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Logga in på Min sida

FibromyalgiNytt nummer 1, 2019, är tidningen du håller i handen. Ett nummer 
med spännande reportage, krönikor och mycket annat. I detta nummer har vi 

många bidrag från våra medlemmar och föreningar i olika former, vi hoppas att ni 
ska få en fin och njutbar lässtund. 

Som ni kan se, är äntligen vår nya hemsida på plats. Tyvärr drabbades vi av lite 
”barnsjukdomar”, men vi hoppas att ni har överseende. Det händer även andra, till 
och med mycket stora bolag, när systemen byts. 

Vi är väldigt stolta över det arbete som gjorts och hoppas att ni ska hitta mycket 
matnyttigt på hemsidan, inte minst vad era respektive föreningar gör under året. 
Tveka inte att göra ett besök i din förening om du inte redan har gjort det. Jag är 
helt övertygad om att alla skulle bli mycket glada om fler medlemmar dyker upp 
på det som anordnas. 

Kanske är det lite sent att påminna om, men vi vet att flera föreningar har problem  
att fylla upp styrelseplatserna. Händer detta i er förening, snälla, om ni kan, hjälp 
till att fylla dessa platser! Läs gärna reportaget om Ängelholms Fibromyalgifören-
ing, där ni får lite inblick i hur dom jobbar och att styrelsearbetet kan vara roligt, 
lärorikt och inte alls så svårt som många tror. 

Fibromyalgiportalen kan ni läsa ett litet stycke om längre fram i tidningen. Porta-
len har utvecklats mycket mer än vi kunnat ana, vi har fler användare än vi kunnat 
drömma om vid år 2. Det känns roligt att den blivit så omtyckt. Vi jobbar vidare 
med finansieringsfrågan efter detta året. 

Fibromyalgiförbundet har i samarbete med Welltours tagit fram en resa till San 
Agustin på Gran Canaria i september. Vi hoppas att vi ska bli så många att vi kan 
få ytterligare rabatt på 500 kronor per person. Varmt välkomna att följa med på 
resan! Hur ni gör och vad det kostar ser ni längre fram i tidningen.  

Önskar er alla en fin vår som äntligen är på väg när vi nu kommit in i mars månad.

Heldagsseminarie kronisk smärta, AFA, Stockholm
Nordisk träff för Fibromyalgiförbund, Köpenhamn
ENFA konferens, Wien
Utbildningsdag Tema Smärtbehandling i Primärvården, Stockholm 
Hälsoriksdagen, Stockholm
Eular, PARE, kongress, Prag 
Rehabiliteringsmedicinska veckan, Umeå 

14 feb
24–26 feb
4–5 mars

7 mars
12 mars

April
22–24 maj

Föreningarnas sidor har förändrats lite. Det finns nu en sida 
för varje förening som alla kan se och där föreningen kan göra 
reklam för sig själva. 

För föreningarnas medlemmar finns: Min sida, med mer 
matnyttig information om/från styrelsen, FibromyalgiNytt 
digitalt, förmåner, en anslagstavla och kalender.

För att komma åt Min sida behöver man en inloggning. 
Inloggningen är personlig och sker med användarnamn och 
lösenord. Dessa får du om du vänder dig till Fibromyalgiför-
bundet eller din lokalförening. 

Har du angivit en egen e-postadress till din förening kan du 
använda dig av funktionen ”Glömt lösenord” och får då auto-
matiskt dina inloggningsuppgifter skickade till dig. 

Nu har vi släppt vår nya hemsida. Det har inte varit helt utan barnsjukdomar men det känns skönt att vi 
ändå kommit så här långt.

Nytt för styrelsemedlemmar är att de endast använder sig av 
sin personliga inloggning och att alla i styrelsen har tillgång 
till styrelsesidan och den information (blanketter, informa-
tionsbrev) som finns där. Det är alltså lättare för varje styrel-
semedlem att hålla sig uppdaterad och kunna hjälpa till med 
de arbetsuppgifter som styrelsen har.

Medlemsregistret och e-post kommer endast att vara till-
gängligt för ordförande och kassör i respektive förening.

Har du några önskemål om vad du skulle vilja läsa om på 
hemsidan får du gärna skicka dessa till:
hemsida@fibromyalgi.se

Text: Anna Bystedt Odéhn
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Fibromyalgiportalen Hälsoresa

Res med oss till Gran Canaria!

Fokus på tillväxt och utveckling
Nu när portalens funktioner är på plats kan vi satsa på att 
marknadsföra den till fler användare. Tillväxt och utveck-
ling kommer att ligga i fokus våren 2019. Vi är övertygade att 
många diagnosgrupper skulle gynnas av en liknande digital 
hälsoportal med innehåll som stöttar till egenvård. 

