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SKOLMILJÖN

VAD ÄR FIBROMYALGI?
Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av lång-
varig utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Sjukdomen 
har inga tydliga biomarkörer men har egna, internationellt accepte-
rade diagnoskriterier.Fibromyalgi är vanligt och 2-4% av befolkningen 
uppskattas ha sjukdomen. Majoriteten är kvinnor men det blir allt 
vanligare att män får diagnosen. 

Orsaken till sjukdomen är fortfarande till stor del okänd. 
Intensiv forskning pågår och man har identifierat en inflammations-
process i centrala nervsystemet. Smärtupplevelsen påverkas av över-
känslighet i nervsystemet och att hjärnan feltolkar kroppens signaler. 
Det uppstår obalans i det hormonella systemet och den kroppsegna 
smärthämningen fungerar inte normalt. 
Det finns idag inte något botemedel för fibromyalgi. Behandling går 
ut på information, symtomlindring, träning och livsstilsanpassningar. 
KBT/ACT bör ingå i ett rehabiliteringsprogram.

Förutom utbredd smärta och ömhet är 
de vanligaste symtomen:

 6 Utmattning/sömnstörning
 6 Morgonstelhet
 6 Kognitiva svårigheter 
 6 Stressintolerans
 6 Nedstämdhet/ångest
 6 Irritable Bowel Syndrom (IBS)
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ARBETSPLATSEN
Fibromyalgi påverkar i stor grad arbetsförmågan. Det är känt att fy-
siskt tunga arbetsuppgifter, felaktig arbetsställning, statiskt muskelar-
bete och repetitiva rörelser ger upphov till ökad smärta och ömhet. 
Den kognitiva förmågan kan vara nedsatt. Detta kan visa sig som 
sämre minne, kortare koncentrationsspann, svårigheter att klara 
arbetsuppgifter som ställer krav på simultankapacitet och minskad 
stresstålighet. 
Omgivningsfaktorer såsom kyla, drag, buller, skarpt ljus och röriga, 
stressiga arbetsmiljöer kan vara svåra att befinna sig i. 

En person med fibromyalgi har ofta begränsningar i hur mycke de kla-
rar av att arbeta. Många klarar av att arbeta deltid, medan andra inte 
klarar av att arbeta alls. 
För att må bra och känna att man har ett värde är det positivt för den 
drabbade att kunna stanna kvar på arbetsplatsen. Symtombilden 
varierar från person till person och tillsammans med sjukvård och 
arbetsgivare är det viktigt att gemensamt utveckla en individuell plan 
för att förbättra arbetsplatsen. Det är välkänt att hög grad av flexibili-
tet och egenkontroll över arbetstid/arbetsuppgifter påverkar arbets-
trivsel och arbetsförmåga positivt. 

Förslag på förändringar
 6 Planera tid för återhämtning
 6 Ge möjlighet till hemarbete
 6 Tillåt flextid
 6 Reducera arbetsstress (planera)
 6 Ergonomisk utformning av arbetsplats
 6 Möjlighet till varierande arbetsställning
 6 Tillhandahåll hjälpmedel
 6 Skapa en arbetsmiljö efter individens behov
 6 Ge ledighet för rehab

Ta gärna hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut   
med ergonomisk kunskap vid anpassningar och  
utprovning av hjälpmedel. 3
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UTREDNING AV 
ARBETSFÖRMÅGA

Svårighetsgraden av fibromyalgi varierar kraftigt mellan olika individer, 
bedömningen av arbetsförmågan måste därför alltid vara individuell. 
Det går inte att ge några generella riktlinjer.

Tidigt ingripande på arbetsplatsen är viktigt för att förhindra en ne-
gativ utveckling av hälsan. En person som under längre tid pressar sig 
själv att uppfylla alltför högt ställda krav riskerar en intensifiering av 
symtom, minskat självförtroende och i värsta fall en permanent syn på 
arbetet som något negativt. Ett rehabiliteringsmöte med patient, ar-
betsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa och sjukvårdspersonal 
där en långsiktig rehabliteringsplan upprättas är av stor vikt för både 
arbetstagare och arbetsgivare.

Från och med den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag från 
Försäkringskassan för att utreda, planera, initiera, genomföra och 
följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Det är ett stöd 
för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina 
medarbetare.

Mer information om detta finner du på: www.forsakringskassan.se


