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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur människor med fibromyalgi upplever att 

leva med långvarig smärta, hur denna hanteras i det dagliga livet samt vilka 

omvårdnadshandlingar som upplevs betydelsefulla av fibromyalgidrabbade. 

Litteratursökningen genomfördes via Högskolan Dalarnas databaser ELIN, Blackwell 

Synergy och EBSCO HOST med hjälp av sökord i olika kombinationer. Tre artiklar söktes 

manuellt. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och skrivna på 

engelska, svenska, norska eller danska samt vara publicerade mellan 1997-2007. Artiklarna 

(n=16) kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar och de artiklar som var av hög 

eller medelhög kvalitet inkluderades. I resultatet framkom att den långvariga smärtan vid 

fibromyalgi upplevdes dominera medvetandet vilket kunde leda till känslor av ilska, 

hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning. Flera delar av, eller i vissa fall 

hela kroppen, engagerades av smärtan. Exempel på strategier för att hantera smärtan var att 

använda sig av fysiska aktiviteter, avslappningsövningar, självdistrahering, 

alternativmedicinska behandlingar och att ha en positiv attityd. Den viktigaste formen av 

psykologiskt stöd var att bli lyssnad till och att få uttrycka sig utan att känna sig dömd. Vidare 

var praktiskt stöd, såsom assistans med hushållssysslor av stor betydelse. Att erhålla adekvat 

information om sjukdomstillståndet och prognosen upplevdes vara viktigt av 

fibromyalgidrabbade. 
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INTRODUKTION 
 

Skrifter från 1700-talet visade att ett sjukdomstillstånd liknande det som i dag kallas för 

fibromyalgi troligen har funnits sedan lång tid tillbaka. Genom tiderna har detta tillstånd dock 

förbryllat läkarna och den svenska sjukvården. En del läkare har betraktat sjukdomen som en 

psykisk åkomma medan andra sett den som en muskelsjukdom. Vissa läkare har till och med 

sett det som en inbillningssjukdom. Kärringvärk, kärringsjukan och sveda-värk-bränn-kärring 

är begrepp som har dokumenterats i journaler.  Patienter som har beskrivit sina besvär, främst 

i form av värk och trötthet, har inte blivit tagna på allvar då läkarna trott att patienterna hittat 

på för att skaffa sig förmåner. Först på 1970- talet började forskarna intressera sig för ämnet 

fibromyalgi och i dag är det känt att fibromyalgi är en muskelsjukdom som främst drabbar 

medelålders kvinnor. Varför kvinnor drabbas i större utsträckning än män är däremot hittills 

oförklarat. Dock kan såväl barn, äldre och män drabbas av fibromyalgi. I dag är tillståndet så 

vanligt förekommande att det benämns som en folksjukdom, mellan 100 000 och 200 000 

individer i Sverige lever med fibromyalgi och utav dessa är 90 procent kvinnor (1).  

 

Fibromyalgi 

Sjukdomen fibromyalgi kan delas in i olika svårighetsgrader. Det finns lindrigare former av 

fibromyalgi som inte inverkar på det liv som patienten levde innan sjukdomsdebuten. Vissa 

patienter måste genomföra en del förändringar och anpassningar antingen på jobbet eller i 

hemmet. En del patienter blir så sjuka att de inte klarar av någon yrkesverksamhet 

överhuvudtaget och måste sjukpensioneras. Det har funnits teorier angående huruvida 

sjukdomen skulle vara vanligare inom vissa yrken eller inte, men ingenting har hittills gått att 

bevisa (1).  

 

Fyra vägar 

Det talas om fyra möjliga vägar in i sjukdomen. Den första och vanligaste vägen in brukar 

vara en lokalt avgränsad smärta som till exempel tennisarmbåge, värk i axel eller höft. 

Specifika påfrestningar och ensidiga belastningar brukar vara orsaken till sådana smärtor och 

tillståndet är ofta övergående. Utvecklas fibromyalgi däremot innebär det uppkomst av ett 

tillstånd där värk varar i månader eller år och vanligtvis förflyttar sig till fler kroppsdelar. Den 

andra vägen till fibromyalgi kan vara genom en föregående infektion. Om patienten ej 

tillfrisknat normalt inom två till tre veckor utan får mer värk i kroppen på karaktäristiskt vis 
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samt upplever en ökad trötthet kan en begynnande fibromyalgi misstänkas. Den tredje vägen 

till utveckling av fibromyalgi kan vara via en operation eller ett trauma som till exempel ett 

benbrott. Ett observandum på att fibromyalgi kan ha utvecklats är om patienten säger sig ha 

värk i hela kroppen och upplever en onormal trötthetskänsla. Den fjärde, sista och mest 

ovanliga vägen till sjukdomen kan ses hos patienter som varit med om någon form av psykisk 

kris såsom exempelvis skilsmässa, dödsfall eller mobbning. Den första och fjärde vägen har 

ett långsamt, utdraget tidsförlopp som kan ta allt från månader till år innan själva 

sjukdomstillståndet utbryter medan den andra och tredje vägen in i sjukdomen sker väldigt 

plötsligt (1).  

 

Symtom 

Patienter med fibromyalgi upplever långvarig smärta i muskulaturen som vanligast 

förekommande symtom, men smärta kan även förekomma i leder och skelett. Andra vanliga 

symtom är sömnstörningar, tarmsymtom, svullnadskänsla, väderkänslighet och muskulär 

uttröttbarhet (2). I en studie där patienters upplevelse av långvarig, benign smärta jämfördes 

mellan flera olika patientgrupper framkom att patienterna som led av fibromyalgi uppgav att 

sjukdomen och den smärta som medföljde tillståndet påverkade deras dagliga liv i större 

utsträckning jämfört med de andra patientgrupperna. Fibromyalgipatienternas gradering av 

besvär och påverkan i det dagliga livet samt påverkan på den mentala hälsan var signifikant 

högre jämfört med de patienter som led av reumatoid artrit, endometrios eller nedre 

ryggsmärta (3). 

 

Diagnos 

Vid diagnostisering av fibromyalgi stimuleras olika triggerpunkter, så kallade tender points, 

som är lokaliserade på olika ställen på kroppen. För att kriterierna för diagnosen fibromyalgi 

skall uppfyllas krävs att smärta förekommer på 11 utav de 18 triggerpunkterna. För att 

gradera smärtan används en visuell analog skala (VAS), vilket är ett mätinstrument där 

patienten själv graderar sin smärta på en skala från noll till tio.  Andra diagnoskriterier är att 

smärtan skall ha förekommit längre än tre månader i hela kroppen och inte enbart på en utav 

kroppshalvorna (4, 5). 

 

Medicinsk behandling  

Fibromyalgismärta är ett exempel på ett vanligt och komplicerat smärttillstånd där 

smärtmekanismen till stora delar är okänd. För detta tillstånd har en rad olika 
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behandlingsmetoder provats. Läkemedelsbehandling med opioider av typen tramadol har visat 

sig ge god effekt på smärta vid fibromyalgi, men också biverkningar i form av illamående, 

yrsel och huvudvärk. Vidare har tricykliska antidepressiva läkemedel visat sig ha en måttlig 

smärtlindrande effekt vid fibromyalgi (6).  

 

Övrig behandling 

Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk 

aktivitet eller sjukgymnastik. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att denna typ av 

rehabilitering långsiktigt ger bättre resultat vid långvariga smärttillstånd såsom fibromyalgi än 

mindre omfattande behandlingsinsatser (6). 

 

Smärta 

Smärta är enligt International Association for the Study of Pain “en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse som sammankopplas med en aktuell eller potentiell vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada1” (7). 

