medicin och omvårdnad och summon, som är 

en söktjänst på Göteborgs universitet. Summon innehåller all litteratur som går att finna på 

Göteborgs universitets bibliotek. 

I Cinahl gjordes en strukturerad sökning med första sökordet ”fibromyalgi” och sedan lades 

sökordet ”Quality of life” till för att minska antalet träffar. Sökordet ”Quality of life” fanns 

som förslag på sökord under bibliotekets guider. Under livsvärld och patienters upplevelser 

låg ”Quality of life” som förslag till ämnesord i Cinahl, därför valdes det sökordet. För att 

sedan komma ännu närmare relevanta artiklar lades ”Psychosocial factors” till. 

Begränsningarna som också fanns med var att artiklarna skulle vara på engelska, peer 
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reviewed, age 19-44 years och publikationer efter år 2000. Det gav då 30 träffar. Fyra artiklar 

valdes ut för analys. 

I Summon användes sökorden ”Fibromyalgia”, “quality of life” och “Impact” med 

begränsningarna engelska, tidningsartiklar och publikationer efter år 2000. Resultatet blev 34 

träffar där tre artiklar valdes ut för analys. I Pubmed användes de olika sökorden 

“Fibromyalgia”, ”Quality of life”, ”Patients experience” och ”Psykosocial factor” som lades 

ihop i en avancerad sökning med begränsningarna abstract available, humans, english, age 19-

44 och 10 år gamla artiklar. Resultatet blev 13 träffar, där två stycken valdes ut. 

När analysen påbörjades upptäcktes det att fyra artiklar inte stämde överens med syftet, 

därmed exkluderades de fyra artiklarna från analysen. En ny sökning krävdes för att få 

ytterligare material för att ge ett mer tillförlitligt resultat. Två sökningar gjordes i Cinahl. Den 

första med sökorden ”Chronic pain”, “Impact” och “Quality of life”., vilket gav 102 träffar. 

Även om det var ett stort antal träffar lästes alla titlar, därefter valdes en artikel ut. I andra 

sökningen som gjordes användes sökorden ”Fibromyalgia” och ”everyday life” som gav sju 

träffar där en valdes ut. Båda sökningarna hade begränsningarna abstract available, english, 

peer reviewed och age 19-44. Ostrukturerad sökning ledde till två artiklar som hittades i 

referenslistorna på två av de artiklar som hittades under den första strukturerade sökningen i 

Cinahl. De här artiklarna inkluderades i analysen. Sökprocessen finns presenterad i Bilaga 1. 

Urval 
Urvalet av artiklar bestod av studier av vuxna med diagnosen fibromyalgi. Både män och 

kvinnor är med i urvalet, eftersom de flesta studier innefattar deltagare med både män och 

kvinnor. Artiklarna som är utvalda är mellan år 2000-2012. Spannet för artiklarnas årtal 

ändrades senare till år 1998-2012, då det krävdes en utökad sökning för att få med tillräckligt 

mycket data inför analysen och resultatet. Studier av barn exkluderades eftersom barns och 

vuxnas upplevelser inte beskrivs på samma sätt. Ansatsen skulle vara kvalitativ då syftet var 

att få fram beskrivna upplevelser med deltagarnas egna ord, därför valdes kvantitativa artiklar 

bort. Alla artiklar var skrivna på engelska. 

Analys 
Analysen är gjord utifrån Fribergs (2006) beskrivning av en litteraturöversikt. Granskningen 

av de olika studierna är gjord utifrån att jämföra likheter och/eller skillnader i resultaten. 

Artiklarna som valdes ut lästes noga igenom för att skapa en förståelse av texten. Artiklarna är 

sammanfattade i en tabell (se bilaga II). Meningsbärande enheter som passade in på syftet 

letades fram och ströks under. Därefter översattes texten och skrevs ner artikelvis. 

Meningarna lästes igenom och placerades i olika högar som hade samma tema för att skapa ett 

samband och för att kunna se ett mönster. De olika högarna blev senare till underteman och 

teman. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kodades och därefter bildade teman. 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod Undertema Tema 

Participants tended 

to keep silent for 

fear of rejection, 

which resulted in 

social isolation 

Rädslan för att bli 

bortstött resulterade 

i social isolering 

Isolering Upplevde 

förändring i 

privatlivet 

Upplevde en känsla 

av isolering  

 

 

When a person had 

a disability pension 

it didn’t not only 

had a negative 

effect on life, it also 

decreased 

opportunities to 

participate in 

society, and further 

decreased social 

contacts 

Att vara 

förtidspensionerad 

hade en negativ 

effekt på livet och 

minskade de sociala 

kontakterna 

Isolering Upplevde 

förändring i 

arbetssituationen 

Upplevde en känsla 

av isolering  

 

RESULTAT 
 

      

 

 

     

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk översikt av teman och underteman. 