Diskussioner pågår med andra patientförbund och vi kom-
mer att presentera portalen för våra nordiska kollegor i febru-
ari. Mer om detta i nästa nummer av FibromyalgiNytt.

Gränserna suddas ut
Det är spännande att höra att man öppnar och använder por-
talen utomlands. I våra rapporter ser vi att medlemmar är 

Text: Eva Deurloo

Fibromyalgiportalen tuffar på. Medlemsantalet växer hela tiden och vi är glada för positiv respons från våra 
medlemmar. Vi är ännu gladare när vi får kritik, för det betyder att vi kan lära oss av det och bli bättre! 

Portalen - Uppdatering från projektledarna

spridda över världen och det är uppenbart att gränser suddas 
ut med dagens teknik. Framledes vill vi kunna ha portalen på 
andra språk för att kunna gynna ännu fler.

Appen lanseras
Nu är appen äntligen klar! Den heter FM-appen och finns på 
app store att ladda ner gratis.

Appen skall ju fungera som ett komplement, en förlängning 
av Fibromyalgiportalen i datorn så man måste registrera sig 
på en dator för att kunna ladda ner appen. Den är gratis och 
finns för iPhone. I nästa led kommer den för Android. 

Vad händer efter projekttidens slut?
Vi kommer att titta på olika sätt för Fibro-
myalgiportalen att leva vidare och frodas 
efter projekttidens slut. Det är viktigt att de 
som behöver den mest har tillgång till por-
talen utan kostnad även fortsättningsvis. Vi 
jobbar med olika spår för att vi skall kunna 
erbjuda samma koncept utan att ni med-
lemmar märker någon skillnad.

Välkommen att registrera dig på 
www.fibromyalgiportalen.se

Följ med Fibromyalgiförbundet 
och Welltours till Gran Canaria 
med Europas bästa ”året-runt 
klimat”. 

Vi åker 9 september 2019, en 
eller två veckor, på en resa som 
fokuserar på såväl mental som 
fysisk hälsa och välmående.

Vistelsen beläggs på den beröm-
da ”svenskorten” San Agustín 
på södra delen av ön där vi bor 
i bungalows med uteplats och 
självhushåll. 

Området har massor att erbju-
da och ligger nära stranden och 
centrum. Här är det grönt och 
lummigt och du kan välja att 

Vi planerar en skön, rehabiliterande och aktiv resa, helt efter dina egna förutsättningar!

stanna vid en av de tre poolerna som 
erbjuds, om du inte föredrar stranden 
som ligger en kort promenad ifrån där 
vi kommer att bo.

Under september månad är det oftast 
mellan 26-30 grader varmt med havs-
vindar som fläktar skönt vilket blir ett 
perfekt sätt att förlänga sommaren på. 

Därför kommer även aktiviteter-
na att förläggas utomhus.

Under veckan erbjuds två aktivi-
teter per dag samt en trevlig halv-
dagsutflykt. Man är med på det 
man orkar och vill, inga krav på 
medverkan existerar då vi vet att 
dagsformen varierar.

• En behandling à 30 min kostar 30€ (5€ rabatt)
• Två st behandlingar à 30 min kostar 55€ (15€ rabatt)
• Tre st behandlingar à 30 min kostar 80€ (25€ rabatt)

För att vara riktigt säker på att 
få önskade behandlingar är det 
bäst att dessa förbokas innan re-
san och direkt hos Welltours se-
nast en vecka innan avfärd.
Mejla till tamara@welltours.se

- Yoga i soluppgång eller solnedgång
- Vattengymnastik
- Gruppgymnastik m.m.
Slutgiltigt program fastställs i samråd med förbundet

Alla aktiviteter är skonsamma och mjuka samt upp-
delade i två delar där första delen är den mjukaste och 
den andra delen har lite högre intensitet för de som vill 
utmana sig själva lite mer. Allt anpassas efter gruppens 
särskilda behov och önskemål.

En av veckans höjdpunkter blir onekligen utflykten till 
vackra Agaete-dalen dit vi åker i gemensam buss. Där 
kommer vi att besöka Europas enda kaffeplantage som 
dessutom gör sitt eget vin! 

I turen ingår en guidad promenad genom deras od-
lingar, provsmakning av deras produkter samt en lätt-
are lunch innan vi nöjda och glada beger oss tillbaka 
till San Agustín igen.