 

Smärtfysiologi 

Smärtsinnet har speciella egenskaper som inget annat av kroppens sinnen har. Vid ett 

smärtframkallande stimuli dras kroppen automatiskt undan från det som orsakade stimulit, 

vilket gör att kroppen skyddar sig själv mot allvarliga skador som till exempel vävnadsskador. 

Smärtsinnet är också det enda sinnet som aktiverar det sympatiska nervsystemet och får 

hjärtfrekvensen och blodtrycket att öka (8). 

 

Smärtimpulser uppstår i sensoriska nervfibrer vilka är förgrenade till fria nervändsslut med 

smärtreceptorer och dessa förekommer i två varianter. C-fibrerna är impulsledningar som är 

långsamma eftersom dessa smärtfibrer är antingen helt omyeliniserade eller har endast svagt 

utvecklade myelinskidor och vidarebefordrar impulser med en hastighet på cirka en meter per 

sekund. De förmedlar en dov, obehaglig, molande värk som kan vara svår att lokalisera. Den 

andra typen av smärtfibrer är A-delta-fibern, den är något tjockare och omgiven av ett 

myelinskikt som gör att nervfibrerna kan transporteras med en hastighet från 10 – 120 meter 

per sekund. Dessa fibrer förmedlar skarp, tydlig och väl lokaliserbar smärta. Vanligtvis 

                                                           
1 ”an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or 
described in terms of such damage” (7 sid. 217) 
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aktiveras smärtreceptorerna indirekt via kemiska substanser vilka frisätts i blodet när en 

vävnadsskada har uppstått. Men smärtreceptorerna kan också påverkas direkt av 

vävnadsförstörande stimuli som till exempel krossande eller skärande mekaniska krafter (8-

9).  

 

Smärtfibrerna har sitt ursprung i ryggmärgsnervernas bakre rötter, precis som andra 

sensoriska nervfibrer. I ryggmärgens bakhorn styrs nervimpulserna till hjärnan med hjälp av 

smärtfibrernas stimulerande synapser. Nervfibrerna slutar antingen i hjärnstammens eller i 

thalamus synapser och därifrån skickas smärtimpulserna vidare till storhjärnsbarken där 

kroppen blir medveten och får en upplevelse av smärta. Här registreras även smärtans 

intensitet och karaktär som till exempel brännande, stickande, svidande. Från thalamus går 

även impulser till limbiska systemet där smärtan kan förstärkas känslomässigt av till exempel 

oro, ångest eller depression. Kroppen har också ett minnescentrum i hjärnan som gör att 

smärtupplevelser kan lagras som minnesbilder och detta påverkar hur smärta upplevs vid ett 

senare tillfälle (8-9).  

 

Långvarig smärta kan definieras som en ihållande smärta som varat i minst tre månader och 

som inte förväntas vara övergående av sig själv. Exempel på långvariga smärttillstånd är 

besvär från skador förorsakade i trafiken eller på arbetsplatsen, vissa typer av huvudvärk och 

olika typer av reumatiska sjukdomar (10). 

 

Den subjektiva smärtupplevelsen 

Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att mäta, vilket ofta lämnar sjuksköterskan att 

utifrån egna erfarenheter tolka patientens upplevelser. Det är därför viktigt för sjuksköterskan 

att vara medveten om att ett och samma smärtstimuli kan framkalla olika smärtupplevelser 

hos olika personer. Vid akut och stark smärta uppvisar patienten ofta symtom som till 

exempel blekhet, snabb puls eller svettning. Vid långvariga smärttillstånd däremot kan det 

dock vara svårt för sjuksköterskan att observera några fysiska tecken på smärta då patienter 

med långvarig smärta ej uppvisar detta i lika hög grad som patienter med akut smärta (10).  

 

Omvårdnad 

Syftet med omvårdnad är enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården bland annat att stärka hälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella möjligheter och behov samt att minska lidande. Begreppet omvårdnad innefattar 

 4



även åtgärder som syftar till att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt 

patienter i deras reaktioner på sjukdom. Omvårdnad kan dels vara allmän och dels specifik. 

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling samt utförs av all 

personal i hälso- och sjukvård. Specifik omvårdnad däremot är relaterad till och kräver 

kunskap om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Denna typ av omvårdnad kräver 

speciell kompetens, något som sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning för att 

genomföra (11). 

 

Sjuksköterskors relation till patienter med långvarig smärta 

I en studie genomförd bland sjuksköterskor inom primärvården i Stockholm uppgav 97 

procent av de tillfrågade sjuksköterskorna (n=72) att de vårdade patienter med någon typ av 

långvarig smärta. Vidare uppgav sjuksköterskorna att de träffade någon patient som led av 

långvarig smärta minst en gång i veckan. På frågan om de var nöjda med sitt sätt att hantera 

patienter med långvarig smärta svarade 54 procent av de tillfrågade att de var nöjda eller 

ganska nöjda, medan 46 procent svarade ganska missnöjd eller missnöjd. De sjuksköterskor 

som svarade att de var nöjda eller ganska nöjda med sitt sätt att hantera patienter med 

långvarig smärta upplevde sig också ha bättre kunskap och vara mer förberedda att möta 

dessa patienter i större utsträckning än vad de andra sjuksköterskorna i studien upplevde sig 

ha (12).  

 

Samtliga tillfrågade sjuksköterskor i en studie (n=103) ansåg att långvarig smärta behandlades 

effektivt av tvärprofessionella team, psykologisk utvärdering och omvårdnadshandlingar från 

sjuksköterskor (13). Sjuksköterskan är ofta den som kan observera eventuella förändringar i 

tillståndet hos patienter med långvarig smärta, och därför den som bäst kan utvärdera effekter 

av behandling och omvårdad, då sjuksköterskan ofta har långvarig kontakt med dessa 

patienter. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om långvarig smärta och vilka 

konsekvenser det kan innebära för patienten (10). 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är ett omfattande problem i vårt samhälle och patienter med långvariga 

smärttillstånd förekommer överallt inom hälso- och sjukvården (10). Detta gör det mycket 

viktigt att sjuksköterskan innehar förståelse och kunskap för patienters upplevelser kring att 

leva med långvarig smärta vid fibromyalgi och vilka omvårdnadshandlingar patienterna finner 

betydelsefulla. 
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Syfte 

Denna litteraturstudie syftade till att beskriva hur personer upplever att leva med långvarig 

smärta vid fibromyalgi och vidare hur personerna hanterar den långvariga smärtan i sitt 

dagliga liv. Slutligen syftade studien till att beskriva vilka omvårdnadshandlingar som 

upplevs som mest betydelsefulla av personerna med fibromyalgi.   
 

Frågeställningar 

• Hur upplever personer med fibromyalgi att leva med långvarig smärta? 

• Hur hanterar personer med fibromyalgi långvarig smärta i det dagliga livet? 

• Vilka omvårdnadshandlingar upplevs som mest betydelsefulla av personer med 

fibromyalgi? 

 

Definition av centrala begrepp 

Personer med fibromyalgi – Författarna kommer i denna uppsats växelvis att omnämna dessa 

som individer, patienter, vårdsökande och fibromyalgidrabbade. 

 

METOD 
 
Design 

Denna litteraturstudie genomfördes som en deskriptiv systematisk litteraturstudie.  

 
Urval av litteratur 

Underlag för denna litteraturstudies introduktion söktes via Högskolan Dalarnas databaser 

ELIN, Blackwell Synergy och EBSCO HOST. Sökorden som användes i databassökningen 

var: caring, chronic pain, fibromyalgia, experience, nurse, nursig. Vidare söktes material till 

introduktionen utifrån böcker relevanta för ämnet.  