 

Upplevde en identitetsförändring 
Allt som sker i det dagliga livet är kopplat till människans identitet och förändringar i 

livssituationen kan också komma att påverka identiteten. I alla artiklarna beskrevs någon 

känsla av personlighetsförändring eller identitetskris. 

Accepterade och anpassade sig till det nya livet 

I två av de analyserade studierna kom det fram att anpassningen till ett nytt liv tog mycket 

energi och att hur anpassningen skedde påverkade livskvaliten. I Raymond och Browns 

(2000) studie kom det fram att deltagarna hade lättare att anpassa sig till sin nya situation om 

de var medvetna om sina begränsningar. Att komma på alternativa aktiviteter som passade 

deras nya kapacitet var ett sätt att anpassa sig till sjukdomen (Asbring, 2000). För deltagarna i 

fem olika studier var det viktigt att kunna acceptera sin diagnos. Genom att lära sig mer om 

sjukdomen och söka information fick de möjlighet till acceptans, vilket gav en viss inre ro. 

 Accepterade och 

anpassade sig till det 

nya livet 

 Upplevde ett nytt jag 

 

 Upplevde 

förändring i 

arbetssituationen 

 Upplevde 

förändring i 

privatlivet 

 Upplevde 

okunskap 

 Upplevde 

oförståelse 
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Det blev också lättare att finna copingstrategier enligt deltagarna, även om det tog mycket 

energi ifrån deras redan reducerade energi (Raymond & Brown, 2000). Asbring (2000) samt 

Liedberg, Eddy och Burckhardt (2012) nämnde också i sina artiklar om hur deltagarna 

kämpade för att acceptera sin sjukdom. Ett pessimistiskt tänkande var kopplat till att inte ha 

accepterat sjukdomen. Studiegruppen i Hallbergs och Carlssons (1998) studie beskrev att de 

mist sin framtidstro. I Cunningham och Jillings (2006) studie hade däremot deltagarna 

fortfarande hopp om bot eller symtombefrielse, även om de upplevde det svårt att hantera den 

osynliga sjukdomen. Ilska, frustration och nedstämdhet fanns hos deltagarna, men de kände 

sig tvungna att ha en positiv attityd för att kunna hantera sjukdomstillståndet. I Lempp, Hatch, 

Carville och Choys (2009) studie togs den mentala stressen upp som patienter upplevde med 

fibromyalgi. Den mentala stressen kunde leda till ångest, depression och minnessvårigheter. 

Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz och Martin (2008) beskrev att deltagarna 

upplevde det svårt att slutföra dagliga rutiner på grund av smärta, minskad energi, trötthet och 

depression. I Hallbergs och Carlssons (1998) studie beskrev deltagarna att de mer eller mindre 

hade haft ett komplicerat och kaotiskt liv. Erfarenheter av trauma hade också varit en del i 

deras liv. De upplevde att fibromyalgin kunde ha uppstått på grund av de erfarenheterna och 

att det blev svårare att hantera sin situation. 

Upplevde ett nytt jag 

Känslan av att ha förändrats som person och vara vilsen i den nya situationen återkom i flera 

artiklar. I Rodham, Rance och Blakes (2010) artikel beskrev deltagarna hur de hade fått ta del 

av sitt nya jag och känslan av att inte känna igen sig själv. Upplevelsen av ”bli galen” på 

grund den oförklarliga och osynliga sjukdomen beskrevs också. Mannerkorpi, Kroksmark och 

Ekdahls (1999) studie visade upplevelsen av att ha förändrats på ett negativt sätt. Deltagarna 

kände sig mer spända, känsliga och utmattade. De olika känslorna var kopplade till 

identitetsförlust (Arnold m fl., 2008 & Lempp et al., 2009). Att hitta sig själva och omvärdera 

sitt liv togs upp av deltagarna. För att kunna fortsätta vara aktiva diskuterades vikten av att 

hitta sig själva och ha självkännedom (Liedberg, Eddy & Burckhardt, 2012). Det nya jaget 

kunde ses som någonting negativt för vissa men för andra kunde förändringen vara positiv. I 

Asbring (2000) upplevde deltagarna att de hade kommit till någon sorts insikt. De hade fått en 

djupare förståelse och kunskap om sig själva. De stärktes också och fick mer självrespekt 

tillsammans med personlig integritet. Uppfattningen om vad som behövde prioriteras 

ändrades hos dem själva samt deras syn på närståendes prioriteringar. 

Upplevde en känsla av isolering 
Känslan av att vara isolerad och begränsad var något som var gemensamt för deltagarna i 

studierna.  

