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Sammanfattning 

Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt kroniskt smärttillstånd som grundar sig 

på individens subjektiva smärtupplevelse. Syfte: Syftet var att beskriva hur 

patienter med fibromyalgi upplevt bemötande i vården. Metod: Denna 

litteraturöversikt baseras på tretton vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet 

resulterade i två huvudkategorier “Patienters upplevelser av bemötande” och 

“Kunskap och stöd från vårdpersonalen”. Patienterna med fibromyalgi upplever 

dåligt bemötande och att vårdpersonal saknar kunskap om både diagnos och 

behandling av fibromyalgi. I vården upplever dessa patienter misstro och att de blir 

dåligt bemötta när de söker för sina smärtsymtom. Patienter med 

fibromyalgidiagnos önskar ett personcentrerat bemötande och mer tid av sina 

läkare. Slutsatser: Litteraturöversikten visar att patienter med fibromyalgi i stor 

utsträckning uppger att de upplever dåligt bemötande, okunskap och brist på 

engagemang i vården. Framtida forskningen bör fokusera på hur vården kan arbeta 

mer personcentrerat i denna patientgrupp till exempel genom interventionsstudier. 

 

Nyckelord: fibromyalgi, patient, personcentrerad vård, vårdpersonal, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Objectives: Fibromyalgia has long been a chronic pain condition that bases itself 

on the individual's subjective experience of pain. Aim: The aim was to describe 

how patients with fibromyalgia experience the treatment, support and attitudes by 

the health care personal. Methods: This study is a literature review based on 

thirteen articles’. Results: The result resulted in two main categories "Patients 

experiences of treatment" and "Knowledge and support from the medical staff”. 

The patients experience that the health care personal has a lack of knowledge of 

both diagnosis and treatment. The patients also experience distrust in their doctors 

and experience a lack of adequate help when seeking for their painful symptoms. 

Patients with fibromyalgia diagnosis experience poor treatment in health care, and 

want a person-centered approach and more time by their doctors. Conclusions: 

This literature review shows that patients with fibromyalgia report that they 

experience poor treatment, ignorance and lack of commitment from health care. 

Research should focus on how services can work more person-centered for this 

group of patients, for example by intervention studies. 

 

Key Words: experience, fibromyalgia, health care, patient, person centered care. 
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INLEDNING 

”hur många gånger har jag inte trott att jag var inbillningssjuk, att jag kände efter för mycket 

eller att det var något annat allvarligt fel på mig. Andra kanske trodde att jag var arbetsskygg, jag 

orkade ju inte med lika mycket som alla andra på jobbet. Jag blev ju fort trött och det bli jag 

fortfarande” (Olin & Schenkmanis, 2002, s.40). 

Citatet ovan beskriver hur en person med fibromyalgi upplever sin sjukdom. Eftersom personer 

med fibromyalgi förekommer i alla delar i vården, är en litteraturöversikt angeläget för att 

sammanställa upplevelser av mötet med vården, för att öka sjuksköterskors förståelse för patienter 

med fibromyalgi.   

 

BAKGRUND 

Fibromyalgi 

Fibromyalgi är som ett långvarigt (minst tre månader) kroniskt muskuloskeletalt smärttillstånd 

utan observerbara tecken på sjukdom. Fibromyalgi kännetecknas ut av diffus smärta i 

muskulaturen som kan yttra sig i rörelseapparaten vanligen i nacke, axlar, rygg, fötter och händer 

(Bengtsson, 2014). Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd som har funnits under lång tid. Redan på 

1700-talet finns det dokumenterat om människor som besvärades av de kliniska symtom som 

fibromyalgi patienter upplever idag (Olin et al., 2002). Vården har varit förbryllad över sjukdomen 

och det har funnits många namn på fibromyalgi genom tiderna, till exempel SVBK (sveda-värk-

bränn-kärring) (Olin et al., 2002). 

Enligt Wolfe, Brähler, Hinz och Häuser (2013) och Kosek (2010) ligger prevalensen av 

fibromyalgi i västvärlden på ca 2 %. Med en uttalad kvinnlig dominans på 80 % och är vanligast 

hos kvinnor i medelåldern. Det finns en ökad risk att drabbas av fibromyalgi hos personer med låg 

utbildning, som är överviktiga eller rökare (Walitt, Nahin, Katz, Bergman, & Wolfe, 2015). Olin 

et al. (2002) beskriver att många personer med fibromyalgi innan sitt insjuknande har varit 

högpresterande, perfektionister och har haft svårt att säga nej till flera uppgifter. 

Symtombilden vid Fibromyalgi präglas av långvarig smärta, uttalad trötthet, morgonstelhet och 

ömhet som kan varierar från dag till dag.  Bergh (2009) beskriver att smärta är en individuell 

upplevelse och är beroende av vad patienten har gått igenom tidigare i livet. Upplevelsen av 

smärtan beskrivs olika av olika individer, smärtintensiteten kan även variera inom individen. 

Smärtan kan beskrivas som molande, stickande eller brännande (Kosek, 2010). Värken kan vara 
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svårt att beskriva för fibromyalgi patienterna, exempel på beskrivningar av värken kan vara att 

alltid känna träningsvärk, tandvärk eller gå med förkylnings värk. Tillståndet förvärras av kyla, 

stress och muskelansträngningar (Olin et al., 2002). 

Andra symtom som förekommer vid fibromyalgi kan vara minnesstörningar, urinträngningar, 

halsbränna, hjärtklappning, tarmbesvär (IBS), sömnstörning, långvarig trötthet, huvudvärk, oro, 

ångest och humörsvängningar (Rao & Bennett, 2003) 

Förutom smärta och värk så är trötthet och sömnproblem symptom som orsakar många problem 

hos patienter med fibromyalgi. Tröttheten beskrivs av patienterna både som en orsak och som en 

följd av kronisk smärta (Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio och Mikkelsson, 2011).  

Symptomen vid fibromyalgi uttrycker sig olika hos olika individer, behandlingen bör därför vara 

individuellt anpassad. I dem europiska rekommendationerna för behandling av fibromyalgi bör 

behandlingen vara multiprofessionell, individuellt anpassad och ske i samråd med patienten. 

Vilket innebär ett samarbete mellan psykolog, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och 

sjuksköterska (Kosek, 2010).  

Diagnostikkriterier för fibromyalgi har diskuterats många gånger genom åren. Under 1970 och 

1980 började ordet fibromyalgi att användas. De första diagnoskriterierna kom 1981 i dessa ingick 

smärta, psykiska och fysiska symptom (Anderberg, Bojner, Horwitz, & Lindström, 2007). 1990 

ändrades diagnoskriterierna där fokus låg på smärta och triggerpunkter (Olin et al., 2002). 