Aktiviteter som erbjuds
Då vi är medvetna om att många av er medlemmar 
uppskattar massage, erbjuds ni under veckan att boka 
massagebehandlingar till ett fördelaktigt och rabatterat 
pris. Welltours egna personal är utbildade massörer och 
medicinska massageterapeuter. 
Personalen finns på ön sedan snart 10 år tillbaka och 
har sedan starten behandlat över 17 000 nöjda klienter.

Massagebehandlingar

”Patienten talar ej svenska. Kommer till avdelningen, 
har medföljande tok.”

”75-årig kvinna med prostatacancer.”

”Behöver två levande personers stöd.”

”Brunbjörnsstor resistens borttages..”

”Arbetar som dator. Vet inte med sig att han utsätts för 
något som han irriterar.”

”Besöksorsak: Obehag i vänster höft när hon går och 
maler i vänster knä.”

JouRnalGRodoR
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Hälsoresa

Flyg 
D85903  
D85902  

I resan ingår del i dubbelrum i bungalow. 
Det går att resa själv med enkelrumstillägg 
och man kan även dela bungalow på fyra 
personer (två dubbelrum). 

I bungalown finns ett fullt utrustat kök. 
Det finns en mataffär på området nära re-
ceptionen. Välsorterade mataffärer finns i 
centrum bara några minuter bort. 

En sagolik frukostbuffé ingår och intas på 
ett närliggande hotell för de som önskar. 
Flertalet restauranger att välja bland finns 
inom 5-10 minuters gångavstånd för den 
som önskar äta middag ute.

Vad ingår?
• Boende (Bungalow för 2 personer) och frukostbuffé.
• Alla våra aktiviteter som avslappningsyoga, vatten  
   gymnastik, gruppgymnastik, trivselkväll m.fl.
• Flyg tur och retur inkl. skatter samt bagage.
• Transfer till och från flygplats.
• Utflykter (en utflykt/per vecka).

Welltours erbjuder 500kr rabatt/per person om minst 
20 personer åker. OBS! Rabatten är giltig t.om. 2019-
03-30.

Boende

Pris

Datum
09 SEP
16 SEP

Pris: 8125:- SEK/person (inklusive allt ovan nämnt).

Det är även att möjligt att flyga från Köpenhamn och då tillkommer 325:- SEK för 1 vecka (10 SEP - 
17 SEP) samt 1150:- SEK för 2 veckor (10 SEP - 24 SEP)

Bokar vi innan 30 mars får vi rabatt på 500 kronor/person... 

Läs mer om resan på Fibromyalgiförbundets hemsida www.fibromyalgi.se.  Kontakta oss på 
info@fibromyalgi.se om du har frågor.

Avgång / Ankomst
18:20
10:50 

Pris från Arlanda 1 vecka

Arlanda / Gran Canaria
Gran Canaria / Arlanda

23:15
17:35

Pris från Arlanda 2 veckor
Flyg 
D85903  
D85902  

Datum
09 SEP
23 SEP

Arlanda / Gran Canaria
Gran Canaria / Arlanda

23:15
17:35

Avgång / Ankomst
18:20
10:50 

Pris: 12200:- SEK/person (inklusive allt ovan nämnt).

Bilder från:

Inte bara vuxna har ont!

Mer gynnsam prognos
Den goda nyheten gällande barn-och ungdomsfibromyalgi är 
att den är mer behandlingsbar och att prognosen är gynnsam-
mare än hos vuxna.

När barn och unga får diagnosen fibromyalgi är förlusten 
av ett ”vanligt” liv oerhört stor. Plötsligt klarar man inte av att 
vara lika aktiv. Man vill ingen hellre än att vara en i gänget, 
vara ute och leka, sporta osv men det går inte när smärtan och 
tröttheten sätter gränser.

Smärthantering utvecklas med åren
Utgångspunkten är att barn upplever själva smärtan på samma 
sätt som vuxna men skillnaden handlar främst om smärthan-
teringsförmågan och det sociala sammanhanget.

Smärthanteringsförmåga är en egenskap som utvecklas 
med åldern. När kognitiva förmågor utvecklas, lär barnet sig 
att förhålla sig till känslan av smärta och kan relatera den till 
sammanhanget och därmed skapa kontroll. Erfarenheter av 
smärta präglar sedan reaktionsmönstret.

Barn agerar som sina förebilder
Barn är ju emotionellt kopplade till föräldrar och syskon och 
även det sociala sammanhanget har stor betydelse för hur bar-
net upplever långvarig smärta. De agerar som sina förebilder. 
Exempelvis är fibromyalgi vanligare hos barn där en förälder 
har diagnosen.