 

Till litteraturstudiens resultatdel söktes vetenskaplig litteratur via Högskolan Dalarnas 

databaser ELIN, Blackwell Synergy, EBSCO HOST. De sökord som användes vid denna 

databassökning var: caring, chronic pain, coping, experience, fibromyalgia, living with, 

interventions, nursing, nursing interventions. Sökorden användes var för sig och i olika 

kombinationer, vilka redovisas i Tabell I. Tre artiklar till resultatet har även sökts manuellt 

utifrån artiklars referenser via Högskolan Dalarnas bibliotek. Inklusionskriterierna för denna 

studie var att artiklarna skulle vara vetenskapligt publicerade och skrivna på engelska, 

 6



svenska, norska eller danska. Artiklarna skulle också vara publicerade mellan åren 1997-

2007. Artiklarna inkluderade såväl män som kvinnor i vuxen ålder (över 18 år). Vidare var de 

vetenskapliga artiklarna av såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Exkluderades gjordes 

litteraturstudier och studier där barn medverkade. 

 
Tabell I: Redogörelse för databassökningar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal artiklar 
lästa i fulltext 

Antal utvalda  
och granskade  
artiklar 

ELIN Chronic pain 
+ Fibromyalgia 
+ Experience 

4998 
249 
28 

- 
- 
28 

- 
- 
10 

- 
- 
6 

- 
- 
5 

ELIN Chronic pain 
+ Fibromyalgia 
+ Coping 

4998 
249 
26 

- 
- 
26 

- 
- 
3 

- 
- 
1 

- 
- 
1 

ELIN Fibromyalgia 
+ Interventions 
+ Nursing 

1631 
62 
6 

- 
- 
6 

- 
- 
4 

- 
- 
2 

- 
- 
1 

ELIN Chronic pain 
+ Fibromyalgia 
+ Nursing 

4998 
249 
15 

- 
- 
15 

- 
- 
2 

- 
- 
0 

- 
- 
0 

EBSCO 
HOST 

Chronic pain 
+ Fibromyalgia 
+ Experience 

4003 
126 
27 

- 
- 
27 

- 
- 
5 

- 
- 
5 

- 
- 
5 

Blackwell 
Synergy 

Chronic pain 
+ Fibromyalgia 
+ Nursing interventions 
+ Experience 
+ Living with 
+ Caring 

29427 
993 
158 
152 
127 
34 

- 
- 
- 
- 
- 
34 

- 
- 
- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsförfattarna inledde med att läsa de vetenskapliga artiklarnas titlar. Verkade titeln vara 

intressant för studien lästes även artikelns abstract. Uppfattades abstract vara relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar lästes sedan artikeln i sin helhet. Ansågs den 

vetenskapliga artikeln i fulltext motsvara inklusionskriterierna samt besvara litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar inkluderades artikeln i uppsatsen. 

 

Analys 

Uppsatsförfattarna granskade inledningsvis individuellt, och sedan gemensamt, de 

vetenskapliga artiklarnas kvalitet utifrån en modifierad version av Forsbergs och Wengströms 

(14) samt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (15) granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, vilka finns bifogade som bilaga I och II. Svaren på frågorna utifrån 
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mallarna poängsattes med ett poäng för ja och noll poäng för nej. Kvaliteten bedömdes sedan 

utifrån antal erhållna poäng som låg, medel eller hög. Av hög kvalitet ansåg 

uppsatsförfattarna vara de artiklar som uppfyllde 80 procent av de möjliga 

granskningspoängen och av medel kvalitet var de artiklar som uppfyllde 60 procent av den 

möjlig poängsumman. De artiklar som endast erhöll upp till 59 procent av poängen bedömdes 

vara av låg kvalitet. Uppsatsförfattarna har endast inkluderat de studier som motsvarade 

medel eller hög kvalitet.  

 

Forskningsetiska aspekter 

För att genomföra denna systematiska litteraturstudie krävdes ej något tillstånd från 

Högskolan Dalarnas etiska nämnd. Författarna utlovade dock att hänsyn skulle tas till andra 

forskningsetiska aspekter. Författarna har bearbetat artiklarna och dess innehåll utifrån ett 

objektivt förhållningssätt samt tolkat statistik och återgett citat efter bästa förmåga. 

 

RESULTAT 

 
I resultatredovisningen har 16 vetenskapliga artiklar använts, 15 med kvalitativ ansats och en 

med kvantitativ ansats. Fyra studier var genomförda i USA, tre i Canada, tre i Norge och sex i 

Sverige. I resultatet framkom följande kategorier angående upplevelser av att leva med 

långvarig smärta hos personer med fibromyalgi: Långvarig smärta vid fibromyalgi, långvarig 

smärta i det dagliga livet, långvarig smärta och sociala relationer. Gällande hantering av den 

långvariga smärtan framkom följande kategorier: Att använda aktiva och passiva strategier, 

att använda behandlande strategier och att använda kognitiva strategier. Under ämnet 

omvårdnadshandlingar formades dessa kategorier: Psykologiskt stöd, praktiskt stöd, 

information och undervisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell II 
Presentation av samtliga artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat 
 
Referens nr Författare Utgivningsår 

Land 
Syfte  Design 

(Datainsamlingsmetod) 
Metod 

Urval 
(Bortfall) 

Kvalitet (%) 
Poäng/maxpoäng 

16 Schaefer K. 1997 
USA (Pennsylvania) 

Att förbättra förståelsen 
för fibromyalgi utifrån 
de drabbades perspektiv 

Kvalitativ 
Hälsodagböcker 
Frågeformulär 

n=10 
(n=2) 

Hög (84%) 
21/25  

17 Raymond M-C, 
Belle Brown J. 

2000 
Canada 

Att utforska 
sjukdomsupplevelser 
hos patienter 
diagnostiserade med 
fibromyalgi. 

Kvalitativ (Fenomenologisk) 
Djupintervjuer med öppna 
frågor. 

n=6 Hög (80%) 
20/25  
 

18 Cudney S, 
Butler M, 
Weinert C, 
Sullivan T. 

2002 
USA (Montana) 

Att öka förståelsen för 
personliga upplevelser 
hos kvinnor med 
fibromyalgi 

Kvalitativ 
Datakonversationer 

n=10 Medel (72%) 
18/25  

19 Paulson M, 
Danielson E, 
Larsson K, 
Norberg A. 

2001 
Sverige 

Att samla mäns 
beskrivningar av deras 
upplevelser av 
fibromyalgismärta och 
därigenom vidhålla en 
djupare förståelse. 

Kvalitativ (Fenomenologisk) 
Narrativa intervjuer 

n=14 Hög (84%) 
21/25  

20 Thomas S. 2000 
USA 

Att undersöka hur det är 
att leva med långvarig 
smärta. 

Kvalitativ (Fenomenologisk) 
Djupintervjuer med öppna 
frågor 

n=13 Medel (76%) 
19/25  

21 Hallberg L, 
Carlsson S. 

2000 
Sverige 

Att ur patienternas 
perspektiv beskriva 
upplevelser av att leva 
med kronisk smärta av 
fibromyalgityp och hur 
de hanterar situationen.  