På senare tid har American College of Rheumatology omprövat kriterierna för fibromyalgi, och de 

nya kriterierna lägger inte fokus på triggerpunkter, (Bilaga I) för diagnostisering. Enligt den nya 

metoden för diagnostiseringen ska tre kriterier uppfyllas. Det första kriteriet är att individen ska ha 

utbredd smärta över alla fyra kroppskvadrater, trötthet, minnesstörningar och sömnstörningar som 

ska ha förekommit under den senaste veckan, det andra är att smärtan ska ha funnits under minst 

tre månaders tid och det tredje kriteriet är att det inte ska finnas andra sjukdomar som förklarar 

orsaken (Wolfe m.fl., 2010) se bilaga II. Fibromyalgi är idag accepterad som diagnos, både av 

(WHO) Världshälsoorganisationen och av Socialstyrelsen och har ett klassifikationsnummer: 

ICD-10: M79.7 (Bengtsson, 2014). 

Patofysiologin kring fibromyalgi är oklar och komplicerad, dock finns utlösande faktorer som kan 

bidra till insjuknande.  Olin et al. (2002); Anderberg et al. (2007) är eniga att det finns 

bakomliggande faktorer som kan leda till insjuknande till exempel långvarig lokal smärta utan 

behandling, hereditet och trauma. Även att personen innan sitt insjuknande har haft någon form av 
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virus- eller bakteriell- infektion, samt mindre vanligt att personen haft någon form av 

psykiskohälsa kan vara utlösande faktorer. 

Forskning har vid analys av likvor i ryggmärgen har visat en ökad mängd av substansen P (SP) 

och låga haltar av serotonin hos personer med fibromyalgi (Anderberg et al., 2007). Substansen 

(SP) är en smärtpeptid som har en direkt koppling till stressystemet. SP har en hämmande effekt 

på utsöndring av kortisol, som i längden kan leda till en försämring av kroppens stressystem. Låga 

halter av serotonin är förknippad med ökad smärtkänslighet och sömnstörning (Kosek, 2010). 

Det finns inget botemedel mot fibromyalgi, de farmakologiska behandlingar som finns är endast 

symtomlindrande till exempel Serotonin-noradrenalin återupptagningshämmare (SNRI), 

Tricykliska antidepressiva, Tramadol och antikonvulsiva (Pregabalin, Gabapentin). Andra 

aktiviteter i form av fysisk aktivitet till exempel korta promenader, träning i varmvattenbassäng, 

cykling kan ge mindre smärtupplevelser hos patienter med fibromyalgi (Kosek, 2010) 

En del personer med fibromyalgi har varit fysisk inaktiva på grund av rädsla att det skulle få mera 

värk, dessa personer behöver vägledning och mycket information om sjukdomen (Kosek, 2010).  

Ofta har patienter med fibromyalgi i regel sökt vård i flera år för sina symtom innan diagnos ställs, 

mycket på grund av att läkare är osäkra på att ställa diagnosen och på fortsatt behandling. 

Utmaningen i att hantera symtom och hitta en behandling leder till hög börda och stress, både för 

patienter och också vården. Vilket understryker att det behövs större förståelse för patienter med 

fibromyalgi (Ghavidel-Parsa, Bidari, Amir Maafi, & Ghalebaghi, 2015).  Enligt Olin (2002) är det 

en komplicerad process att få diagnosen fibromyalgi och det är inte ett prioriterat område inom 

forskning. 

 

Målsättning för omvårdnad i hälso- och sjukvården 

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

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (Hälso- och sjukvårdslagen 2§) vidare står det som krav att hälso- och 

sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller god vård. Vilket innebär att vården ska ha god kvalitet, 

och vården ska tillgodose trygghet för patienten i vård och behandling. Vården ska även bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, och även att främja kontakter mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten (SFS 1983:763). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde  

Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2010) så har sjuksköterskan ett ansvar att arbeta 

utifrån forskningsbaserad professionell kunskap och evidensbaserad. Vidare står det att 

sjuksköterskan ska jobba aktivt för att upprätthålla omvårdnadens värdegrund. I Värdegrund för 

omvårdnad (2010) står att sjuksköterskan har patientens hälsa som främsta målet. Genom en 

förståelse utifrån patientens perspektiv så kan hänsyn tas till vad som patienten upplever som hälsa 

och ohälsa.  Vidare står det angående personcentrerat förhållningssätt att det innebär att göra 

patienten delaktig i sin egen vård.  

För att patienten ska få rätt behandling så behöver sjuksköterskan vara uppmärksam på patientens 

smärta, genom att identifiera, värdera och dokumentera på ett korrekt vis (Bergh, 2009) 

 

Bemötande 

I ett gott bemötande står den unika patienten i centrum, med utgångspunkt från respekten för dennes 

integritet och självbestämmande (Leksell och Lepp, 2013). För en person som upplever ohälsa och 

sjukdom så ökar avståndet mellan vad denne kan och vill göra. Att leva med ohälsa/sjukdom 

begränsar människan på så vis att den skapar ett beroende av andra då personen tvingas leva med en 

mer eller mindre sviktande kropp (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det finns en grundläggande 

skillnad mellan sjuksköterskan och patienten, där sjuksköterskan har en kompetens, och finns till för 

patienten för att lindra lidande eller hjälpa att bli frisk, sjuksköterskan har ett professionellt ansvar 

(Leksell et al., 2013).  

 

Personcentrerad vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att sjuksköterskor förväntas ha god kunskap i och bör 

åstadkomma personcentrerad vård. Sjuksköterskan ska inte enbart tillgodose de fysiska behoven, 

utan även se till det psykiska, sociala, andliga och existentiella. 

Personcentrerad vård enligt McCormarks humanistiska teori: är en vårdform där patienten står i 

centrum. Vilket innebär att personens egen tolkning och upplevelse av sjukdom och ohälsa 

respekteras (Leksell et al., 2013). 

Det finns fyra begrepp som enligt McCormark är relevanta för personcentrerad omvårdnad: vara i 

relation, vara i en social värld, vara med sig själv och att vara på plats. Begreppet att vara i 

relation framhäver vikten av relationer mellan människor, den process som gör att relationen får 
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”terapeutisk nytta”. Vara i en social värld beskriver vem vi är som person. Vad som är viktigt i 

våra liv framgår genom hur våra värderingar gör uttryck i vår levnadshistoria. Vara med sig själv 

Här läggs ansvar på sjuksköterskan att skaffa sig en bild av hur patienterna förstår och värderar 

situationen. Sjuksköterskans egna värderingar och övertygelser påverkar beslut gällande vård och 

behandling. Något sjuksköterskan behöver vara medveten om. Att vara på plats betonar vikten av 

hur platsen påverkar upplevelsen av vården (Leksell et al., 2013). 

Personcentrerade processer innehåller fem delar; att arbeta med personens tro och värderingar, 

delaktighet, att ha ett engagemang och sympatiskt förhållningssätt samt att ge holistisk vård. 