Upplevde förändring i arbetssituationen 

Beroende på om och hur mycket deltagaren arbetade så påverkades det dagliga livet i olika 

avseenden. I studierna framkom det att arbetet var en viktig del för självkänslan och 

identiteten. Cunningham och Jillings (2006) samt Lempp, et al. (2009) beskrev svårigheten i 

att behålla ett arbete på grund av den oberäkneliga smärtan. Deltagarna beskrev också i 

Asbrings (2000) studie hur de drog sig undan på arbetsplatsen och undvek umgänge för att de 

kände att de inte längre hade samma tillhörighet i gruppen.  Asbring. (2000), Liedberg, et al. 

(2012), Mannerkorpi et al. (1999) samt Raymond och Brown (2000) kom fram till i sina 

studier att det var viktigt att få känna sig nyttig och att arbetet ökade livskvaliteten. Att inte 

kunna arbeta skapade en sorg/saknad och det kändes som att förlora lite av sin identitet. 

Möjligheten att arbeta gav även rutiner och trygghet. Ett arbete innebar en bättre ekonomi, 

ökad frihetskänsla, trygghet och bättre livskvalitet (Liedberg et al., 2012).  
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Vissa deltagare kände en lättnad över att slippa arbeta för att inte känna den stress och de krav 

som medföljer att sköta ett arbete (Hallberg & Carlsson, 1998 och Raymond & Brown, 2000). 

Att inte ha ett arbete och istället ha en sjukpension eller liknande gjorde att samhället fick en 

annan syn på deltagarna. De förväntades ha svårigheter utöver sjukdomen vilket skapade 

utanförskap.  Förutsättningarna för att delta i samhället och i sociala samspel minskade 

(Liedberg et al., 2012). 

Upplevde förändring i privatlivet 

Den sociala förändringen beskrevs i de olika artiklarna. Asbring (2000), Raymond och Brown 

(2000) samt Rodham, et al. (2010) deltagare beskrev en känsla av att vara förändrad. Av 

rädsla för att bli bortstötta skapade de en fasad, som skulle få dem att verka normala. Pinsamt 

var ett ord som användes av deltagarna i Lempp, et al. (2009) samt Arnold et al. (2008) 

studier. Deltagarna kände att det var pinsamt att använda hjälpmedel som krycka eller käpp. 

Rädslan för att få frågor om sin sjukdom upplevdes svårt. De kände att sjukdomen möttes 

med tvivel och oförståelse. Partnerrelationer var svåra eftersom rollfördelningen blev 

förändrad. Sexlusten avtog då rädsla för smärta eller att inte kunna vara som vanligt stod i 

vägen. Personen med fibromyalgi kände sig som en börda för sin partner. Även enklare 

hushållsuppgifter kunde vara svåra att genomföra. För att klara förändringarna krävdes rätt 

stöd av närstående (Arnold et al., 2008; Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 

1998; Lempp, et al., 2009). Även stressen av andras förväntningar skapade tillbakadragenhet, 

undvikande av umgänge med vänner och ett minskat intresse av att umgås. Smärtan 

upplevdes bli intensivare då deltagarna utsattes för någon form av stress. Det var ändå viktigt 

för deltagarna i studierna att komma ut och göra något meningsfullt tillsammans med andra 

och känna sig normala. (Asbring, 2000; Lempp et al., 2009; Mannerkorpi, et al., 1999; 

Raymond & Brown, 2000). Deltagarna i Asbring, (2000) beskrev att de fick härda ut smärtan 

och riskera att bli liggande dagen efter då de kände att det var viktigt att delta i vissa sociala 

aktiviteter. Deltagarna beskrev också svårigheten i att upprätthålla förhållanden. Att aldrig 

veta hur dagsformen skulle vara gjorde att motivationen avtog. De kände att det inte var 

någon idé att planera, för risken att det skulle bli inställt var stor. Känslan av en oberäknelig 

kropp, där smärtan kunde komma när som helst gjorde det svårt att planera (Cunningham & 

Jillings, 2006; Lempp, et al., 2009; Mannerkorpi, et al., 1999). Sömnen var ett stort problem 

för deltagarna. Avbruten sömn på grund av smärta resulterade i att de var trötta på dagen och 

inte orkade med arbete eller sociala kontakter (Mannerkorpi, et al., 1999; Lempp, et al., 2009; 

Arnold, et al., 2008). 

Svårigheter i att förflytta sig var en av anledningarna till deltagarnas känsla av isolering. De 

kunde inte åka buss och tåg eftersom att de inte klarade av att stå upp en hel resa. De var 

tvungna att åka på tider då det var färre resenärer för att vara säkra på att få en sittplats. 

(Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 1998; Lempp.,et al., 2009; Mannerkorpi, 

et al., 1999). 