Kvalitativ (Grounded theory) 
Intervjuer med öppna frågor 

n=22 Medel (72%) 
18/25  

22 Söderberg S, 
Lundman B, 
Norberg A. 

1999 
Sverige 

Att kartlägga kvinnors 
upplevelser av att leva 
med fibromyalgi 

Kvalitativ (Fenomenologisk-
Hermeneutisk) 
Narrativa intervjuer 

n=20 
(n=6) 

Medel (72%) 
18/25  
 
 
 



23 Råheim M, 
Håland W. 

2006 
Norge 

Att kartlägga 
upplevelser av att leva 
med långvarig smärta 
vid fibromyalgi 

Kvalitativ (Hermeneutisk-
Fenomenologisk) 
Djupintervjuer 

n=12 Medel (68%) 
17/25  

24 Cunningham M, 
Jillings C. 

2006 
Canada 

Att erhålla insikt i 
individers beskrivning 
av att leva med 
fibromyalgi 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

n=8 Medel (68%) 
17/25  

25 Mengshoel AM, 
Heggen K. 

2004 
Norge 

Att beskriva hur 
kvinnor som tillfrisknat 
från fibromyalgi såg på 
sin 
tillfrisknandeprocess 

Kvalitativ 
Intervjuer med öppna frågor 

n=5 Medel (72%) 
18/25  

26 Gustafsson M, 
Ekholm J, 
Öhman A. 

2004 
Sverige 

Att beskriva hur 
personer med 
fibromyalgi eller annan 
långvarig 
muskuloskeletal smärta 
upplevde ett 
rehabiliteringsprogram. 

Kvalitativ (Grounded theory) 
Semistrukturerade intervjuer 

n=18 
(n=2) 

Medel (60%) 
15/25  

27 Hallberg L, 
Carlsson S. 

1998 
Sverige 

Att jämföra två grupper 
med långvariga 
smärttillstånd i deras 
sätt att hantera smärtan 

Kvantitativ 
Frågeformulär 

n=80 Medel (62%) 
18/29  

28 Sullivan T, 
Weinert C, 
Cudney S. 

2003 
USA 

Att beskriva långvarigt 
sjuka kvinnors 
upplevelser  

Kvalitativ. 
Datakonversationer 

n=60 
 

Medel (76%) 
19/25  

29 Sylvain H,  
Talbot L. 

2002 
Canada 

Att utveckla en 
omvårdnadsmodell 
baserad på upplevelser 
hos kvinnor med 
fibromyalgi, deras 
makar och 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ (Hermeneutisk) 
Individuella intervjuer, 
gruppintervjuer, 
valideringsintervjuer. 

n=31 Hög (84%) 
21/25 
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30 Paulson M,  
Norberg A, 
Danielson E. 

2002 
Sverige 

Att beskriva hur män 
med fibromyalgi 
upplevde att vara 
patienter i det svenska 
sjuksvårdssystemet 

Kvalitativ 
Narrativa intervjuer 

n=19 Hög (84%) 
21/25  

31 Haugli L, 
Strand E, 
Finset A. 

2003 
Norge 

Att undersöka vilka 
faktorer i relationen till 
vårdpersonal som 
patienter med 
reumatologiska 
sjukdomar upplevde 
som stressande 
respektive stödjande 

Kvalitativ (Fenomenologisk) 
Fokusgrupp 

n=26 Medel (72%) 
18/25  

 

 
 

 

 



Upplevelser av att leva med långvarig smärta hos personer med fibromyalgi 

 

Långvarig smärta vid fibromyalgi 

Sju av åtta tillfrågade kvinnor med fibromyalgi upplevde värk och smärta som vanligast 

förekommande symtom enligt Schaefers studie (16). Smärtan vid fibromyalgi har av drabbade 

beskrivits som överväldigande (17) och smärtan är konstant närvarande hos personer som 

lider av fibromyalgi. En informant i Cudneys, Buttlers, Weinerts och Sullivans studie 

uttryckte det på följande sätt (18):  

 
”Att ha fibromyalgi har liknats vid att ha den smärtsamma delen av influensan 365-366 dagar om året2” (18). 

 

De intervjuade männen i Paulson, Danielson, Larsson och Norbergs studie upplevde att 

smärtans intensitet gick i vågor, det vill säga varierade i styrka. Informanterna beskrev hur 

smärtan passerade genom svårare och lindrigare faser. Några män beskrev hur deras svåra 

smärtperioder med tiden blivit allt längre, medan andra män ej upplevt denna förändring (19). 

Att leva med långvarig smärta beskrevs i Thomas undersökning vara som en utmaning varje 

dag. Smärtan upplevdes dominera medvetandet och detta kunde hos de drabbade leda till 

känslor av ilska, hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning (20). Flera 

delar av, eller i vissa fall hela kroppen, engagerades av långvarig smärta vid fibromyalgi. 

Vanligast förekommande smärtlokalisationer var dock huvud, armar, händer, höfter och 

ländrygg. De tillfrågade kunde vidare beskriva i detalj vilka vävnader som smärtan 

involverade såsom till exempel muskler, skelett, leder eller hälsenor. Lokalisationen av den 

mest intensiva smärtan förändrades ofta från en dag till en annan, smärtan förflyttade sig över 

olika delar av kroppen (21).  
 

”Jag har en gnagande smärta som förflyttar sig över hela kroppen3” (21). 

 

Hur personer med fibromyalgi påverkades av smärtan kunde direkt härledas till hur störande 

smärtan upplevdes vara, något som bland annat berodde på var i kroppen smärtan var 

lokaliserad. Till exempel ansågs en värkande armbåge ej vara störande i någon större 

utsträckning, såvida armbågen fortfarande kunde röras relativt obehindrat. Vissa individer 

uppfattade ryggsmärta som en del av det dagliga livet, vilket innebar att denna typ av smärta 

                                                           
2 “Having fibromyalgia has been likened to having the achy part of the flu 365-366 days a year.” (18. sid. 38). 
3  “I have a gnawing pain which is moving  all over the body.” (21. sid. 32). 



då var mindre störande än smärta på någon plats i kroppen där de inte var vana att ha ont, 

såsom till exempel i bröstkorgen. För andra individer kunde dock en värkande rygg vara 

mycket mer bekymmersamt än smärta i andra delar av kroppen (19). De dagar då vädret var 

regnigt och kallt upplevde personer med fibromyalgi den långvariga smärtan som värre än de 

dagar då vädret var varmare (16). Förhållandet mellan sömn och smärta samt trötthetens 

inverkan på smärtan är högst individuella, dock har ett samband mellan sömnbrist och 

förstärkt smärtupplevelse kunnat påvisas (16). Kvinnorna i Cudneys m.fl. studie påtalade 

svårigheter att hitta en bekväm ställning att sova i på grund av smärtan. Sömnbristen 

resulterade sedan i trötthet, vilket i sin tur ledde till att kroppens smärttröskel sänktes (18). 

 

För att beskriva sina upplevelser av smärta använde deltagare i flertalet studier sig av uttryck 

såsom brännande, molande, irriterande, skärande, pulserande, vibrerande och oupphörlig (16, 

18-19,21-22). Metaforiska uttryck var något som mycket frekvent användes av individer med 

fibromyalgi som ombetts att berätta om sin långvariga smärta. (19,21-22). 

 
”Det känns som om hela min kropp brinner...4” (21) 

 

”När jag vrider min kropp är det exakt som om riktig elektrisk ström passerar genom min kropp5” (19) 

 

En förändrad kroppsuppfattning beskrevs av personer som drabbats av fibromyalgi. Den en 

gång välkända och pålitliga kroppen förbryllade nu dem. Kroppen hade blivit mer av ett 

hinder än en möjliggörare då det gällde genomförande av olika aktiviteter. Den nu sjuka 

kroppen sågs som skadad eller oanvändbar i kontrast till den tidigare friska kroppen som varit 

aktiv och produktiv (20).  