Personcentrerad vård syftar specifikt på patienten som person, och handlar om att arbeta med 

patientens övertygelser och värderingar, engagemang och delat beslutsfattande mellan patienten 

och vårdpersonalen.  Den grundläggande principen i personcentrerad vård är att fatta en klar bild 

av hur patienten förstår och värderar vad som händer. Det innebär att se patienten som en 

individuell person, genom att arbeta med patientens övertygelser och värderingar, att vara 

närvarande, engagerad och medkännande för patienten. Att dela på beslutsfattandet, involvera 

patienten i sin vård. Samt att även se till patientens fysiska behov (Leksell et al., 2013). Resultatet 

av personcentrerad vård är att patienten känner tillfredställelse och delaktighet, förståelse och 

välbefinnande, samt en terapeutisk miljö. Om patienten är delaktig i sin vård så upplevs en känsla 

av välbefinnande och en tillfredställande vård. En terapeutisk miljö har skapats då beslutsfattandet 

är delat, relationerna mellan personal är samarbetsinriktade, samt att ledarskapet ska vara flexibelt 

för en personcentrerad arbetsmiljö (Leksell et al., 2013). Personcentrerad vård har vuxit fram som 

en beskrivning av god omvårdnad.  I ett personcentrerat synsätt så skapas människors identitet 

bland annat i mötet med andra. Sjuksköterskan har ett ansvar i mötet, då det de gör och hur det 

görs har avgörande betydelse för om vården blir personcentrerad, sjukdomscentrerad eller 

diagnoscenterad (Svensk sjuksköterskeförening, personcentrerad vård, 2010) 

 

Problemformulering 

Fibromyalgi kännetecknas av utbredd smärta som varierar i intensitet och lokalisation som även 

kan variera från dag till dag. Personer med fibromyalgi har en subjektiv smärt-

upplevelse.  Sjuksköterskans roll i mötet är att ge patienten god och värdig omvårdnad, vilket görs 

genom att se patienten ur ett humanistiskt perspektiv och att arbeta personcentrerat. Forskning har 

visat att det krävs en ökad kunskap och medvetenhet hos vården om fibromyalgi. Okunskap leder 

till ett bristfälligt omhändertagande, och stress hos både patienterna och vården (Ghavidel-Parsa 
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m.fl., 2015).) Om vårdpersonalen har en grundläggande kunskap om fibromyalgipatienters 

tillstånd och upplevelser av bemötande, så kan det leda till ökade förutsättningar för ett bra 

bemötande (Olin et al., 2002). Uppsatsförfattarna menar att en litteraturöversikt kan bidra med en 

större förståelse för patienter med fibromyalgi, vilket kan bidra med kunskap till sjuksköterskan, 

för att kunna bemöta denna grupp personcentrerad.   

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur patienter med fibromyalgi upplevt bemötande i vården. 

 

METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2012) innebär att skapa en överblick 

över befintlig och relevant vetenskaplig litteratur samt att kritiskt granska och sammanställa den 

vetenskapliga litteraturen.  

 

Urval av litteratur 

För att besvara studiens syfte har litteratursökningar gjorts via databaserna PubMed och CINAHL 

vilka enligt (Polit et al., 2008) är relevanta för omvårdnadsforskning. De sökord som har använts i 

olika kombinationer är följande; fibromyalgia, experiences, narrative, patient, interaction och 

health-care. Vid sökningar har booleska sökoperatorn [AND] använts mellan sökorden. Även 

andra sökord har använts, men som gav inte några resultat i sökningarna. Sökorden formulerades 

utifrån syfte och problemformuleringen. Se bilaga III. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var original artiklar, publicerade på engelska i vetenskapliga tidskrifter efter år 

2000. Artiklarna skulle innehålla patienter med fibromyalgis upplevelser av bemötande i vården. 

Artiklarna skulle vara av medel- eller högkvalitet.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var att artiklar som var publicerade på annat språk än engelska, samt de 

artiklar som i sitt resultat inte svarade på studiens syfte har exkluderats från datainsamlingen. 

Utvalda artiklars kvalité har granskats, och de med låg kvalité har exkluderats.  
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna som ingick i resultatdelen värderades och granskades utifrån Högskolans Dalarnas 

version av (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008) för kvalitativa 

respektive kvantitativa ansatser. Artiklarna granskades och poängsattes i flera steg se 

kvalitetsbedömnings formulär (bilaga IV och V). Poängsättning på artiklarna graderades med hög-

, medel- och låg- kvalité. Max poängen på kvantitativa ansatser är 29 poäng och max 25 poäng på 

kvalitativa ansatser, vilket är en poäng vid varje positivt svar. Artiklar med hög kvalité avser 80- 

100 % medel kvalité mellan 60- 79 % och låg kvalité är under 60 % (Forsberg et al., 2008). 

Det har endast använts artiklar med hög och medel kvalité vilka presenteras under tabell I, artiklar 

med låg kvalité exkluderades. 

 

Tabell I. kvalitétsgrad  

Kvalitet i % Antal kvantitativa artiklar n =4 Antal kvalitativa artiklar n =8 Antal kvalitativa och 

kvantitativa artiklar  

n=1 

Hög 80-100 % 4 6 1 

Medel 60- 79 % 0 2 0 

Låg < 60  0 0 0 

 

Tillvägagångssätt  

Artikelsökningar i databaserna PubMed och CINAHL har skett individuellt utifrån de nämnda 

sökorden och inklusionskriterier i olika kombinationer. De relevanta artiklarna har lästs enskilt 

och sedan av båda författarna. Litteraturöversikten har genomförts tillsammans i ett gemensamt i 

Google- drive dokument.  

Artikelsökningen gjordes i två steg. I första steget valdes artiklar ut vars rubriker verkade 

intressanta för studiens syfte. Därefter lästes abstrakts och flertalet artiklar exkluderades. I andra 

steget valdes de artiklar ut som svarade på studiens syfte. Dessa artiklar lästes och 

kvalitetsgranskades, de artiklar som uppfyllde medel och hög kvalitét inkluderades (Friberg, 

2012).  
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Analys 

De utvalda artiklarna har noggrant lästs igenom enskilt och sedan analyserats genom att skapa en 

helhets uppfattning av vad artikeln handlar om, och om resultatet svarade på studiens syfte. 

Därefter har de utvalda artiklarna jämförts med likheter och skillnader med utgångspunkt i 

tillvägagångssätt, metod, resultat, analysgång och syften. Till sist gjordes en sammanställning 

utifrån likheter och skillnader i resultat, enligt hur (Friberg, 2012) beskriver att analys går till.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Alla artiklarna utom en är godkända av en etisk kommitté, i den artikeln gick det inte att utläsa om 

den hade granskats av etisk kommitté. Artiklarna är skrivna på engelska och har noggrant översats 

till svenska. Båda författarna har läst alla artiklar och tillsammans tolkat och sammanställt 

resultatet. Sökning av artiklar till resultatet har inte präglats eller färgats av fördomar eller önskan 

att hitta ett specifikt svar. Resultatet har tolkats utifrån aktuell forskning som svarar på studiens 

syfte. 

 

RESULTAT 

Granskningen av tretton vetenskapliga artiklar resulterade i två huvudkategorier, som är 

“patientens upplevelse av bemötande” och “kunskap och stöd från vårdpersonalen”. Under 

huvudkategorierna framkom fyra subkategorier, att få diagnosen fibromyalgi, att inte bli tagen på 

allvar, bemötande av smärtsymtom och kommunikations preferenser för fibromyalgipatienter. 