Kände frustration i mötet med vården 
En stor del av patienternas dagliga liv var mötet med vården. Att utredas, få diagnosen och 

behandling för att öka livskvaliteten tog mycket kraft och energi. Bemötandet som patienterna 

upplevde att de fick från vården påverkade individen både psykiskt, fysiskt och socialt. 

Upplevde okunskap 

I några av de artiklarna som analyserades tog deltagarna upp känslor som kom upp vid mötet 

med vården, som påverkade synen på sig själva och deras vardag. Det fanns en misstro hos 

vårdpersonalen till sjukdomen, vilket ledde till att patienterna inte kände sig trovärdiga 

(Hallberg & Carlsson, 1998). Olika åsikter från vårdpersonalen om behandling och tankar 
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kring sjukdomen, gjorde att patienterna upplevde okunskap. Det kom också fram att några 

upplevde att deras symtom lätt kopplades till andra sjukdomar, vilket gjorde det svårt för 

läkare att ställa diagnos. Patienterna var medvetna om svårigheten att separera de olika 

symtomen från andra sjukdomar, men det blev ändå en besvikelse när läkaren inte kunde 

skilja de olika tillstånden från varandra (Rodham et al., 2010).  

Upplevde oförståelse 

I de artiklarna där deltagarna tog upp synen på vården fanns en gemensam känsla av 

frustration. Att hela tiden kämpa för upprättelse, känslan av att inte bli tagen på allvar och bli 

ignorerad var något som upplevdes frustrerande. Möten med vårdpersonal gav upplevelsen av 

oförståelse för sjukdomen trotts att det är en självständig diagnos (Rodham et al., 2010). I en 

annan artikel kände deltagarna att oförståelsen ledde till frustration (Arnold et al., 2008). I 

Raymond och Brown (2000) artikel framkom det att känslan av besvikelse och frustration 

efter vårdbesök var något som upplevdes av patienterna. I Hallberg och Carlsson (1998) 

beskrev ändå ett par deltagare att de kände en lättnad efter ställd diagnos, eftersom känslan av 

att bli bekräftade infann sig.  

Svårigheterna och frustrationen som uppkom på grund av fibromyalgin gjorde att deltagarna 

kände att det var viktigt med rätt stöd för att kunna hantera sitt tillstånd (Cunningham & 

Jillings, 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt valdes för att få en vetenskaplig utgångspunkt med ett större urval och 

fler beskrivna upplevelser än vad en enskild studie kan ge. Det ger en bra översikt av ett 

vårdvetenskapligt ämne (Friberg, 2006). Ett kritiskt tänkande har funnits under hela processen 

för att förhindra ett selektivt val av material. Eftersom den insamlade datan redan är tolkad en 

gång från en författare finns risk att den nya tolkningen grundar sig på någon annans 

eventuella feltolkningar från det ursprungliga materialet (Friberg, 2006). 

Artiklar söktes med sökord som ansågs vara kopplade till syftet, för att få så relevanta artiklar 

som möjligt. Vid sökning av artiklar upptäcktes att patienters upplevelser av vården var något 

som hade forskats mycket på. Endast upplevelser av sjukdomen fanns det inte så mycket ny 

forskning om, därför togs artiklar från tidigare forskning med.  Friberg (2006) skriver att hur 

mycket det finns forskat om ett visst område kan visa hur stort forskningsintresse det finns 

och på så sett ge olika förutsättningar för författarens urval av material till analys. En möjlig 

förändring kan ha skett under de senaste åren på grund av forskning och kunskapsutveckling, 

som kan påverka patienters upplevelser av hur fibromyalgin påverkar det dagliga livet.  

Artiklar skrivna på engelska valdes eftersom de ofta publiceras på engelska och språket 

behärskades, vilket gav mindre risk för feltolkningar. Risken för feltolkningar var ändå möjlig 

eftersom det kan vara svårt att hitta samma ord på svenska som direkt översatts från engelska. 

Upplevelser och känslor kring livskvalitet skiljer sig mellan vuxna och barn, vilket gjorde att 

artiklar som innefattade barn valdes bort. Urvalet med barn kan därför ge möjlighet till en helt 

egen studie, men är inte relevant för den här litteraturöversikten. I början av artikelsökningen 

fanns en tanke om att fokusera på unga kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi, men 

det var svårt att genomföra då alla studier innefattade både män och kvinnor. Det var svårt att 

hitta artiklar med endast unga vuxnas upplevelser, eftersom sjukdomen drabbar flest i 

medelåldern. Sjukdomen kryper neråt i åldrarna, men det finns inte så mycket forskning kring 

endast de ungas upplevelser. Alla analyserade artiklar är kvalitetsgranskade enligt Friberg 
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(2006). Authors guidelines användes för att kontrollera om tidningsskrifterna var 

vetenskapliga.  