Ängslighet förstärker smärtcirkeln
En ängslighet med passivt reaktionsmönster vid påfrestningar 
hos föräldern färgar av sig på barnet och kan förstärka den 
onda smärtcirkeln. Om till exempel ett barn med ryggont får 
höra att hen borde sluta träna och stanna hemma kan det leda 
till att barnet tappar det sociala umgänget, halkar efter i idrott 
och kanske blir sämre i skolan. Det kan leda till både stress 
och fysisk svaghet och mer smärta.

I positiva fall kan barnet se hur föräldrar hanterar smärta 
på ett bra och aktivt sätt och får då stöd att leva och utvecklas 
trots smärtan.

Att försöka leva som vanligt
Om ett barn får fibromyalgi kan hela familjen påverkas av alla 
besök och undersökningar som måste göras och för det drab-
bade barnet vänds hela världen upp och ned. Det är viktigt att 
familjen försöker att leva som vanligt även om man naturligt-
vis tar hänsyn till barnets behov.

Viktigt med bra skolmiljö
I skolan är förståelsen för elevens sjukdom och en väl anpas-
sad skolmiljö ett viktigt komplement till medicinsk och an-
nan behandling. Att bli mött med respekt och lyssnad på är av 
största vikt och göra det lättare att handskas med sjukdomen.

För att förstå hur det är att växa upp med fibromyalgi har vi 
pratat med en familj som drabbats. På följande sidor berättar 
mor och dotter om sina upplevelser.

Långvarig smärta är sannolikt lika vanligt hos barn och ungdomar som hos vuxna. 25-40% av barn som sö-
ker på grund av olika former av utbredd, migrerande smärta har diagnosen fibromyalgi. Ofta börjar besvären 
mellan 13 och 15 års ålder. Inte sällan bortförklaras värken som ”växtvärk” men det är viktigt att stå på sig och 
kräva en grundlig utredning för besvären.

Anmälan innan 30 april för att få garanterade priser. Om man bokar efter det kan priserna komma 
att ändras. Anmälan till tamara@welltours.se

All information om resan och betalning skickas i returmail.

reportage
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reportage

forts ▶▶▶

reportage

Åsa Lövgren bor i en charmig villa 
i en grönskande förort till Stock-

holm tillsammans med två enorma 
hundar. Huset är personligt inrett och 
andas kreativitet och historia. 

Dottern Klara, 25 år, bor numera med 
sambo i Stockholm men har växt upp 
här. De berättar tillsammans om livet 
med fibromyalgi i en liten familj där 
både mor och dotter drabbats av sjuk-
domen.

Mamma Åsa har alltid haft ett högt 
livstempo. Trots en traumatisk uppväxt 
(eller tack vare?) hade hon ett starkt 
driv. I unga år startade Åsa en egen 
reklambyrå med många anställda och 
köpte i samma veva huset hon fortfaran-
de bor i. Karriären pekade rakt uppåt då 
hon 1993 fick dottern Klara. Tyvärr var 
tiden efter födseln kaotisk, både privat 
och professionellt.

- När till slut alla vårdnadstvister var 
uppklarade var det som att någonting 
släppte, jag tappade all ork och blev jät-
tesjuk. Jag hade säkert haft ont innan 
men inte haft tid att känna efter, berättar 
Åsa.

Hon hamnade till slut på St Görans 
smärtklinik och fick diagnosen fi-

bromyalgi år 2000. Åsa ville inte riktigt 
acceptera diagnosen. ”Inte jag!? -Jag är 
ju osårbar!”

Diagnosen bekräftades flera gånger av 
olika läkare och Åsa fick inse att situa-
tionen var ohållbar. Hon har sedan dess 
jobbat periodvis men klarar inte heltid. 

Åsa har alltid varit högpresterande, 
driven, duktig och ser ett mönster hos 
andra som drabbas av FM.

- Det verkar ofta vara kvinnor med höga 
krav på sig själv och på omgivningen 
som drabbas. Plötsligt säger kroppen 
ifrån och man orkar inte mer. Kroppen 
bara skriker Sluta! Lägg ner! Man kan 
köra över sig själv många år men till slut 
brister det. 

Åsa tror att dottern alltid haft ont och 
som mamma är det mycket påfrestande 
att se sitt barn lida. 

Åsa och Klara uppsökte en lång rad 
terapeuter och vårdgivare utan att 

få någon riktig hjälp. Man visste helt en-
kelt inte vad som var fel.

Förutom fysiska besvär drabbades 
Klara av konflikter i sin relation med 
sin pappa och hade jobbigt med skolan 
och sociala kontakter. Åsa har försökt 
skydda sin dotter och har gjort allt för 
att hennes liv skall bli så bra som möjligt 
med de förutsättningar som fanns.