 

Patientens upplevelse av bemötande 

Att få diagnosen fibromyalgi 

 Deltagarna beskrev att de hade blandade känslor i samband med diagnostisering, både av befrielse 

och också lättnad samt negativa upplevelser av att få leva med en kronisk långvarig smärtsjukdom 

(Lempp, Hatch, Carville, & Choy, 2009). Patienter med fibromyalgi har ofta gått i många år med 

besvär och smärta utan att få diagnos. Deltagarna i en studie beskrev att de kämpade länge för 

legitimitet av sjukdomen, för att få deras symptom bekräftade, och att deras upplevelse skulle tas 

på allvar av vården (Thorne S m.fl., 2004). Mer än hälften av deltagarna upplevde att läkarna inte 

tog alla deras symtom på allvar (Gonzalez Gonzales, Waliño Paniagua, Criado-Alvarez& Sanchez 

Holgado, 2014).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wali%C3%B1o%20Paniagua%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24837647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Criado-Alvarez%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24837647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20Holgado%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24837647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20Holgado%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24837647
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Att inte bli tagen på allvar  

De deltagare som hade mindre smärta och färre besök hos sjukvården uppgav högre förtroende för 

läkarna (Lobo, Pfalzgraf, Giannetti & Kanyongo, 2014). Enligt Egeli, Crooks, Matheson, Ursa och 

Marchant (2008) hade majoriteten av deltagarna förtroende för sina läkare och att de hade blivit 

positiv bemötta. Läkarna var lyhörda när patienterna föreslog medicinsk behandling. Emellertid 

tyckte patienterna att läkarna behövde uppdatera sig om nya forskningsrön och att vara mera 

personcentrerade. En del av deltagarna i samma studie tyckte att vårdpersonalen visade för lite 

intresse när det gällde sjukdomssymtom och behandlingar, vilket resulterade att patienterna 

tappade hoppet och försämrade sjukdomstillståndet. Vidare i Thorne S m.fl. (2004), Schoofs, 

Bambini, Ronning, Bielak och Woehl (2004) studie så belyste nästan alla av deltagarna att de hade 

blivit dåligt bemötta av vårdpersonalen och blivit misstrodda, tillskrivits psykisk ohälsa eller att de 

överdrev sin sjukdomsupplevelse, vilket medförde frustation och försämring av deras 

hälsotillstånd. I Wuytack och Miller (2011) uppgav samtliga deltagare att de har upplevt att de 

blivit bemötta med misstro, brist på både engagemang och intresse från vården. Eftersom det är 

läkarna som kan ge diagnosen fibromyalgi och erbjuda medicin mot smärtan så spelar läkarna en 

viktig roll i fibromyalgipatienternas liv, speciellt i början när patienter söker för sina symtom. 

Deltagarna upplever en osäkerhet hos läkarna kring orsaken och det bästa sättet att behandla 

symtomen. Vilket leder till att deltagarna känner sig besvikna på sjukvården (Dennis, Larkin & 

Derbyshire, 2013). 

Kvinnor som sökte vård för fibromyalgisymtom upplevde att de uppfattades som psykiskt sjuka, 

att symtomen var obefintliga, överdrivna eller att kvinnorna var i klimakteriet. Detta skapade ilska 

och frustrationer över att bli misstrodda. Deltagarna kände att de inte blev tagna på allvar av 

vården vilket också grundade sig att de inte hade några synliga symtom (Cunningham & Jillings, 

2006).  

I en kvantitativ studie videofilmades möten mellan patienter med fibromyalgi och sjuksköterskor. 

När patienterna pratade om sina smärtor så observerades det att sjuksköterskorna ignorerade 

många av patientens signaler ledtrådar eller uttryck, och att de försökte byta ämne. Vidare i 

samma studie visas det att sjuksköterskorna var dåliga att hjälpa till med att identifiera patientens 

känslomässiga tillstånd, det visade sig genom att sjuksköterskorna avledde patienternas 

uppmärksamhet när de talade om emotionella upplevelser (Eide, Sibbern & Johannessen, 2011). 
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Bemötande av smärtsymtom  

En studie visar att patienter som rapporterade mycket smärtsymtom, upplevde ett sämre 

bemötande av vården (Lobo et al., 2014). Patienter med fibromyalgi upplever att smärtan 

involverar hela deras kropp, och alltid är närvarande. Det är dock en osynlig smärta som inte kan 

ses av andra. Deltagarna upplever att de inte blir betrodda av sin omgivning, då de trots sin smärta 

gjorde hushållarbete och handlade matvaror och liknande måsten i vardagen. Deltagarna upplevde 

att deras trovärdighet gällande hur ont de har ifrågasattes av omgivningen (Juuso, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2011). Deltagarna i flera studier har blivit behandlade som om att den icke objektiva 

smärtan berodde på deras psykiska ohälsa eller psykosociala livssituationer, och blev istället 

erbjudna psykolog hjälp när läkarna inte kunde finna objektiva fynd som kunde visa orsaken till 

smärtan vid undersökningarna (Thorne S m.fl., 2004; Egeli et al., 2008; Cunningham & Jillings, 

2006).  

Vidare i studien Thorne S m.fl. (2004) beskrev en deltagare att hennes osynliga smärta berodde på 

hennes tidigare sociala liv, vad hon genomgått som barn. En annan deltagare hade de blivit tillsagt 

att smärtan berodde på övervikt, lathet eller stress. Männen upplevde att de i början av sjukdomen 

blivit väl omhändertagen av vården. Men allt eftersom när tiden gick och det inte hittades några 

objektiva fynd så upplevde männen att de uppfattades som gnälliga och arbetsskygga (Paulson, 

Danielson & Söderberg, 2002). Många av deltagarna i studien upplevde att sjukdomens icke 

observerbara symptom gjort att de har varit tvungna att maskera symtomen och vissa en frisk sida, 

detta stämde emellertid inte med det som upplevde inombords (Lempp, Hatch, Carville & 

Choy, 2009; Schoofs et al., 2004). 

 

Kunskap och stöd från vårdpersonalen 

Kommunikations preferenser för fibromyalgi patienter 

Flera studier beskrev att patienterna var missnöjda och upplevde att de blivit dåligt bemötta av 

vården (Dennis et al., 2013; Gonzalez Gonzales et al., 2014).  De flesta av deltagarna uttryckte att 

de upplevde att vårdpersonalen saknade förståelse för fibromyalgi och hade bristande kunskap om 

sjukdomens legitimitet och behandlingsalternativ samt behövde lära sig mer om sjukdomen för att 

stödja patienten (Lempp et al., 2009; Cunningham et al., 2006; Dennis et al., 2013). Enligt 

Schoofs et al. (2004) deltagarna uppgav att de inte hade någon regelbunden kontakt med någon 

sjuksköterska i primärvården. När de sökte för sina symtom så var det vad deltagarna upplevde 

som för korta besök hos läkaren, som resulterade i medicinändringar eller förnyelse av recept. 