Teman och underteman som formades diskuterades fram och valdes utifrån gemensam 

uppfattning av analysen. 

Etiska aspekter 

Alla artiklar utom Cunningham och Jillings (2006) var godkända av en etisk kommitté, men 

det fanns ändå ett medgivande från deltagarna i studien, vilket även fanns i de andra studierna. 

Under analysen fanns en noggrannhet kring deltagarnas beskrivningar för att förhindra att 

tappa själva innehållet och individens berättelse. 

Resultatdiskussion 
I diskussionen har en del av resultatet i uppsatsen styrkts och jämförts med kvantitativa 

studier som nämns i löpande text, där fler personer med diagnosen fibromyalgi har varit med i 

studierna, vilket gett ett mer generaliserbart resultat. Resultatdiskussionen utgår från de tre 

olika huvudtemana. Resultatet i den här översikten var enhetlig eftersom artiklar som 

analyserades visade på samma sak. Oförstående, frustration, smärta och isolering är en del av 

vardagen. Vara vilsen i sig själv och att lära känna sin kropp och dess begränsningar på nytt 

var en kamp.  

Upplevde en identitetsförändring 

I resultatets undertema acceptans och anpassning till det nya livet är känslan av ett kaotiskt liv 

redan innan diagnosen beskriven i en av de analyserade artiklarna. Olin och Schenkmanis 

(2002) skriver om hur psykisk kris kan vara en orsak till fibromyalgi. Psykiskt nedsatt hälsa 

kan leda till kort eller långvarig depression, som i sin tur kan leda till sjukdomen. Även om 

det kan vara en orsak är processen smygande och långsam. På grund av den osäkerhet som 

finns kring orsaker till sjukdomen är det svårt att generalisera och förutsätta att psykisk ohälsa 

kan leda till fibromyalgi. 

Många av deltagarna från de analyserade studierna hade blivit deprimerade på grund av sin 

sjukdom. I en kvantitativ studie gjord av Gormsen, Rosenberg, Bach och Jensen (2010) blev 

resultatet att endast 7,1 % var deprimerade enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision). I studien exkluderades inte patienter som tidigare hade mani, bipolär sjukdom, 

psykos, allvarlig agitation, förvirring, suicidrisk eller alkohol- och drogberoende. Det kan 

därför ha påverkat resultatet. En studie med selektivt strukturerat urval av patienter med 

fibromyalgi och ett syfte som fokuserade på relationen mellan fibromyalgi och depression, 

skulle kunna ge en bättre bild av hur fibromyalgi och depression är kopplat till varandra. 

För att kunna hantera sitt sjukdomstillstånd på bästa sätt behövde patienterna med fibromyalgi 

acceptera och anpassa sig till den nya situationen. Copingstrategier var viktigt att finna 

eftersom det hjälpte dem i det dagliga livet. I Raymond och Browns (2000)  studie tas det 

även upp av deltagarna hur känslomässigt stöd i form av stödgrupper varit viktigt för dem 

första tiden efter ställd diagnos för att kunna hantera livsförändringen. När en person lever 

med långvarig smärta eller nyss fått en diagnos så framkallar det många olika känslor. 

Ovisshet om hur framtiden ser ut skapar oro. Allteftersom sjukdomen förändras och fortlöper 

så kan personen genomgå personliga kriser. Personen kan behöva prata med någon som till 

exempel en kurator eller psykolog för att bemästra sin stress över det som inte kan påverkas 

eller kännas igen (Enman et al., 2007).  
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Deltagarna i Hallbergs och Carlssons (1998) studie upplevde att det mist sin framtidstro. 

Känslan av hopp är viktig eftersom det är hoppet och tron som ger männsikan livslust. 

Upplevde en känsla av isolering 

I studierna som analyserats framkom det att arbetet var en viktig del i livet. Att inte klara av 

arbetet gjorde att kvaliteten på livet minskade. Det här överensstämmer med en kvantitativ 

studie gjord av Shoofs, Bambini, Ronning, Bielak och Woehl (2004) där deltagarna beskriver 

att hela den gamla livsstilen dör och de måste börja om på nytt, vilket är svårt när energin, 

smärtan och de kognitiva problemen överskuggar allt. Det är viktigt att de här personerna 

upplever att de blir bra bemötta och bekräftade i sin situation. Hjälp och stöd behövs för att 

finna vägen tillbaka till ett fungerande liv både i hemmet och i arbetslivet. För att de här 

patienterna ska kunna leva ett så tillfredställande liv som möjligt så behöver de strukturera om 

tillvaron för att underlätta vardagen och klara av sitt arbete. Enbart vila är inget som hjälper 

personer med fibromyalgi men variationen på vad som klaras av är olika (Bengtsson, 2007). 