Vi bad Åsa berätta om tiden när klara 
blev sjuk.
- Min dotter mådde uppenbarligen inte 
bra, skrek hela tiden och sov aldrig mer 
än 20 min i sträck. Jag gick till alterna-
tiva behandlare, kollade allt, var hos lä-
kare jämt. Jag upplever att jag bar henne 
mentalt och fysiskt hela tiden. 

Klara var alltid irriterad. Det var som 
att hennes kropp bråkade och det satte 
sig på humöret. Till exempel kräktes 
hon jämt. Tills slut blev det normalt för 
oss medan andra mammor tyckte det 
var hemskt att se!

Det var en konstant oro för min dot-
ter. Jag har inte agerat ut det utan det 
är som att oron blivit en egen sjukdom. 
Vi har ju varit ensamma, utan stöd av 
familjen eller omgivning och det har 
stärkt banden mellan oss, berättar Åsa.

Fick ni något stöd av vård och skola ef-
ter att klara fått sin diagnos?
- Vi upplever båda att diagnosen FM 
inte accepterats och varken skolan el-
ler omgivningen har erbjudit något bra 
stöd.

klara är idag 25 år och jobbar heltid 
som produktionsledare på en digital-
byrå. Hon har sambo och en söt liten 
hund som inte lämnar hennes sida.

berätta om vad du minns från uppväx-
ten med fibromyalgi
- Skolan var tuff och i 6an, när dagarna 
blev längre i skolan, blev det svårt. Jag 
berättade inte för någon om mina pro-
blem utan isolerade mig istället. 

Andra uppfattade mig som lättirrite-
rad och jag hade svårt med kompisar. 
Jag accepterade inte riktigt att jag var 
sjuk.

Vilket bemötande/stöd fick du av 
vård? skola? Omgivning?
- Jag fick ju anpassad skolgång men de 
vuxna trodde inte riktigt på min diag-
nos. Mina sjukdomar syns ju inte, var-
ken migrän eller FM.  Det känns som 
jag kämpat jämt för att verka frisk. Jag 
har gått och kräkts på toa och sedan 
kommit tillbaka som att inget hade hänt.

- Jag fick ofta höra från läkare:” Nej  
fibromyalgi kan du inte ha - du är för 
ung”. Man tror på dem.  Man blir osäker 
på om man är galen. Det var lättare att 
prata om migrändiagnosen, det förstod 
man.

- Jag fick bland annat massage på ung-
domsmottagningen och prövade aku-
punktur, utan effekt. Till slut blev jag 
nästan mer stressad av alla läkartiden 
och psykologtider. I gymnasiet fick jag  
citodon mot smärtan och det gjorde stor 
skillnad i mitt liv.

Hur reagerade kompisar?
- Då jag jämt hade ont, reagerade jag 
med att bli arg och asocial. Jag hade 
svårt med kompisar,. När man har ont 
kan man uppfattats som stöddig.

Hur fungerar arbetet?
- Jobbet är svårt att klara av. Egentligen 
vill jag inte jobba heltid men måste. Jag 
klarar av en dag i taget. När jag får mig-
rän stannar jag hemma men annars är 
jag aldrig sjukskriven. Jag jobbar ikapp 
på nätterna om jag missat några timmar. 

Familj med fibromyalgi
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och förberedande av fika vid våra samlingar. Alla uppgifter 
som förekommer i föreningens styrelse blir därmed väl för-
delade så ingen blir överbelastad av alla sysslor som behöver 
utföras. Vi har även en plats hos "samrådsgruppen" eftersom 
vi är flera patientföreningar som delar lokaler för våra träffar.

Styrelsearbete är inte så avancerat som det låter
Vår styrelsefördelning samt uppgift för varje plats i styrelsen 
är väldigt enkel. Vår ordförande gör minst - hon delegerar ut 
alla arbetsuppgifterna, sekreteraren skriver ner dem, kassören 
sköter ekonomin, kaffekommittén ordnar tilltugg, vice-pos-
terna hoppar in när någon av de ordinarie är vakanta, en av 
oss ansvarar för vinster och lotter inför den populära och 
ständigt återkommande bingokvällen. 

Vi har en som ansvarar för att posten blir intagen och en av 
oss ansvarar för kontakten med nya och befintliga medlem-
mar. Som du ser- styrelsearbete är inte så avancerat som det 
låter.

Vad som fungerar bra i vår förening är det delade ansvaret, 
att vi alla bidrar med vad vi klarar och att vi har så härligt 
tillsammans. Det är en gemenskap som är svår att hitta någon 
annanstans och just det att inte behöva förklara en mindre bra 
dag, det är en uppmuntrande känsla bara det.