 

Långvarig smärta i det dagliga livet 

I en studie av Paulson m.fl. framkom hur det dagliga livet påverkades av den långvariga 

smärtans intensitet. Befann sig smärtan i en lindrigare fas beskrev informanterna sitt liv som 

mer avslappnat och vidare beskrev de en känsla av inspiration till att ägna sig åt saker som 

tidigare hade försummats. Ytterligare beskrevs att livet upplevdes som dystrare då smärtan 

återigen trädde in i en svårare fas (19). En rädsla för att utföra saker som kunde förorsaka 

ytterligare smärta kontrollerade de drabbades liv enligt Schaefers undersökning. En kvinna 

                                                           
4 “It feels as if my whole body is burning.” (21.sid. 32). 
5 “When I turn my body it is exactly as if real electric current passes through my body.” (19. sid. 57). 
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som medverkade i studien skildrade sin oro över att till och med planeringen inför en resa 

skulle vara så stressfylld att hon på grund av detta skulle komma att uppleva sin smärta som 

starkare. Vidare beskrev kvinnan att hon ej var säker på att resan ens skulle bli rolig, då hon 

hela tiden skulle behöva vara aktsam på vad hon gjorde för att undvika ytterligare smärta (16). 

Även enkla aktiviteter, såsom att borsta tänderna, kunde kräva noggrann planering av 

personer som levde med långvarig smärta (20). En av kvinnorna i Råheim och Hålands studie 

berättade hur uthärdandet av smärtan upptog all hennes styrka och att vardagliga sysslor 

såsom genomförande av praktiska hushållsgöromål därför nästan var helt uteslutna. Kvinnan 

berättade vidare (23):  
 

”Jag ville göra soppa… Men det betyder förberedelser. Jag var tvungen att stå vid bänken en lång stund, min 

rygg och mina fötter värkte intensivt, jag svimmade nästan6” (23). 

 

Informanterna i såväl Cunningham och Jillings (24) som Hallberg och Carlssons (21) studie 

påtalade att de inte visste hur deras hälsosituation skulle se ut från en dag till en annan. Detta 

ledde till svårigheter att göra upp planer för nästkommande dag och att sedan fullfölja dessa. 

Det påpekades att fibromyalgi är den mest irrationella sjukdom en person kan stöta på. Den 

ena minuten mår den drabbade bra, för att i nästa minut knappt kunna gå. Konsekvensen av 

sjukdomens oförutsägbarhet blev att de drabbade blev tvungna att leva för dagen, styrda av 

smärtan och utan planer inför framtiden (21, 24).  

 

Långvarig smärta och sociala relationer 

Cudney, Butler, Weinert och Sullivan påpekade att sociala relationer kan påverkas av 

långvarig smärta. Vissa av de tillfrågade uttryckte oro över att de skulle bli behandlade 

annorlunda om omgivningen var medveten om smärtan individerna upplevde varje dag. 

Vidare uttryckte de drabbade rädsla för att de skulle bli bemötta med känslor av medlidande i 

stället för känslor av riktig vänskap. En självvald form av social och känslomässig isolering 

framkom hos kvinnorna i studien. Kvinnorna undvek att be om hjälp på grund av rädsla för att 

bli uteslutna ur gemenskapen med vänner och familj. En oro fanns för att människor till slut 

skulle tröttna på att lyssna på kvinnornas klagomål och då skulle ta avstånd ifrån dem, något 

som ledde till att de ej pratade om sin smärta med andra (18). En bristande förståelse 

                                                           
6 “I wanted to make a soup… But that means preparations. I had to stand by the bench for a long time, my back 
and feet aching intensely, I almost fainted.” (23. sid. 747). 
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från omgivningen relaterad till sjukdomens osynlighet för objektiva iakttagare ledde till att 

personer med fibromyalgi ej gärna talade om sitt tillstånd, något som resulterade i en form av 

social isolering. Avstånd togs även ifrån människor personerna känt under mycket lång tid, på 

grund av rädsla för att bli dömd eller bortstött (17). De dagar då smärtan var mycket påtaglig 

och ett möte hade avtalats med någon använde sig de drabbade ofta av en vit lögn för att 

undvika det inplanerade mötet, något som gav konsekvenser i form av att personerna sällan 

deltog i sociala sammanhang (21). De tillfrågade i Thomas studie beskrev den långvariga 

smärtan som något som skapat distans från omvärlden och andra människor, även 

familjemedlemmar. De drabbade kände att de inte längre hade mycket gemensamt med andra 

människor och att de inte längre passade in. Relationer i vilka de kunde vara ärliga och 

uppriktiga var få eller existerade ej (20).  

 

En av deltagarna i en studie av Cunningham m.fl. beskrev känslor av att familjen blev lidande 

på grund av att personens smärta begränsade tillvaron. Vidare beskrevs att det som personen 

tidigare kunnat göra ej längre var genomförbart, något som den drabbade själv upplevde gick 

ut över familjen (24). Många av de medverkande kvinnorna i en undersökning av Hallberg 

m.fl. menade att de blev lättirriterade på grund av att varje dag vara smärtpåverkad, något som 

ibland upplevdes påverka andra familjemedlemmar negativt (21). Skuldkänslor gentemot 

familjen på grund av oförmåga att kunna stödja dem i praktiska göromål var vanligt (23). 

Även Söderberg, Lundman och Norberg påvisade att de intervjuade kände sig beroende av 

övriga familjemedlemmar då det gällde utförandet av hushållssysslor. Vidare påtalades i 

studien att det sociala livet blivit begränsat på grund av att informanterna ej orkade deltaga i 

aktiviteter på samma sätt som innan de blev sjuka (22), något som även framkom i en studie 

av Hallberg m.fl. Där beskrevs hur önskan att göra saker helt försvunnit och hur 

informanterna kände sig som en börda för familjen (21).  

 

Hantering av långvarig smärta i det dagliga livet hos personer med fibromyalgi 

 

Att använda aktiva och passiva strategier 

I Hallbergs m.fl. studie framkom ett antal strategier för att hantera och minska långvarig 

smärta vid fibromyalgi. Exempel på dessa strategier var att ägna sig åt fysiska aktiviteter 

såsom att promenera, cykla eller att simma. Vidare planerade informanterna det dagliga 

aktiviteterna noggrant och personliga åtaganden avgränsades för att hushålla med deras 

begränsade fysiska energi. Andra strategier syftade till att förflytta uppmärksamheten från 
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smärtan genom att till exempel läsa en bok (21). Att distrahera sig själv med hjälp av 

aktiviteter som individen finner meningsfulla visade sig hjälpa till att minska 

smärtupplevelsen. Samtal med goda vänner var ett framgångsrikt sätt att förflytta 

uppmärksamheten till något annat än smärtan (16).  

 

Det framkom i Mengshoel och Heggens studie att flertalet av de medverkande hade lärt sig 

känna igen kroppens signaler på ökad stress, vilket ofta yttrade sig genom ökad lokal smärta i 

underarmar, nacke och axlar, samt ökad muskulär spänning i hela kroppen. Dessa signaler 

fick individerna att stanna upp och utvärdera situationen. Personerna analyserade vad de 

exponerat sig själva för som kunde vara möjlig orsak till smärtan. De utvärderade också sin 

egen kapacitet i relation till de krav som ställts på dem av andra människor, situationer eller 

dem själva (25). Även i Schaefers studie påtalade de medverkande vikten av att vara 

medveten om stress och dess inverkan på smärtan, samt att försöka reducera antalet stressande 

situationer i det dagliga livet. Att lära känna sig själv, sina smärtmönster och varningssignaler 

hjälpte personer med fibromyalgi att uppleva större kontroll över situationen (16). 

Avslappning var en strategi som upplevdes som mycket användbar i vardagliga situationer 

såsom då individen kör bil, väntar i en kö, diskar eller skall gå till sängs (26). 