Det är viktigt med en meningsfull sysselsättning enligt studierna som analyserats där 

deltagarna berättar om att arbetet ingår i deras identitet (Asbring, 2000; Liedberg, et al., 2012; 

Mannerkorpi et al., 1999 och Raymond & Brown, 2000). I arbetsmiljölagen står det att 

arbetsgivaren har skyldighet samt ansvar att anpassa arbetsplatsen så att den funktionsnedsatta 

personen kan arbeta kvar (SFS 2002:585). 

Problemet med förflyttning är något som sätter käppar i hjulet i många avseenden då det är 

svårt att ta sig till och från olika platser själv. Det finns hjälp att få för de här problemen som 

till exempel handikappstillstånd för bilparkering om personen har svårt att gå längre sträckor. 

Färdtjänst eller bilstöd går att få om personen inte kan åka kollektivt (Enman et al, 2007). 

Sjuksköterskan eller annan ansvarig person i patientens vård har till uppgift att tala om och 

hjälpa till att visa var patienten kan ansöka om olika hjälpmedel. 

Sömnen är en viktig del i människans liv och utgör en stor grund för att vi ska kunna fungera. 

För patienter med fibromyalgi är det vanligt med en sämre eller icke fungerande sömn, vilket 

leder till att de sällan vaknar utvilade (Olin & Schenkmanis, 2002). Det här är vad deltagarna 

beskrev (Mannerkorpi, et al., 1999; Lempp, et al., 2009 och Arnold, et al., 2008). Hur 

patienten har det i det dagliga livet kan påverka smärtans utveckling och upplevelse av smärta 

när det inte finns möjlighet till återhämtning eller vila (Enman et al., 2007). 

Personerna med fibromyalgi upplevde också att de hade problem i parrelationer på grund av 

sin sjukdom. Det kan styrkas utifrån en kvantitativ studie där 94 % av deltagarna som var 

skilda eller separerade upplevde att det berodde på fibromyalgin (Bernard, Prince & Edsall, 

2000). Patienter med fibromyalgi kan behöva sätta upp regler för sig själva och minska de 

inre kraven. Det kan på så sätt bli lättare att säga nej i olika situationer när det upplevs som 

omöjligt att uppfylla de kraven som ställts (Brattberg, 2008). 

Kände frustration i möte med vården 

Ett tema i resultatet handlade om hur patienterna upplevde mötet med vården. En känsla av att 

inte bli förstådda, trodda eller bekräftade beskrevs. Något som kan relateras till att det fanns 

en saknad av stöd och empati ifrån vårdpersonalen. I Bernard et al. (2000) studie som hade en 

kvantitativ metod framkom i resultatet att deltagarna upplevde saknad av stöd. Stöd var en 

viktig del för livskvaliteten. Det var bara 1.5% av deltagarna med fibromyalgi som kände att 

utomstående verkligen kunde förstå hur sjukdomen begränsade deras liv och 85.6% upplevde 

att utomstående trodde att symtomen var överdrivna. I den här studien fick deltagarna i slutet 

av enkäten en öppen fråga om vad de önskade från vårdpersonal för att kunna hantera sitt 

sjukdomstillstånd. Det vanligaste svaret var en önskan om ökat stöd i form av mer empati och 

personal som lyssnade på dem. 
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Misstro för vården och att inte känna sig sedda framkommer som en del i resultatet. Första 

mötet med vården och personal som arbetar inom vården är avgörande för hur patienten 

kommer att uppleva vårdprocessen. Det är viktigt att patienten kan känna tillit för vårdaren för 

att kunna öppna sig. En öppen kommunikation med möjligeten för patienten att berätta om 

sina problem och behov leder till förutsättningarna till en god vård (Wiklund, 2003). Wiklund 

(2003) skriver också om hur den vårdande relationen ska ge utrymme för stöd på alla nivåer 

och genom att vårdaren visar intresse för patientens berättelse finns möjligheterna till en god 

vårdrelation. Den goda relationen kan hjälpa patienten genom vårdprocessen och bidra till en 

positiv upplevelse av vården.  

KONKLUSION OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Den här litteraturöversikten har haft som syfte att belysa personers upplevelser av att leva 

med fibromyalgi. Resultatet beskriver upplevelser och erfarenheter av sjukdomen som kan 

användas för att öka förståelsen och kunskapen.  

Att leva med fibromyalgi är svårt. Fibromyalgin gör att personerna upplever begränsningar i 

det dagliga livet. Mötet med människor både i vården och privatlivet präglas av oförståelse 

och tvivel. Att behöva göra avkall på sin tidigare livsstil leder till personliga kriser. Tvivel på 

den egna kroppen och andra människor leder till isolering. Deltagarna i resultatet beskriver att 

det är en daglig kamp att leva med fibromyalgi både fysiskt och psykiskt relaterat till smärta 

och oförståelse. Det behövs mer kunskap om sjukdomen för att möta de här personerna utifrån 

deras livsvärld. Stöttning och copingstrategier är viktigt för de här patienternas livskvalitet. 