Vi vill bolla ideér
Något som vi önskar att kunde förbättras är att fler i yrkes-
verksam ålder har möjlighet att hjälpa till med att bolla idéer 
om vad de önskar att vi i föreningen arbetar med. Vi i styrel-
sen arbetar för våra medlemmar, vilket är svårt att genomföra 
då vi inte vet vad våra medlemmar önskar och förväntar sig 
av oss. 

Det är så lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta i dessa. 
Vi vill därför uppmana medlemmar att vända sig till styrelsen 
med tankar och idéer om vad som önskas att genomföras.

Styrelsearbete är ingen börda
Det är även en hög medelålder hos oss i styrelsen och vi be-
höver få in fler som har en vilja att närvara och vill lära sig 
styrelsearbete, för att föreningen ska finnas kvar framöver. Ju 
fler vi är som hjälps åt, desto enklare är det arbete som behö-
ver utföras. 

Till en början är det inte ett styrelseansvar som efterfrågas, 
utan bara en närvaro vid våra samlingar. Och för en relativt 
nyinsatt ordförande så är det inte så mycket arbete som käns-
lan av styrelsearbete kan innebära. Är vi många, så blir det 
ingen börda utan en trevlig sammankomst med några obliga-
toriska inslag, men främst en social gemenskap.

Hur hanterar du dina besvär?
-Vin ger avslappning. Ibland dricker 
jag för att få lindring. Sedan får jag ång-
est för det. Nu försöker jag ta bort saker 
som gör mig stressad. 

Tidigare har jag dansat mycket men 
pallar inte nu. Det blir som en ond cir-
kel. Jag vill ju träna men orkar inte och 
får ångest för att jag inte orkar.

Jag gav mig själv som present till nyår 
att säga upp mitt gymkort för att slippa 
ha dåligt samvete! Däremot promenerar 
jag jättemycket. Minst en timme om da-
gen. 

Min kille är toppen. Han accepterar 
mig som jag är. Och jag har min hund 
som inte ställer några krav.

Om du kunde gå tillbaka och ändra 
något, vad skulle det vara?
- Jag ångrar att jag inte berättade om 
min sjukdom för någon. Och jag öns-
kar att jag varit mer förlåtande mot mig 
själv. Jag har alltid haft höga krav på mig 
själv, ville vara till lags. Det har jag ärvt 
av mamma.

Ung med fibromyalgi Föreningsporträtt
▶▶▶ forts

Ängelholms 
fibromyalgiförening

Medlemmarna ville sprida kunskap
Vår förening här i Ängelholm startades 1990 av bl a Yngve 
och Naimi Nilsson samt Anne-Marie Jönsson. Det finns någ-
ra medlemmar som har varit med nästan sedan starten och 
deras tankar kring uppstart av ny förening var att sprida kun-
skap och öka förståelsen för Fibromyalgi. 

Det kan inte varit helt lätt eftersom man inte hade något 
stödjande förbund bakom sig, men det blev ganska många 
föreningar, runt om i landet. 1998 bildades Sveriges Fibromy-
algiförbund, med syfte att stödja de lokala föreningarna.

Snart är det 30-års jubileum
Ängelholms Fibromyalgiförening firade 25-årsjubileum den 
25 april 2015 med buffé, tårta, underhållning och synnerli-
gen trevlig gemenskap. Vid årsskiftet 2018/2019 hade vi 78 
medlemmar, men har fått utökat med ett par stycken sedan 
årsskiftet. Nästa år väntar ett 30 års jubileum.

Våra bästa vänner finns i föreningen
Gemenskapen vi har är viktig, mycket mer betydelsefull efter 
att vi lärt känna varandra. Tillsammans försöker vi hitta gläd-
je i vardagen, stötta varandra och ha en fin gemenskap. 

Vi delar skratt och gråt, glädje och sorg och försöker se varje 
enskild medlem. För oss är det viktigt att ha högt i tak. Vår 
målsättning är att alla ska känna sig hemma i vår förening.

Vi har haft flera möten för nya medlemmar. Många av oss 
delar den uppfattningen att några av våra bästa vänner åter-
finns i vår förening. Tyvärr så är bara en tredjedel av våra 
medlemmar aktiva och kommer på våra samlingar, vilket är 
en synd med tanke på att vi alla behöver varandra.

Medlemsträffar med olika teman
Vi önskar att fler av våra medlemmar har möjlighet att kom-
ma på våra träffar. Under året har vi mellan åtta till tio med-
lemsträffar med blandade teman. Dessa träffar varierar från 
eftermiddag till kvällstid, allt för att det ska passa alla. 