Deltagarna upplevde att de inte blev sedda och att de inte fick den hjälp de ville ha. De flesta var 
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rädda för att bli beroende av smärtlindrande medicin och önskade att de fick mer tid med läkarna, 

konsultera andra alternativ samt hur smärtan kan hanteras för att leva ett normalt liv (Thorne S 

m.fl., 2004; Lempp et al., 2009). Deltagarna hade låga förväntningar i avseende att bli botade när 

de sökte vård samt ansåg att de själva var tvungna att söka information om sjukdomen (Dennis et 

al., 2013; Lempp et al., 2009). I en studie där deltagarna beskrev att de blev bemötta med mer 

empati och förståelse om sjukdoms symtom var när sjuksköterskorna hade mer kunskap och 

kännedom om fibromyalgi (Schoofs et al., 2004).  

Kvalitén på livet har mycket med att göra hur patienterna blir bemötta (Lobo et al., 2014). Effektiv 

och öppen kommunikation följt av personcentrerat förhållningssätt uppgav patienterna i (Ullric, 

Hauser & Farin, 2014) vara de viktigaste preferenserna i mötet med vården. Även emotionellt stöd 

uppgavs vara viktigt medan vårdpersonalens personliga kommunikationsstil var av mindre vikt. 

Flera av deltagarna i (Wuytack et al., 2011) menar att de haft många negativa möten i vården, och 

är tacksamma när vårdpersonalen visat respekt och förståelse för deras tillstånd. Det som utifrån 

deltagarnas perspektiv skapar ett bra bemötande är att mötas av respekt och engagemang, att bli 

betrodd, att få vägledning och realistiska alternativ var också de aspekter som deltagarna 

värderade högt i bemötandet. Patienterna i Egeli et al. (2008) önskade att vårdpersonalen skulle 

vara mer lyhörda, erbjuda fler behandlingsalternativ och ha mer tid med patienterna Att ha 

stödjande kommunikation och positiv attityd till personer med fibromyalgi har en avsevärt 

betydande roll för deras förmåga att hantera symtomen och övervinna sjukdomstillstånd. 

Majoriteten av deltagarna i studien Thorne S m.fl. (2004) reagerade på att de inte har fått 

tillräcklig med stödjande kommunikation utav vårdpersonalen vilket medförde lidande för 

patienterna.  

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att det är viktigt att vården har kunskap om fibromyalgi och visar förståelse för 

patienterna med fibromyalgi. Ett tillfredsställande bemötande när patienter söker vård för sina 

symtom ger mindre smärtupplevelse och har visat öka livskvaliteten för dessa patienter. Många 

patienter med fibromyalgi upplever att de får dåligt stöd och information från vården. Dessa 

patienter upplever det som att deras smärta inte blir tagen på allvar. 

 

Resultatdiskussion 

Kärnan i resultaten är att det råder stor brist på kunskap om fibromyalgi i vården. Den här 

litteraturöversikten visar även att fibromyalgi patienterna känner misstro, och att patienterna 
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upplever en osäkerhet i att få adekvat hjälp när de söker vård. Den bristande tillfredsställelsen som 

resultatet visar att fibromyalgi patienten upplever i mötet med vården tyder på att det finns ett 

behov av att öka kunskapen om hur fibromyalgi patienten upplever bemötande i vården. En 

svaghet i att kunna tillämpa resultatet i svensk vård skulle kunna vara att resultatet grundar sig på 

studier som är utförda i flertalet andra länder än Sverige. Att vården i andra länder är utformad 

olik den svenska vården, även att kultur skulle ha betydelse för upplevelsen. Dock i resultatet visar 

att personer med fibromyalgi upplever bemötande likvärdigt i västvärlden.  

Artiklar har använts i resultatet från 2004, vilket kan anses vara inte aktuell forskning. Dock har 

resultatet i hur patienter upplever bemötande i vården, och hur det påverkar deras livskvalité inte 

ändrats mellan åren 2004-2011. Många fibromyalgipatienter upplever en känsla av hopplöshet och 

dålig livskvalitet (Lempp et al., 2009; Schoofs et al., 2004; Wuytack et al., 2011). 

Litteraturöversikten bidrar med en inblick i vad som visat sig vara en komplex 

sjukdomsupplevelse. Dock har resultatet visat att det finns gemensamma preferenser för hur 

fibromyalgi patienterna vill bli bemötta av vården. Resultatet visar att ett personcentrerat 

förhållningsätt efterfrågas av fibromyalgipatienter i mötet med vården.  

I det praktiska arbetet i mötet med fibromyalgipatienter bidrar litteraturöversikten med en 

förståelse för vikten av ett personcentrearat förhållningsätt i vårdens bemötande av 

fibromyalgipatienten. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskan arbeta 

personcentrerat. McCormaks humanistiska teori beskrivs i (Leksell et al., 2013) varje individ ska 

enligt det personcentrerade synsättet ses som en individuell person. Resultatet i denna 

litteraturöversikt bidrar med evidens på att när vården bemöter fibromyalgi patienten utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt så ökar livskvaliteten för dessa patienter. 

Ett väl fungerande omhändertagande av fibromyalgi patienterna skulle minska antalet gånger 

denna patientgrupp uppsöker vård, och på så vis ge minskad belastning på vården. Då denna 

patientgrupp uppger att de gång på gång söker vård då de känner sig missnöjda med bemötandet 

från vården, patienterna uppger att de blir misstrodda och inte får adekvat hjälp. En annan 

samhällsekonomisk aspekt är att resultatet visar minskade antal sjukskrivningar bland de patienter 

som blivit väl bemötta med personcentrerat förhållningsätt från vården.  

  

Metoddiskussion 

Syftet är att genom en vetenskaplig litteraturöversikt belysa patienter med fibromyalgi upplevelser 

av bemötande i vården. För att besvara studiens syfte söktes artiklar från två olika databaser; 
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PubMed och CINAHL. Ambitionen från början var att inte inkludera artiklar äldre än fem år, det 

gav inte tillräckligt med material för att besvara syfte. Därför utökades sökningen till 2000-2015. 

Sökningen avslutades när en mättnad av material uppnåtts. I de artiklar som valdes till resultatet 

var population av båda könen representerade, de flesta artiklarna utgår dock från kvinnors 

upplevelser, eftersom kvinnor överrepresenterar sjukdomen. 

Arbetet har genomförts av två författare med olika förförståelse om fibromyalgi, en med större 

inblick medan den andra hade nästan ingen kännedom om sjukdomen. Enligt Wallengren & 

Henriksson (2012) är det en styrka för arbetet om det insamlade material är granskat ur två olika 

synvinklar.  