Avslappningsövningar till färdiginspelade instruktioner kombinerade med behaglig musik 

upplevdes som en god och effektiv strategi då det gällde att hantera långvarig smärta vid 

fibromyalgi (16, 21).  

 

Passiva strategier som sängvila och försök att ignorera smärtan förekom också bland personer 

med fibromyalgi (21). Ignorerande av smärtupplevelser påvisades som en av de vanligaste 

strategierna för att hantera smärta. Att intala sig själv att vara tapper och stå ut trots smärtan 

var vanligt förekommande bland de drabbade (27). Att jämföra sig med andra människor som 

befinner sig i värre situationer än den egna beskrevs ofta av de intervjuade (21).  

 

Att använda behandlande strategier 

Traditionella värktabletter innehållande exempelvis acetylsalicylsyra eller ibuprofen 

upplevdes ofta som ineffektiva mot långvarig smärta vid fibromyalgi. Trots detta uppgav 

många av de som tillfrågats av Cudney m.fl. att de använde sig av medicinering med dessa 

typer av preparat för att hantera smärtan (18). Även i Schaefers studie uppgav flertalet 

informanter (sju av åtta) att de använde sig av läkemedel för att linda sin smärta (16). I 

Hallbergs m.fl. studie däremot uppgav de medverkande att de endast använde sig av 
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analgetika då de hade något viktigt inplanerat under dagen. Detta på grund av oro för 

biverkningar eller rädsla att utveckla ett beroende samt medicineringens korta och begränsade 

effekt. En av de yngre kvinnorna i samma studie uppgav att hon relativt ofta använde sig av 

alkohol för att hantera sin smärta (21).   

 

Alternativa behandlingar såsom massage, homeopati, fasta och ultraljudsbehandling var 

vanliga försök att hantera smärtan (21). Även i Schaefers studie var användandet av 

komplementära metoder såsom akupunktur, örtbehandling och varma duschar vanligt bland 

informanterna (16). Nästan alla former av behandlingar provades för att lindra eller bli av med 

lidandet. Detta sätt att hantera smärtan beskrevs av individerna som såväl tidsödande som 

kostsamt (21). Deltagarna i Cunninghams m.fl. studie försökte trots allt hoppas på ett 

botemedel, eller åtminstone en behandling som skulle erbjuda en adekvat symtomlindring 

(24).  

 

Att använda kognitiva strategier 

I ett antal studier (17, 23, 28) har vikten av att erhålla förståelse inför sjukdomen och en 

förändrad attityd till smärta påtalats. En kvinna i Sullivan, Weinert och Cudneys studie 

beskrev hur hon försökte förhålla sig till smärtan för att kunna hantera denna på bästa sätt 

(28): 

 
”Jag bestämde mig för att acceptera smärta som en del utav livet. I stället för att strida emot den försöker jag 

omfamna den. Jag ser min smärta som en vän. Den lär mig vad som är viktigt i livet7” (28). 

 

Trots att fibromyalgin begränsade de drabbades dagliga liv på många sätt och ledde till 

känslor av till exempel ilska och frustration var deltagarna i Cunninghams m.fl. studie 

överens om att en positiv attityd var en livsnödvändig strategi i arbetet med att hantera 

sjukdomen. För de flesta av deltagarna innebar detta att erhålla en form av acceptans inför sitt 

tillstånd (24). Även de tillfrågade i Cudneys m.fl. studie talade om betydelsen av att trots allt 

tänka positivt. I stället för att tänka på de saker som sjukdomen hindrade individen från att 

göra, borde tankarna riktas mot att individen blev mycket kreativ då det gällde att finna nya 

sätt att utföra aktiviteter (18). Att försöka hitta något positivt med den långvariga smärtan, att 

finna en mening, var ett sätt att hantera smärtan. Det uttrycktes i Thomas studie att en möjlig 

                                                           
7 ”I decided to accept pain as a part of life. Instead of fighting against it I try to embrace it. I think of pain as my 
friend. It teaches med what is important in life.” (28. sid. 569). 
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mening med smärtan upplevdes vara att få de drabbade att stanna upp och se andra människor 

med smärtproblematik. Ett intresse väcktes att hjälpa andra (20). 

 

Omvårdnadshandlingar som upplevs betydelsefulla av personer med fibromyalgi 

 

Psykologiskt stöd 

Den psykologiska smärtan orsakad av att bli misstrodd upplevdes lika förödande för individen 

som den kroppsliga smärtan, i vissa fall mer förödande. Vårdsökande med långvariga smärtor 

var i behov av empatisk och stödjande omvårdnad (20). Den viktigaste formen av 

psykologiskt stöd var att bli lyssnad till och få möjlighet att uttrycka sig utan att känna sig 

dömd. Att bli trodd på och få sina upplevelser validerade av sjukvårdspersonalen upplevdes 

som den allra viktigaste delen i omvårdnaden av informanterna i Sylvain och Talbots studie 

(29). Paulson m.fl. påpekade också vikten av att den vårdsökande kände sig väl bemött, 

förstådd och respekterad. I de fall då de vårdsökande ej upplevde detta kunde det leda till att 

personerna kände sig försummade av vårdpersonalen, något som då inverkade negativt på 

omvårdnadens resultat (30). Att känna sig tagen på allvar var viktigt, liksom upplevelse av 

ärlighet från vårdpersonalen, detta för att kunna bilda en förtroendefull relation mellan 

vårdtagare och vårdgivare. Möjlighet till kontinuitet i vårdrelationer upplevdes som mycket 

betydelsefullt (31). Att träffa samma person vid kontakt med vården upplevdes som en 

trygghet och underlättade situationen för den vårdsökande. Det var viktigt för den 

vårdsökande att känna sig bekväm i att samtala med vårdpersonalen, lika viktigt var det för 

den vårdsökande att vårdpersonalen kände sig bekväm i samtalssituationen (17).  

 

Samtliga medverkande i en studie av Raymond och Belle Brown uppgav att deltagande i 

självhjälpsgrupper erbjöd känslomässigt stöd och att detta var mycket viktigt under den 

initiala fasen av sjukdomen. Till en början kunde en viss tröst finnas i vetskapen om att det 

fanns andra människor med samma problematik. Med tidens gång ändrades dock 

uppfattningen, deltagarna upplevde inte längre att självhjälpsgruppen försåg dem med 

uppmuntran och motivation utan att den istället blev ett forum för klagomål (17). Att deltaga i 

en självhjälpsgrupp kunde uppfattas som deprimerande för vissa människor då de upplevde att 

en del gruppdeltagare endast klagade. Effekten kunde då bli att gruppmedlemmarna drog ned 

varandra. Förslag på att förbättra denna typ av verksamhet beskrevs av intervjuade i form av 

en samtalsgrupp där fokus borde ligga på hur de drabbade bäst skulle behålla hälsan, i stället 

för att endast samtala om sjukdomen. Ett annat förslag som framkom var att hålla ett fysiskt 
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träningspass för enbart personer med fibromyalgi. Stöd ansågs dock vara viktigt för att kunna 

hantera svårigheter och frustration kring att leva med fibromyalgi, men att det då skulle vara 

rätt form av stöd (24).  

 

Praktiskt stöd 

Praktiskt stöd, såsom assistans med hushållssysslor, visade sig också vara av stor betydelse. 

Att få avlastning med hushållsgöromål hade enligt informanterna en direkt påverkan på 

upplevelsen av smärta. Denna form av stöd underlättade de drabbades situation och tillät dem 

därigenom att spara sina krafter samt att utveckla sin hälsosituation till det bättre (29). 