Vi försöker variera innehållet i våra sammankomster, från 
enklare samvaro såsom kaffe på stan till föreläsningar, spel 
och pyssel till studiebesök, bingokvällar eller boule. Med jäm-
na mellanrum plockas s.k. 20-lotter fram för att få lite extra 
spänning i tillvaron. Året avlutas alltid med en uppskattad 
julfest.

Styrelsearbetet
I dagsläget är vi nio stycken som arbetar i styrelsen. Det finns 
dels de vanliga obligatoriska posterna såsom ordförande, se-
kreterare och kassör samt deras vice poster. Ett par tre stycken 
har också fått bilda en kaffekommitté som ansvarar för inköp 

Åsa försöker dela med sig av sina er-
farenheter till Klara och stötta så 

gott det går men båda är överens om att 
Klara inte blivit ”curlad”. Nästan tvärt-
om. 

Klara har fått ta hand om sig själv när 
mamma haft besvärliga perioder och 
Åsa har alltid uppmuntrat Klara att vara 
aktiv.

Både Åsa och Klara anser att de hade 
behövt mer information om sjuk-

domen. Sjukvården erbjöd ingen ut-
bildning eller kunskap och läkarnas in-
ställning var snarare att sjukdomen inte 
var ”riktig” och det blev därför svårt att 
acceptera den.

- Hade jag förstått vad det var hade jag 
kanske kunnat acceptera det, säger Kla-
ra.

Framtiden för dem båda är oviss. 
Klara kämpar på med jobbet och tar en 
dag i sänder. Åsa har återkommande 
konflikter med Försäkringskassan och 
är mycket orolig för ekonomin vilket 
påverkar kroppen negativt. Det blir en 
ond spiral.

Men även om smärtan sätter stopp 
för kroppen fungerar kreativite-

ten! Åsa har tagit fram flera uppfinning-
ar som bidrar till bättre miljö. En av de 
mest framgångsrika innovationerna är 
Guldkannan.
- Den säljs över hela världen! Urin är 
fantastisk växtnäring och jag fundera-
de på hur man kan tillvarata detta och 
utvecklade en vattenkanna man kissar 
i, späder ut med 9 delar vatten och an-
vänder för växter. De frodas som aldrig 
förr! Text och bild: Eva Deurloo

I FibromyalgiNytt tänkte vi ha ett återkommande inslag där föreningar får möjlighet att berätta om sin verk-
samhet. Vi hoppas att man blir inspirerad och kan lära av varandras erfarenheter. Först ut är Ängelholm! Skriv 
till oss på fibromyalginytt@fibromyalgi.se om ni vill berätta om er förening i nästa nummer.

”Jag gav mig själv som 
present till nyår att säga 
upp mitt gymkort för att 

slippa ha dåligt samvete!” 

Med Guldkannan behöver man inte 
tillföra dyr växtnäring utan utnyttjar 
naturens krafter.

Det är inspirerande att träffa både 
Klara och Åsa. Här finns energi, 

omtanke, kärlek och samhörighet. 
Samtidigt blir det uppenbart att kun-

skap om diagnosen fibromyalgi var (är?) 
bristfällig hos vårdgivare och att får man 
fibromyalgi i unga år kan det vara svårt 
att få stöd från vård och skola. 

Mer information om sjukdomen och 
en annan inställning från omgivningen 
(att bli tagen på allvar) hade kanske un-
derlättat uppväxten med fibromyalgi.

Vi tackar Åsa och Klara för inblicken i 
livet med sjukdomen fibromyalgi

Text : Marta Andertun
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Ingen gåva är för liten – alla gåvor behövs!

Ha gärna Fibromyalgiförbundets forsknings-
stiftelse i åtanke när du vill hedra en avliden 
vän eller anhörig med en minnesgåva.

Bg: 900-3997 
Pg: 90 03 99-7
Swish: 123 900 3997

TILL MINNE AV... 
Vid minnesgåvor – tänk gärna på fibromyalgiforskningen!

Grönländskt pärlbroderi i grupp
3  Banan och pumpa
Smoothien är en bra källa till vitaminer 
och fibrer vilket minskar matsmält-
ningsproblem och problem med hjär-
ta.

1,5 dl mandlar
2 dl krossad is
½ mogen banan
1 dl pumpapure
1,5 msk honung
½ tsk kanel
¼ tsk muskot
¼ tsk ingefära

Lägg allt i mixern och blanda några 
sekunder. Servera och drick direkt.

recept reportage

Uppskattade onsdagar
I KAK (Köping, Arboga, Kungsör) har 
man på onsdagar en uppskattad och 
välbesökt aktivitet. Då tar man fram nål 
och tråd och ägnar sig åt Grönländskt 
pärlbroderi. 

FibromyalgiNytt pratade med Zilla 
från Köping, som berättade om sin hob-
by.