Ytterligare en styrka med arbetet är att det har används både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

vilket enligt (Polit et al., 2008) styrker resultatet. Friberg (2012) skriver att både den kvantitativa 

och den kvalitativa forskningen är relevant för omvårdnadsforskningen och att evidensbaserad 

vård kräver att det finns kunskap från båda inriktningarna.  Fyra av artiklarna har kvantitativ 

ansats. Enligt Polit et al. (2008) så är en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning att i 

den kvantitativa forskningen så formas inte datainsamlingen av intervjuaren, utan det blir 

objektivt. Åtta av artiklarna har kvalitativ ansats. Tre av artiklarna har enkät som 

insamlingsmetod.  Enkät som datainsamlingsmetod har enligt (Polit et al., 2008) har sin styrka i 

lättillgänglighet och även att deltagarna kan vara fullständigt anonyma. Två artiklar har narrativ 

intervju som datainsamlingsmetod, vilket betyder att intervjuerna är berättelser som sedan 

analyseras, kategoriseras och summeras. Friberg (2012). I en artikel djupintervjuades deltagare.  

I fyra av artiklarna intervjuades deltagarna med öppna frågor. En skillnad mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning är enligt (Polit et al., 2008) att i kvantitativ forskning så bestäms 

studiedesignen i förväg, och i den kvalitativa så kan designen vara flexibel efter hur deltagarna 

svarar.  

I studien Cunningham et al. (2006) kunde det inte utläsas om den var granskad av en etisk 

kommitté men eftersom artikeln var publicerade i en vetenskaplig tidskrift vilket bör ha genomgått 

någon form av etisk granskning. Enligt (Friberg, 2012) granskningsmall kan artiklar som saknar 

etiskt granskning ändå inkluderas om den höll god kvalité. Enligt Polit et al. (2008) ska alla 

artiklar vara etisk granskade av en etisk kommitté, såldes att deltagarna har lämnat medgivande 

och vara avidentifierade.  I artikeln framgår att deltagarna deltar frivilligt och att de är 

avidentifierade. 

En nackdel med litteraturöversikten är att artiklarna var skrivna på engelska och det kan ha 

förekommit misstolkning trots att det har tolkats av båda författarna individuellt och tillsammans. 
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Det har även varit svårt att hitta artiklar som utgår utifrån sjuksköterskans perspektiv därför 

utökades sökningar till att inkludera artiklar som handlar om patientens bemötande inom hela 

vården. Bemötande och att arbeta personcentrerat är viktigt i alla led i vården, och därför 

inkluderas inte bara upplevelser av bemötande från sjuksköterskor. 

 

Slutsatser 

Litteraturöversikten bidrar med kunskap om hur sjuksköterskan bör bemöta fibromyalgipatienter 

och ger stöd åt att sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat. Ett personcentrerat förhållningssätt 

ökar fibromyalgipatientens upplevelse av att bli väl bemött, och uppleva stöd från vården. En 

fungerande kommunikation och ett tillfredsställande bemötande har visat ge mindre belastning på 

vården, och därigenom minskade samhällskostnader, då patienterna söker mindre vård och har 

bättre livskvalité. Forskningen bör också fokusera på hur vården kan arbeta mer personcentrerat i 

denna patientgrupp till exempel genom interventionsstudier. 
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Bilaga I 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1. Ömma punkter (tender Points) vid fibromyalgi. Hämtad 2015-10 -28 från: 

http://www.news-medical.net/health/Fibromyalgia-Trigger-Tender-Points.aspx 

 

http://www.news-medical.net/health/Fibromyalgia-Trigger-Tender-Points.aspx
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Bilaga II 
 

Kriterier för diagnostisk av Fibromyalgi 

  1) Widespread pain index (WPI) ≥7 and symptom severity (SS) scale score ≥5 or WPI 3–6 and SS scale score ≥9. 

  2) Symptoms have been present at a similar level for at least 3 months. 

  3) The patient does not have a disorder that would otherwise explain the pain. 

Ascertainment 

  1) WPI: note the number areas in which the patient has had pain over the last week. In how many areas has the 
patient had pain? Score will be between 0 and 19. 

   Shoulder girdle, left Hip (buttock, trochanter), left Jaw, left Upper back 

   Shoulder girdle, right Hip (buttock, trochanter), right Jaw, right Lower back 

   Upper arm, left Upper leg, left Chest Neck 

   Upper arm, right Upper leg, right Abdomen   

   Lower arm, left Lower leg, left     

   Lower arm, right Lower leg, right     

  2) SS scale score: 

   Fatigue 

   Waking unrefreshed 

   Cognitive symptoms 

   For the each of the 3 symptoms above, indicate the level of severity over the past week using the following scale: 

    0 = no problem 

    1 = slight or mild problems, generally mild or intermittent 

    2 = moderate, considerable problems, often present and/or at a moderate level 

    3 = severe: pervasive, continuous, life-disturbing problems 

   Considering somatic symptoms in general, indicate whether the patient has:* 

    0 = no symptoms 

    1 = few symptoms 

    2 = a moderate number of symptoms 

    3 = a great deal of symptoms 

The SS scale score is the sum of the severity of the 3 symptoms (fatigue, waking unrefreshed, cognitive symptoms) 
plus the extent (severity) of somatic symptoms in general. The final score is between 0 and 12 

 
(Wolfe m.fl., 2010) The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and 
measurement of symptom severity 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.20140/full#fn13
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Bilaga III. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

 

Databas Sökord Inklusionskriterier och 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat 

CINAHL Fibromyalgia 

AND 

narrative 

2000-2015 

Full Text 

English 

15 12 3 1 

CINAHL Fibromyalgia 

AND health care 

2000-2015 

Full Text 

English 

80 33 5 1 

CHINAL Fibromyalgia AND 

experience 

2011-2015 

Full Text 

English 

62 12 5 1 

CINAHL Fibromyalgia AND 

interaction 

2000-2015 

Full Text 

English 

27 27 6 2 

CINAHL Fibromyalgia AND 

experience 

AND health care 

2000-2015 

Full Text 

English 

16 8 2 0 

CINAHL Fibromyalgia AND 

experience 

AND 

Patient 

2000-2015 

Full Text 

English 

42 27 4 0 

PubMed Fibromyalgia 

AND 

health care 

5 years 

Free Full Text  

English 

158 30 3 3 

PubMed Fibromyalgia AND 

experience 

5 Years 

Free Full Text 

English 

61 14 2 3 

PubMed Fibromyalgia AND 

experience 

AND 

Patient 

10 Years 

Free Full Text 

English 

68 35 5 1 

PubMed Fibromyalgia AND 

interaction 

5 Years 

Free Full Text 

English 

26 20 1 0 

PubMed Fibromyalgia AND 

experience 

AND health care 

10 years 

Full Text 

English 

64 28 10 1 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Bilaga IV: 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? 
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Bilaga V. 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 beskriven?   
  

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. Beskrivs studiens huvudresultat?  
  

20. Presenteras hur data analyserats?  
  

21. Är resultaten trovärdigt beskrivna?  
  

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? 
  

 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga VI. 

Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

 

 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite

ts 

granska

d 

Cunningham 

& Jillings 

(2006) 

 

Canada 

 

Individuals 

descriptions 

of Living With 

Fibromyalgia. 

 

Att utforska 

individens 

beskrivning av att 

leva med sjukdomen 

fibromyalgi och få 

förståelse av 

sjukdomen och dess 

behandling som kan 

ligga till grund för 

framtida sjukvård och 

forskning. 