Patienterna upplever att vården inte är tillfredsställande eftersom de inte får förståelse och 

tillfredställande vård. Det finns möjlighet för sjuksköterskan att vara med och påverka 

vårdens utveckling till det bättre genom att visa empati och vara lyhörd för att kunna 

identifiera specifika omvårdnadsbehov. 

Vidare forskning krävs för att öka förutsättningarna för god omvårdnad och bättre behandling. 

Traumatiska upplevelser och kriser i livet tros ha en påverkan. Det har ännu inte forskats 

tillräckligt kring den här teorin. Om det skulle visa sig att det finns en koppling mellan 

tidigare händelser i livet och insjuknandet i sjukdomen, så kan möjligtvis förebyggande 

behandling i form av terapi ges. Det upptäcktes under litteratursökningen att sjukdomen nu 

även drabbar unga vuxna och barn i en annan utsträckning, vilket vårdvetenskapen tidigare 

inte visste. Det behöver därför göras fler studier på barn och unga vuxna. 
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utifrån rubrik och abstract. 
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chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Journal of Advanced Nursing, 34, 312-319.  

Hittades i: 
France, N., Farrell, K., Kearney, B., & Myatt, S. (2008). Women living with fibromyalgia: "do no harm".  
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on the impact of fibromyalgia.  Patient Education & Counseling, 73(1), 114-120.  
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Peer reviewed, 

Age 19-44 

Publikationer efter år 2000 

Fibromyalgia AB abstract 

AND Quality of life AB 

Abstract 

AND Psychosocial factors 

672 
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30 
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Cinahl 2013-11-14 Abstract available, 

English, 

Peer reviewed, 

Age 19-44 

Chronic pain AB Abstract 

AND Impact AB Abstract 

AND Quality of life AB 

Abstract 

 

 

102 

1 1 1 

Cinahl 2013-11-14 Abstract available, 

English, 

Peer reviewed, 

Age 19-44 

Fibromyalgia AB Abstract 

AND everyday life AB Abstract 
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1 1 1 

Summon 2013-10-17 Engelska, 

Tidningsartiklar, 

Publikationer efter år 2000 

1.Fibromyalgia 

2. quality of life 

3.Impact 

Alla sökord plus begränsningar 

35647 

 

 

34 

8 3 1 

Pubmed 2013-11-12 Abstract available, 

Humans, 

English, 

Age 19-44, 

10år gamla artiklar 

 

1.Fibromyalgia 

2. Quality of life 

3.Patients experience 
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Avancerad sökning- 

Alla sökord plus begränsningar 
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224912 
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Författare 

och årtal 

Problem och syfte Ansats/Metod Urval/Studiegrupp Huvudsakligt resultat 

Arnold, 

Crofford, 

Mease, 

Burgess, 

Palmer, Abetz 

& Martin 

(2008). 

Få fram viktiga 

symtom som 

domminerar och har 

inverkan på 

fibromyalgipatienters 

livskvalitet och 

funktion i det dagliga 

livet, utifrån 

patientens perspektiv. 

Kvalitativ studie 

som bygger på 

sex fokusgrupps 

sessioner med 48 

kvinnor som 

diagnostiserats 

med fibromyalgi. 

>18 år, diagnostiserad 

med fibromyalgi, första 

språk Engelska, 

möjlighet och viljan att 

delta vid två timmars 

diskussioner om 

påverkan av 

fibromyalgin. 

Exkluderade: De med 

livshotande tillstånd, 

okontrollerade 

psykiska störningar och 

hörselproblem. 

Lång och stressfull väg 

till diagnosen. På grund 

av okunskap var det 

svårt att få relevant 

stöd. Fysiskpåverkan, 

minnessvårigheter, 

ångest, depression, 

social isolering, förlust 

av arbete och andra 

aktiviteter. 

Asbring 

(2001). 

Att belysa individer 

med fibromyalgi och 

deras 

identitetsförändring 

före och efter 

diagnos. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer á 60-

150 minuter med 

25 kvinnor. 12 

kvinnor med 

Chronic fatuige 

syndrom och 

tretton kvinnor 

med fibromyalfi. 

Deltagarna utvalda från 

2 svenska sjukhus. De 

6 första deltagarna 

hade inga speciella 

kriterier sedan ombads 

personal att välja ut 

deltagare med 

varierande kriterier 

som ålder, yrke, 

utbildning och olika 

grader av sjukdomen.  

