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fibromyalgi
– ett kroniskt smärttillstånd som påverkar arbetsförmågan
Fibromyalgi (FM) är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig utbredd smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan
känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer.
Andra vanliga symptom vid fibromyalgi är:
• Kognitiva problem (minne, koncentration, svårt att hitta ord)
• Yrsel, balansproblem
• Huvudvärk
• Irritabilitet, humörsvängningar, stresskänslighet
• Domningar, stickningar
• Torra slemhinnor
• Svullnadskänsla
• Känslighet för ljud, ljus och lukter
• Feberkänsla i kroppen, svettningar
• Täta vattenkastningar
• Hjärtrytmrubbning och/eller andningssvårigheter; tillfälligt
• Illamående
• Kroppsklåda
• Vadkramper, spec. nattetid
• Ofrivilliga muskelryckningar
• Nedstämdhet kopplad till värkintensiteten
• Dimsyn och svårigheter att fixera blicken
• Kalla fingrar och tår
• Infektionskänslighet
• Diffusa hudreaktioner
Det finns även ett flertal sjukdomar och syndrom som är vanligt förekommande i samband med fibromyalgi – så kallade samsjukdomar.
De vanligaste är:
• IBS (Irritable Bowel Syndrome – irriterad tarm)
• ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom)
• Sömnapné
• RLS (Restless Legs Syndrome – rastlösa ben)
• Multipel kemisk överkänslighet (Multiple Chemical Sensitivity, MCS)
• Reumatiska sjukdomar (Bechtrevs, ledgångsreumatism m.fl.)
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bättre hälsa vid arbete
Att drabbas av fibromyalgi innebär en stor och omvälvande förändring av
livssituationen, både vad gäller privatliv och arbetsliv. Om man lider av svår
fibromyalgi är det ovanligt att man klarar av att arbeta överhuvudtaget, men
vid mild till måttlig fibromyalgi brukar man oftast kunna arbeta åtminstone
deltid. Undersökningar har dock visat att runt 30 % av fibromyalgidrabbade
byter yrkesbana på grund av sin sjukdom.
Studier har visat att personer som har fibromyalgi och som arbetar mår bättre
än personer med fibromyalgi som inte arbetar, därför är det viktigt att fibromyalgidrabbade får aktiv hjälp i form av anpassning av arbetsuppgifter och
arbetsplatsmiljö.
Att kunna komma tillbaka till arbetslivet efter att ha drabbats av fibromyalgi är viktigt för självkänslan, att känna att man har ett värde och att man
bidrar till samhället. Att hjälpa fibromyalgidrabbade att återgå till arbetslivet
är även viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är med andra ord
viktigt för både individ och samhälle.

En svensk studie från 2013 visade att utveckling av individuella strategier för
att förbättra arbetsförmågan är något som bör stödjas både av sjukvård och
arbetsgivare för att främja ett hållbart arbete och en hållbar hälsa vid fibromyalgi.
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riktlinjer vid arbetsplatsförändringar
Följande är förslag på hur arbetsgivare kan hjälpa till att underlätta återgång till arbete, fortsatt arbete eller förebygga arbetsproblem för
någon som har fibromyalgi.
Behoven varierar eftersom alla drabbade inte har alla symptom. Det är
därför viktigt att förändringar görs i samarbete med den anställde.
Utifrån varje arbetsplats måste man se över vilka strategier som är
mest lämpliga och vilka förändringar som är genomförbara.
Smärta:
• Ergonomisk utformning av arbetsplatsen.
• Tillåta pauser för avspänning.
• Möjligheter till varierande arbetsställning.
• Tillhandahålla lyfthjälpmedel för att undvika tunga lyft.
• Tillåta den anställde att arbeta hemifrån när det är möjligt.
• Reducera arbetsstressen.
• Minska eller eliminera fysisk ansträngning på arbetsplatsen.
Trötthet:
• Minska eller eliminera fysisk ansträngning och stress på arbetsplatsen.
• Schemalagda pauser/vilostunder.
• Tillåta flextid och flexibelt utnyttjande av ledighet.
• Tillåta den anställde att arbeta hemifrån när det är möjligt.
• Ergonomisk utformning av arbetsplatsen.
• Om det är möjligt, erbjuda vilorum.
Koncentrationsproblem:
• Om möjligt ge skriftliga och tydliga arbetsinstruktioner och
”att göra”-listor.
• Vid behov påminna den anställde om viktiga deadlines och möten.
• Tillåta flextid samt arbetsprestation utifrån eget tempo.
• Tillåta återkommande pauser/vilostunder.
• Erbjuda medel för minneshjälp, t.ex. schema och kalender.
• Minimera distraherande faktorer i arbetsmiljön, som att till exempel
minska buller och undvika kontorslandskap.
• Reducera arbetsstressen.
• I den mån det går erbjuda eget rum.
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Migrän och huvudvärk:
• Anpassat arbetsplatsljus, bländ- och flimmerfritt.
• Eventuellt bildskärmsskydd.
• Tillhandahålla luftrenare/luftfuktare.
• Uppmana till att inte använda för starka parfymdofter och inte heller ha
starkt doftande blommor på arbetsplatsen.
• Tillhandahålla alternativ arbetsplats för att minska syn- och hörseldistraktioner.
• Tillåta flextid och arbete hemifrån när det är möjligt.
• Tillåta återkommande pauser.
Sömnstörningar:
• Tillåta flextid och återkommande pauser.
• Tillåta den anställde att arbeta hemifrån när det är möjligt.
• Om det är möjligt, erbjuda vilorum.
Temperaturkänslighet:
• Anpassning av temperaturen på arbetsplatsen.
• Anpassa eventuell klädkod.
• Fläkt eller värmelement vid den anställdes arbetsplats.
• Flexibelt schema samt möjlighet att arbeta hemifrån vid mycket kallt
eller varmt väder.
Övrigt:
• Ge ledighet för rådgivning/behandling/läkarbesök m.m.
• Tillhandahålla handdesinfektion/uppmana sjuka att stanna hemma
vid sjukdom.
• Tillhandahålla bekväma arbetsskor när sådana krävs.
• Se över arbetsfördelningen.
• Se till att arbetsuppgifterna är varierande/växlande, t.ex. rotation.
• Att det finns närhet till toalett.
• Undvika bakgrundsmusik.
Ta gärna hjälp utifrån, t.ex. av arbetsterapeut, sjukgymnast etc., i de fall där
det kan behövas specialistkunskap.
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