Kvalitativ metod i 

form av semi 

- 

Strukturerade lång 

intervju med öppna 

frågor. Alla 

intervjuerna spelades 

in och sedan 

transkriberade med 

deltagarnas samtycke. 

intervjuerna varvade 

mellan 45 minuter 

och 2 timmer. 

Sju kvinnor och 

en man, ålder 

mellan 30-70 

som hade levt 

med 

Fibromyalgi 

mellan 1.5 - 13 

år. 

Resultatet bygger 

på två kategorier: 

Hur är det att leva 

med fibromyalgi 

och hur hanterar 

man sjukdomen. 

Medel 

hög 

grad 

Dennis, Larkin 

och 

Derbyshire 

(2013) 

 

Storbritannien 

A giant mess'-

-making sense 

of complexity 

in the accounts 

of people with 

fibromyalgia. 

 

Författarna menar att 

fibromyalgi är en 

komplex sjukdom. 

Syftet med studien är 

att belysa hur det är 

att leva med 

sjukdomen. 

Kvalitativ 

Email intervju. 

Indelad i fem 

kategorier. 

Deltagarna fick vida 

frågor, för att kunna 

ge så öppna svar som 

möjligt. Vidare 

ombads deltagarna 

svara på ytterligare 

frågor utifrån deras 

svar för att tydliggöra 

resultatet. 

20 personer med 

fibromyalgi 

diagnos. 

Resultatet visar en 

osäkerhet i 

förhållandet 

mellan läkare och 

fibromyalgipatient

er. Att det är en 

komplex sjukdom. 

Hög 

grad 

Egeli, Crooks, 

Matheson, 

Ursa, & 

Marchant, 

2008 

 

Kanada, USA 

och 

Storbritannien 

Patients’ 

views: 

improving 

care for people 

with 

fibromyalgia. 

Att sjukvårdpersonal 

med patientens syn 

kan bidra till att 

förbättra sjukvården 

för patienter med 

fibromyalgi samt 

patientens upplevelse 

i möte med 

sjukvården. 

Kvalitativ metod 

Email intervju på tre 

öppna frågor som 

varierades mellan 18- 

128 ord.  

42 Personer 3 

män och 39 

kvinnor, ålder 

23-65 år, 

deltagarna fick 

via mail delta i 

undersökningen 

genom att svara 

på tre öppna 

frågor.  

Resultatet delades 

in i tre kategorier  

positiva möten, 

negativa möte och 

patienters 

rekommendatione

r. 

Hög 

grad 

Eide, Sibbern, 

& Johannessen 

(2011) 

 

Norge 

Empathic 

accuracy of 

nurses’ 

immediate 

responses to 

fibromyalgia 

patients’ 

Syftet är att i möten 

på smärtklinik, 

undersöka och 

utvärdera 

sjuksköterskors svar 

på fibromyalgi 

patienters uttryck för 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv 

observation studie. 

studien pågick mellan 

april 2005-Juni 2007. 

Alla möten 

videofilmades.  

49 kvinnor och 

nio män totalt 

58 patienter som 

delade på fem 

specialister 

sjuksköterskor. 

I resultatet 

identifierades 801 

uttryck för 

negativa känslor, 

med tydliga och 

otydliga svar av 

sjuksköterskorna. 

Hög 

grad 
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expressions of 

negative 

emotions: an 

evaluation 

using 

interaction 

analysis 

 

negativa känslor. 

Gonzalez 

Gonzalez, del 

Teso Rubio, 

Waliño 

Paniagua, 

Criado-

Alvarez, & 

Sanchez 

Holgado,  

 

2015 

Spanien 

Symptomatic 

Pain and 

Fibromyalgia 

Treatment 

Through 

Multidisciplin

ary Approach 

for Primary 

Care. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

intervention av en 

multidipilnär 

intervention av 

fibromyalgi patienter. 

Med syfte att kunna 

erbjuda passande 

vård för fibromyalgi 

patienter, vilka, 

artikelförfattarna 

menar är en komplex 

och svår grupp 

patienter. 

Kvantitativ. Pretest-

pre post studie  

med slumpmässigt 

urval av population 

bland 446 deltagare 

som blev kontaktade 

och informerade om 

studien via telefon. 

Studien pågick 

mellan februari och 

maj 2012, och var 

indelad i två delar.   

Inkluderade i 

studien var 

kvinnor med 

fibromyalgi som 

inte hade andra 

sjukdomar som 

var orsak till 

mental ohälsa 

eller fysisk 

inaktivitet. 

Resultatet 

baserades på 

svar från 20 

deltagare med 

en medelålder 

på 40år. Alla 

deltagarna var 

diagnostiserade 

av 

reumatologen.  

Resultatet visade 

att Fibromyalgi 

patienter inte var 

fullt nöjda med 

sin behandling. 

Patienterna 

upplevde att de 

fick bättre vård av 

primärvårdens 

läkare än på 

sjukhus. 

Störst stöd i form 

av förståelse 

uppgav 50 % av 

deltagarna att de 

fick av sina 

familjemedlemma

r. 10 % ansåg att 

de fick mest 

förståelse från 

sjukvården. 

Hög 

grad 

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg. 

(2011). 

 

Sverige  

Living with a 

double burden: 

Meanings of 

pain for 

women with 

fibromyalgia. 

Syftet med studien 

var att belysa vilken 

betydelse smärta har 

för fibromyalgi 

patienter. 

Kvalitativ metod, 

narrativ intervju. 

15 kvinnor Resultatet visar att 

kvinnorna lever 

med en dubbel 

börda då de inte 

bara måste 

handskas med en 

osynlig aggressiv 

smärta, utan även 

tvingas hantera 

stigmatisering och 

att bli misstrodd.  

Hög 

grad 

Lempp, Hatch, 

Carville & 

Choy. 

( 2009) 

 

Storbritannien 

Patients’ 

experiences of 

living with 

and receiving 

treatment for 

fibromyalgia 

syndrome:  

Att utforska 

patientens upplevelse 

att leva med 

fibromyalgi. 

Kvalitativ 

metod.  Alla 

intervjuerna spelades 

in och transkriberade,  

varvade mellan 1 - 2 

timmer. 

11 kvinnor och 

en man  

ålder mellan 20-

69 valdes 

slumpmässig av 

21 patienter. 

Deltagande 

påpekade att de 

fick ingen eller 

mycket 

lite information 

om diagnosen och 

upplevde 

bristande kontakt 

med 

sjuksköterskor. 

Hög 

grad 

Lobo, 

Pfalzgraf, 

Giannetti, & 

Kanyongo, 

2014 

Impact of 

invalidation 

and trust in 

physicians on 

health 

Syftet med studien 

var att belysa 

patienters själv 

rapporterade 

upplevelse av 

Kvantitativ. 

Datainsamlingen 

gjordes online 

februari 2013, via ett 

nyhetsbrev riktat till 

Personer över 

arton år som 

själva uppgav 

att dom fått 

diagnosen 

Resultatet visar att 

Patienter som 

uppgav sig ha 

mindre smärta och 

färre besök hos 

Hög 

grad 
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USA 

outcomes in 

fibromyalgia 

patients 

kvalitén på livet 

baserat på 

upplevelsen av 

läkares attityder, 

förtroende för läkare 

och 

sjukvårdspersonal. 

målgruppen, och 

resulterade i en 

frekvens av 670 

användbara svar. 