Männen i Paulsons m.fl. studie uppskattade att vårdpersonalen arrangerade sammanträden 

med deras arbetsgivare. Det upplevdes viktigt att arbetsgivarna informerades angående 

männens sjukdom, då denna kunde innebära behov av långtidssjukskrivning. Vidare gav 

denna typ av sammanträde tillfälle att diskutera möjlig förflyttning till annan position eller 

annat ansvarsområde på arbetsplatsen (30).  

 

Information och undervisning 

Att erhålla adekvat information om sjukdomstillståndet och prognosen upplevdes värdefullt 

av personer med långvarig smärta vid fibromyalgi. Vidare var ärlighet i informationen av stor 

betydelse. Vårdpersonalen önskades förmedla ett realistiskt budskap som ej uppfattades vara 

varken för positivt eller negativt (31). Utbildning och information angående fibromyalgi 

ansågs vara en betydelsefull omvårdnadshandling som av en del informanter dock upplevdes 

som bristfällig. Ett stort behov av information om sjukdomen, dess påverkan på dagliga 

aktiviteter, möjliga behandlingar, medicinering och åtgärder att vidtaga angående smärta, 

stress och energi existerade hos de vårdsökande (29). Att lära sig teorin kring 

smärtmekanismer och kroppsfunktioner upplevdes kunna öka självförtroendet hos personer 

med fibromyalgi. Detta på grund av att tidigare upplevelser som personen ej förstått, och till 

och med tvivlat på var sanna, fick sin förklaring (26). 

 

Professionella åtgärder bör sättas in tidigt i sjukdomsförloppet, det vill säga omkring tiden för 

diagnosen, visade det sig i Sylvains m.fl. studie. Det påpekades att ju snabbare professionella 

åtgärder såsom stöd och undervisning insätts, ju bättre blir individens chanser att återfå 

kontroll över situationen samt möjligheter att sträva mot ett förbättrat hälsotillstånd (29). 
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DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur människor med fibromyalgi upplever att 

leva med långvarig smärta, hur denna hanteras i det dagliga livet samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som upplevs betydelsefulla av fibromyalgidrabbade. Den långvariga 

smärtan upplevdes dominera medvetandet och detta kunde leda till känslor av ilska, 

hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning (20). Flera delar av, eller i vissa 

fall hela kroppen, engagerades av den långvariga fibromyalgismärtan. Huvud, armar, händer, 

höfter och ländrygg var dock vanligast förekommande lokalisation för smärtan. Exempel på 

strategier för att hantera smärtan var att ägna sig åt fysiska aktiviteter (21), att använda sig av 

avslappning, att distrahera sig själv med hjälp av olika slags aktiviteter, att använda sig av 

alternativmedicinska behandlingar (16, 21) och att ha en positiv attityd (24). Den viktigaste 

formen av psykologiskt stöd var att bli lyssnad till och att få uttrycka sig utan att känna sig 

dömd (29). Vidare var praktiskt stöd, såsom assistans med hushållssysslor av stor betydelse 

(29). Att erhålla adekvat information om sjukdomstillståndet och prognosen upplevdes vara 

viktigt av fibromyalgidrabbade (31).   

 

Resultatdiskussion 

Sju av åtta kvinnor med fibromyalgi i Schaefers studie upplevde värk och smärta som 

vanligaste förekommande symtom (16). Smärta vid fibromyalgi har beskrivits som 

överväldigande (17) och den är konstant närvarande hos personer som lider av fibromyalgi 

(18). Att leva med långvarig smärta beskrevs vara som en utmaning varje dag. Smärtan 

upplevdes dominera medvetandet och detta kunde hos de drabbade leda till känslor av ilska, 

hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning (20). Smärtan beskrevs av 

deltagare i flertalet studier som brännande, molande, irriterande, skärande, pulserande, 

vibrerande och oupphörlig (16, 18-19, 21-22). Uppsatsförfattarna är av uppfattningen att detta 

är mycket värdefull information för alla sjuksköterskor som kommer i kontakt med denna typ 

av patienter. Det är av största vikt att sjuksköterskan har förståelse för fibromyalgidrabbades 

upplevelser kring sin situation för att kunna bemöta dessa patienters omvårdnadsbehov på ett 

professionellt sätt. 

 

Informanterna beskrev hur smärtans intensitet gick i vågor, passerade genom svårare och 

lindrigare faser. Det framkom också hur det dagliga livet påverkades av den långvariga 
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smärtans intensitet. Befann sig smärtan i en lindrigare fas var individernas liv mer avslappnat 

medan livet upplevdes dystrare då smärtan återigen trädde in i en svårare fas (19). 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om detta då det skapar en förståelse för patientens situation. 

Detta är en förutsättning för att ett gott möte skall kunna äga rum. Variationerna i smärtans 

intensitet kan innebära att den patient som mådde bra vid det senaste besöket kan vid nästa 

besök återigen må mycket dåligt, något som kan upplevas som frustrerande för såväl 

sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskan då har kännedom om detta kan underlätta 

situationen för båda parter.  

 

Personer som drabbats av fibromyalgi beskrev en förändrad kroppsuppfattning. Den en gång 

välkände och pålitliga kroppen förbryllade nu dem. Kroppen hade blivit mer av ett hinder än 

en möjliggörare då det gällde genomförande av olika aktiviteter (20). Uppsatsförfattarna 

menar att en persons välmående är starkt förknippat med dennes kroppsuppfattning. 

Sjuksköterskan fyller en mycket viktig funktion då det gäller att ge stöd till de drabbade att 

acceptera de kroppsliga förändringar som skett. Sjuksköterskan kan också motivera patienten 

att trots allt genomföra aktiviteter och vidare hjälpa personen att finna nya vägar utifrån de 

förändrade förutsättningarna.  

 

En rädsla för att utföra saker som kunde förorsaka ytterligare smärta kontrollerade de 

drabbades liv. En kvinna i Schaefers studie beskrev sin oro över att planeringen inför en resa 

skulle vara så stressfylld att hennes smärta på grund av detta skulle upplevas som starkare. 

Vidare var kvinnan ej säker på att resan skulle bli rolig, då hon hela tiden skulle behöva vara 

aktsam på vad hon gjorde för att undvika ytterligare smärta (16). Författarna till denna 

uppsats anser att en viktig omvårdnadshandling från sjuksköterskans sida här kan bli att leda 

patienten in i nya tankebanor. Vidare kan sjuksköterskan ge stöd i form av redskap för att 

patienten skall uppleva en högre grad av hanterbarhet i sin situation. Exempel på redskap 

skulle kunna vara olika avslappningsövningar eller att planera och utvärdera sin situation för 

att undvika skadlig stress.  

 

En oro för att bli bemött med känslor av medlidande i stället för känslor av uppriktig vänskap 

uttrycktes av de drabbade. Vidare fanns en oro för att människor till slut skulle tröttna på att 

lyssna på kvinnornas klagomål och då skulle ta avstånd ifrån dem, vilket ledde till att de 

drabbade ej talade om sin situation med andra (18). Det beskrevs också att relationer i vilka 

de fibromyalgidrabbade kunde vara ärliga och uppriktiga var få eller ej existerade (20). 
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Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan här bör fylla en mycket viktig funktion som 

lyhörd lyssnare med vilken patienten ärligt och uppriktigt kan tala om sin situation. Den 

professionella relationen mellan sjuksköterska och patient är undantagen de sociala krav som 

existerar i en vänskapsrelation, något som kan vara till fördel i samtalssituationer. Trots detta 

kan dock andra svårigheter finnas såsom rädsla för att uppfattas som en besvärlig patient. Här 

finns en utmaning för sjuksköterskan bestående i att trots detta etablera en god men 

fortfarande professionell relation till patienten vilken är en förutsättning för att ge stöd på ett 

adekvat sätt.  