Svårigheter att anpassa 

sig från ett aktivt liv till 

ett mindre aktivt liv 

och finna sin nya 

identitet. Omvärdering 

av livet. 

Cunningham 

& Jillings 

(2006). 

Utforska individers 

beskrivning av att 

leva med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ studie, 

djupintervjuer 

med öppna frågor. 

Vid oklarheter 

gjordes 

uppföljnings 

samtal. 

En man och 7 kvinnor 

rekryterades genom en 

informationscentral. 

Resten av deltagarna 

fick reda på studien 

genom en facktidning.   

Beskrivelser av att leva 

med fibromyalgi 

symtom och dess 

inverkan på det sociala 

livet samt utmaningen 

till att klara av 

sjukdomen. 

Hallberg & 

Carlsson 

(1998) 

Att belysa kvinnor 

med fibromyalgi 

upplevelser och 

funderingar kring 

smärtans uppkomst 

och dess inverkan på 

deras sociala liv och 

familjelivet. 

Kvalitativ studie, 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Grounded theory 

som ansats. 

22 Kvinnor var 

strategiskt utvalda från 

en heterogen grupp 

efter ålder, utbildning, 

duration av smärta, 

antal barn och 

civilstatus.  

Indikerar på 

intrapsykiska och 

psykosociala 

dimensioner vilket 

stärker hypotesen att 

individer med ostabila 

förhållandemönster är 

överrepresenterade hos 

patienter med kronisk 

smärta. 

Lempp, 

Hatch, 

Carville 

&Choy 

(2009) 

Patienters 

erfarenheter av att 

leva med detta 

livslånga tillstånd 

som fibromyalgi. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer med 12 

deltagare 

Haft sin fibromyalgi 

diagnos i mer än ett år, 

över 18år, tala 

tillfredställande 

engelska, inga problem 

med inlärning, hörsel 

eller kommunikation. 

Exkluderade var svårt 

sjuka. 

 

 

Patienter avslöjade att 

deras fysiska, psykiska 

och sociala hälsa 

äventyrades, ibland 

överväldigande och 

påverkade deras 

identitet. 



 

 
 

Liedberg, 

Eddy & 

Burckhardt 

(2012). 

Ta reda på vad 

livskvalitet betyder 

för patienter med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ studie 

med 5 

fokusgrupps 

intervjuer med 3-

4 deltagare per 

grupp. 45-60 

minuters 

intervjuer. 

 

18 Kvinnor, 

diagnotiserade med 

fibromyalgi, gick på 

rehabilitering på 

Smärt- och 

rehabiliteringscentrat 

på 

Universitetssjukhuset i 

Linköping. 

Negativa upplevelser 

av ekonomi, aktivitet, 

socialt liv och hälsa. 

 

Mannerkorpi, 

Kroksmark 

och Ekdahl 

(1999). 

Att söka djupare 

förståelse av hur 

patienter med 

fibromyalgi upplever 

sina symptom i det 

dagliga livet. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. Deltagarna 

var intervjuade 

vid 2 tillfällen och 

ombads att 

beskriva en typisk 

dag. 

11 Strategiskt utvalda 

deltagare med 

spridning i ålder och 

utvekling av smärta. 

Studien belyser 

kvalitativa skillnader i 

fibromyalgi patienters 

upplevelser och bör 

övervägas vid 

planering av 

sjukgymnastisk 

behandling. 

Raymond & 

Brown (2000) 

Att utforska 

sjukdomsupplevelsen 

hos patienter med 

diagnosen 

fibromyalgi. 

Kvalitativ studie 

med 

djupintervjuer. 

7 deltagare var 

medvetet utvalda för 

att få maximal 

spridning av olika 

karaktärer i form av 

kön, civiltillstånd, 

utbildning, 

socioekonomiska status 

och erfarenhet av 

sjukdomen. 

 

När deltagarna fick sin 

diagnos så har de känt 

en lättnad tillsammans 

men oro och ångest för 

framtiden.  Efter 

diagnosen följde flera 

steg till anpassning och 

copingstrategier som 

var influerade av olika 

faktorer. 

Rodham, 

Rance & 

Blake (2010) 

Att ta reda på levda 

upplevelser både från 

fibromyalgi patienter 

samt deras 

makar/vårdare. 

Kvalitativ studie, 

4 intervjuer med 

både patienter och 

deras 

partners/vårdare. 

4 par varav en i paret 

skulle ha diagnosen 

fibromyalgi och 

partnern skulle vara 

den främsta vårdaren 

att ge obetald praktiskt 

och känslomässigt 

stöd. Båda var tvungna 

att tala och förstå 

engelska. 

 Känsla av isolering, 

oförståelse av 

omgivningen och av 

sjukvården. Kamp för 

att få sjukdomen tagen 

på allvar.  

 