Deltagarna fick fylla i 

mätskalor med frågor 

för att svara till 

studiens syfte. 

fibromyalgi 

fastställd av 

sjukvården. 

Studien var även 

tillgänglig för 

personer boende 

utanför USA då 

den var online. 

Deltagande var 

även från andra 

länder. 

sjukvården hade 

mer förtroende för 

läkare. 

Undersökningen 

visar att kvalité på 

livet för 

fibromyalgi 

patienterna har 

mycket att göra 

med hur de blir 

bemötta av 

sjukvården, även 

att hur allvarliga 

symtom de har 

spelar in hur de 

upplever sig bli 

bemötta. 

Paulson, 

Norberg, & 

Danielson,  

 

2002 

Sverige 

 

Men living 

with 

fibromyalgia 

- 

type pain: 

experiences as 

patients in the 

Swedish 

health 

care system 

 

Beskriva hur män 

med fibromyalgi 

upplever svensk 

hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ metod 

Narrativ intervju.  

14 män Resultatet delades 

in i fem teman: 

Männen 

rapporterade att 

det tog lång tid 

tills de sökte vård, 

de var rädda att de 

uppfattas som 

gnällspik, känner 

sig som 

försökskanin, 

hoppfull, 

negligerad & 

acceptansen till 

ingen 

återhämtning. 

Hög 

grad 

Schoofs, 

Bambini, 

Ronning, 

Bielak och 

Woehl 

 

2004 

USA 

 

 

 

 

Death of a 

Lifestyle 

The Effects of 

Social Support 

and Healthcare 

Support on the 

Quality of Life 

of Persons 

With 

Fibromyalgia 

and/or Chronic 

Fatigue 

Syndrome 

Att undersöka hur 

socialt 

stöd och stöd från 

sjukvården påverkar 

livskvaliteten hos 

personer med 

fibromyalgi och/eller 

kroniskt 

trötthetssyndrom. 

 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod 

 

Kvalitativa data 

användes genom 

telefonintervjuer med 

hjälp av strukturerade 

frågor där svaren i 

efterhand 

transkriberades, 

diskuterades och 

Kodades av tre 

forskare.  

 

Deltagarna 

rekryterade 

genom tre 

stödgrupper 

samt en 

international 

webbas. Delades 

ut 65 enkät, av 

de besvarades 

46. 

31 var kvinnor, 

fyra män och 

elva individer 

uppgav inget 

svar på 

könsfrågan. 

Medelålder var 

48 år. Av dessa 

46 deltagarna 

hade bara 32 

lämnat 

medgivande för 

intervju och 

bara 16 av de 

Resultatet visade 

att deltagarna 

beskrev att tog 

lång tid tills de 

fick diagnos och 

sjukvårdpersonale

n misstrodde 

deras 

sjukdomsupplevel

se samt saknade 

kunskap om 

sjukdomen 

fibromyalgi.  

Hög 

grad 
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som inkluderade 

syftet. 

Thorne, 

McGuinness, 

McPherson, 

Con, 

Cunningham 

& Harris, 

2004 

Canada 

Health care 

communicatio

n issues in 

fibromyalgia: 

an interpretive 

description 

Beskriver hur 

sjukvården samverkar 

med patienter med 

fibromyalgi samt öka 

välbefinnande och 

minska lidande 

genom bra 

kommunikation. 

Kvalitativ metod 

djupintervju 

som varvade mellan 

2-3 timmer i hemmet. 

Tio kvinnor och 

en man  

ålder mellan 21 

-76 år  

symptom debut 

minst 5 år.  

Deltagarna 

upplevde att 

sjukvårdpersonale

n misstrodde 

deras 

sjukdomsupplevel

se samt 

betraktades som 

psyksjuka istället 

och att de fick 

otillräckligt stöd 

av 

sjukvårdpersonale

n.  

Hög 

grad 

Ullrich, Hauer 

& Farin 

2014 

 

Tyskland 

Communicatio

n preferences 

in patients 

with 

fibromyalgia 

syndrome: 

descriptive 

results and 

patient 

characteristics 

as predictors. 

Syftet presenteras i 

två 

frågeformuleringar, 

formulerade utifrån 

beskrivet 

problemområde. 

1. Vilka 

kommunikations 

preferenser finns hos 

fibromyalgi 

patienterna och vad 

skiljer dom från andra 

smärtpatienter? 

2. Vilken patient 

relaterade faktorer 

förutsäger 

kommunikations 

preferenser för 

fibromyalgi 

patienter? 

Kvantitativ 

metod  med 

frågeformulär där 

deltagarna ombads 

gradera svaren med 

fyra alternativ. 

Väldigt viktigt till 

mindre viktigt. 

256 fibromyalgi 

patienter som 

genomgick 

behandling 

mellan augusti 

2011 till juli 

2012 fick 

förfrågan att 

fylla i ett 

frågeformulär 

om 

kommunikations

preferenser för 

Fibromyalgi 

patienter.  

Resultatet 

jämfördes med 

insamlad 

dokumentation 

från andra 

smärtpatienter. 

Där samma 

frågeformulär 

används. 

Fibromyalgi 

patienter föredrar 

en öppen 

personcentrerad 

kommunikation.  

Även emotionellt 

stöd och 

kommunikation 

kring personliga 

omständigheter 

uppgavs av 

deltagarna vara av 

stor vikt. Dock 

var det mycket 

varierade vad de 

olika individerna 

uppgav som 

preferenser.  Fibro

myalgi 

patienterna 

uppgav högre 

variabler i alla 

frågor än patienter 

med annan 

smärtproblematik. 

Hög 

grad 
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Wuytack & 

Miller  

(2011). 

 

Belgien 

The lived 

experience of 

fibromyalgia 

in female 

patients, a 

phenomenolog

ical study 

 

Studien syftar till att 

bidra med kunskap 

inom Fibromyalgi. 

Ett område som 

författarna menar att 

det finns lite kunskap 

om. 

Kvalitativ metod. 

Semi strukturerade 

intervjuer. 

6 kvinnor 

med diagnosen 

fibromyalgi. 

 

Resultatet visar att 

fibromyalgi 

påverkar hela 

individen. Nästan 

alla patienterna 

har slutat arbeta 

och upplever låg 

självkänsla. De 

känner sig 

odugliga.  

Deltagarna 

uppgav att få en 

diagnos var en 

lättnad då de fick 

ett svar på att de 

inte bara inbillade 

sig. De flesta 

deltagarna uppgav 

osäkerhet i 

samspel med 

andra och 

föredrog att inte 

tala om 

sjukdomen. 

Deltagarna hade 

upplevt så pass 

många dåliga 

möten med hälso- 

och sjukvården att 

de var tacksamma 

när de väl blev väl 

bemötta. 

Medel 

hög 

grad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