 

Strategier för att hantera och minska långvarig smärta vid fibromyalgi kunde vara att ägna sig 

åt fysisk aktivitet såsom att promenera, cykla eller simma (21). Andra exempel på strategier 

var att distrahera sig själv, använda sig av avslappning eller alternativmedicinska 

behandlingar såsom akupunktur, varma duschar och massage (16, 21). Ett annat sätt att 

hantera smärtan var att försöka finna något positivt med denna (20), och att ha en positiv 

attityd (18, 24). Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om olika strategier som 

patienten använder sig av för att hantera smärtan då detta ytterligare belyser patientens 

situation. Detta ger förståelse för hur patientens vardag ter sig och vad personen gör för att 

hantera denna. Patienter som utvecklat effektiva strategier för att hantera fibromyalgismärta 

kan dela med sig av sin kunskap till sjuksköterskan som sedan vidarebefordrar denna till 

andra patienter. Dock får sjuksköterskan naturligtvis aldrig glömma att hantering och 

upplevelse av smärta är högst individuell. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för patientens val av metoder för att lindra smärtan och inte låter eventuella 

personliga åsikter angående alternativmedicinska metoder såsom till exempel akupunktur 

påverka bemötandet av personen ifråga. Patienten är expert på sin egen smärta och deras val 

av strategier för att hantera denna bör respekteras, så länge strategierna ej är skadliga för 

patienten. 

 

Att bli lyssnad till och trodd på samt att få en möjlighet att uttrycka sig utan att känna sig 

dömd upplevde de vårdsökande var den viktigaste delen i omvårdnaden (29). Att känna sig 

väl bemött, förstådd och respekterad var också av stor betydelse (30). Kontinuitet i 

vårdrelationer upplevdes som mycket betydelsefullt (31), att träffa samma person i kontakt 

med vården upplevdes som en trygghet (17). Att sjuksköterskan ska lyssna till patienten och 

respektera denne kan tyckas som en självklarhet. Uppsatsförfattarna är dock av åsikten att 

detta ej nog kan poängteras. Sjuksköterskan kan under en dag möta fem patienter med samma 
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typ av problematik men för varje enskild patient är situationen unik och ovan. Detta är något 

som sjuksköterskan bör beakta i mötet med patienterna. Den femte patienten i raden skall 

erhålla samma goda bemötande som den första.  

 

Information och utbildning angående fibromyalgi upplevdes vara en betydelsefull 

omvårdnadshandling som av en del informanter ansågs vara bristfällig. Det fanns ett stort 

behov av information om sjukdomen, möjliga behandlingar och åtgärder att vidtaga angående 

smärta hos de vårdsökande (29). Uppsatsförfattarna anser att det här finns en del i 

omvårdnaden som bör utvecklas och att sjuksköterskan då med sina pedagogiska kunskaper 

kan fylla en mycket viktig funktion. Då uppsatsförfattarna är av uppfattningen att fibromyalgi 

är ett relativt okänt tillstånd även för många sjuksköterskor uppstår ett behov av att den 

sjuksköterska som arbetar med dessa patienter själv åtar sig ansvaret att inhämta kunskaper 

samt att hålla sig uppdaterad gällande vetenskapliga rön inom området. 

 

Metoddiskussion 

Underlag för denna systematiska litteraturstudie söktes vid Högskolan Dalarnas databaser 

ELIN, Blackwell Synergy och EBSCO HOST med hjälp av sökord i olika kombinationer. Tre 

artiklar söktes även manuellt. Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga och skrivna på engelska, svenska, norska eller danska samt vara publicerade 

mellan 1997-2007. Vidare skulle artiklarna motsvara hög eller medel vetenskaplig kvalitet 

efter granskning och vara relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Såväl män som 

kvinnor inkluderades i studien dock exkluderades barn (personer under 18 år). Endast 

primärkällor har använts för denna litteraturstudie. Artiklarna som användes i studien var 

genomförda i Sverige, Norge, USA och Canada vilket kan innebära vissa kulturella skillnader 

hos informanterna i studien. Dock tror författarna att de kulturella skillnader som kan 

förekomma mellan dessa länder inte är alltför stora.  

 

Då artiklarna som användes i studien uteslutande var skrivna på engelska finns viss risk för att 

feltolkning har skett. Dock har översättning, bearbetning och tolkning av artiklarna skett 

utifrån författarnas bästa förmåga, liksom återgivning av citat. Uppsatsförfattarna har valt att 

översätta citat från engelska till svenska, men för att minimera risken för feltolkningar har 

citaten återgetts på originalspråket i form av fotnoter. Vidare har granskning av artiklarnas 

vetenskaplighet skett med hjälp av granskningsmallar utifrån författarnas bästa förmåga. 

Uppsatsförfattarna upplever att granskningsmallarna har fungerat tillfredsställande. Dock har 
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det funnits utrymme för en viss grad av personliga tolkningar av svaren på frågorna, något 

som framkom då författarna jämförde sina poängresultat för varje artikel. Till denna 

systematiska litteraturstudie användes övervägande kvalitativa studier, något som kan ses som 

en svaghet för uppsatsen. Dock var det övervägande antalet träffar vid databassökningen av 

kvalitativ art något som kan bero på författarnas val av sökord och databaser. Vidare 

bedömdes de kvalitativa artiklarna vara de som bäst motsvarade denna litteraturstudies syfte 

och frågeställningar.   

 

Författarna upplevde vissa svårigheter att finna artiklar vilka belyste omvårdnadshandlingar 

vid fibromyalgi. Dock valdes ändå att inte utesluta den tredje frågeställningen utan att 

redovisa de fakta som framkommit då dessa upplevdes vara av stor vikt för sjuksköterskans 

yrkesprofession. Svårigheterna att hitta artiklar kan ha sin grund i brist på empiriska studier 

genomförda inom ämnet eller att författarna ej använt adekvata sökord. Eventuellt hade 

sökningens resultat kunnat få en annorlunda utgång om andra databaser använts. Författarna 

av denna uppsats valde att fokusera på den långvariga smärtan vid fibromyalgi då denna är 

något som är mycket utmärkande för detta tillstånd. Dock innefattar fibromyalgi en 

mångfacetterad problematik vilken denna uppsats ej har för avsikt att återspegla.  

Uppsatsförfattarna anser att denna systematiska litteraturstudies syfte och frågeställningar har 

blivit besvarade och att studien har bidragit till en ökad kunskap kring smärtproblematiken 

vid fibromyalgi. 

 

Konklusion 

Långvarig smärta vid fibromyalgi upplevdes av de drabbade uppta medvetandet och ledde till 

känslor av ilska, hjälplöshet, frustration, irritation, desperation och utmattning. Vidare 

påverkade smärtan såväl det dagliga livet som sociala relationer. De drabbade använde sig av 

ett antal olika strategier för att hantera smärtan. Vårdsökande med långvariga smärtor var i 

behov av empatisk och stödjande omvårdnad. Psykologiskt stöd, praktiskt stöd, information 

och undervisning var viktiga komponenter i omvårdnaden.  

 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna är av åsikten att det bör bedrivas vidare forskning i form av empiriska 

studier inom ämnet omvårdnad vid fibromyalgi och hur den upplevs av de drabbade. Vidare 

vore det av intresse att närmare undersöka sjuksköterskans upplevelser kring omvårdnad av 

människor med fibromyalgi. Att bedriva forskning av kvantitativ art kring ämnet är också 
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något som skulle kunna tillföra något till kunskapen om långvarig smärta vid fibromyalgi 

eftersom detta skulle kunna belysa en annan del av problemantiken.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING           Bilaga II 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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