Hantverket blev en aktivitet
Idén till aktiviteten föddes då en med-
lem lärt sig hantverket av sin svägerska 
och tog med några alster på ett styrelse-
möte. Detta var för ca 11 år sedan. 

Studieförbundet Vuxenskolan ställ-
de upp med lokaler, medlemmen blev 
kursledare och vips hade man en grupp!

Att sy med pärlor
Hantverket går ut på att man syr med 
små, små pärlor. Pärlorna är bara någon 
mm i diameter och man använder sig av 
särskilda broderimönster. 

På mönstren finns färgkodningar och 
tydliga instruktioner men kursledaren 

Fyra nyttiga Smoothies som ger välbehövlig vitaminboost i vintermörkret

1  Mango och banan
1 mango
1 banan
1 glas naturell yoghurt
1 matsked havre
2 mandlar
½ tsk gurkmeja

Skala och skär mango och banan i bi-
tar. Lägg allt i en mixer och blanda or-
dentligt. Servera och drick direkt

4  Grön smoothie
1 näve spenat
2 selleri
½ liter vatten

Tvätta spenat och selleri. Skär allt i 
bitar och lägg i mixern med vattnet. 
Blanda allt i några sekunder, sila och 
drick direkt.

2  Morötter och apelsin
Morötter är rika på vitamin A och an-
dra viktiga antioxidanter som hjälper 
kroppens olika funktioner. Blandar 
man det med apelsinjuice får man en 
energigivande smoothie.

8 morötter
1 apelsin
½ citron
½ glas vatten

Skala och skär morötterna och pres-
sa apelsinen. Lägg allt i en mixer och 
blanda några sekunder med lite vat-
ten. Servera direkt och ha i lite citron-
juice.

En av fördelarna med att vara medlem i en förening är att man kan ta del av gemensamma aktiviteter. Man får 
kontakt med andra i samma situation, lär sig nya färdigheter, kan åka på utflykter och blir en del i en gemenskap 
som gör sjukdomen lite lättare att bära. När man har besvär som gör det svårt att vara socialt aktiv är det viktigt att 
det finns möjligheter att umgås enkelt och kravlöst. Fibromyalgiförbundet består av 34 lokalföreningar och sedan 
en kort tid även en nationell förening. Föreningarna ordnar själva aktiviteter för sina medlemmar och utbudet är 
mycket varierat.

finns till hands om man stöter på svårig-
heter. 

Under åren har deltagarna sytt otaliga 
dukar med intrikata mönster, lyktglas, 
nyckelringar, dekorationsägg osv.  Man 
väljer själv vad man vill göra och hur 
mycket tid man vill lägga på handarbe-
tet.

Prestigelöst
Det är självklart roligt att kunna se re-
sultatet av sitt arbete i form av fina alster 
men den stora behållningen av kursen 
är, enligt deltagarna, den fina gemenska-
pen.

– Det är prestigelöst och man kan 
komma och bara sitta med och prata 
utan att handarbeta om man vill.  Vi 
skrattar väldigt mycket och berättar to-
kiga saker! Vi pratar aldrig sjukdomar, 
säger Zilla.

Dagsformen och intresset styr
En del tar hem sina projekt mellan träf-
farna men en del lägger ambitionsnivån 
lägre och gör lite mindre saker. Man väl-

jer själv utifrån dagsform och intresse. 
Självklart fikar man och det finns all-

tid kaffe och te i lokalen men fikabröd 
tar man med själv.

Inspirationsresor
Förutom onsdagsträffarna har förening-
en som tradition att åka på studiebesök 
en gång om året till en pärlateljé i Skåne, 
som specialiserar sig på detta hantverk. 

- Vi får inspiration och kan handla 
material på plats. Vi stannar två nätter 
i Helsingborg på resan och har det kul, 
berättar Zilla.

Finns på sociala medier
Det finns en särskild grupp på Facebook 
för de som håller på med Grönländskt 
pärlbroderi och det är relativt utbrett i 
Sverige.

Alla är välkomna
Gruppen som träffas är delvis samma 
gäng som när man startade men några 
har slutat och några har tillkommit. 
Alla är välkomna! I dag är man nio per-
soner som träffas 15 gånger per termin. 

forts ▶▶▶
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Psykisk Hälsa
- vid långvarig smärta

Nedärvda beteenden skyddar kroppen
Lena inledde med att beskriva vad som händer i kroppen vid 
smärta. Vid ett trauma som ger smärta signalerar kroppen 
”Risk för skada!”. Impulsen från den skadade kroppsdelen går 
först till ryggmärgen och sedan till hjärnan via förlängda mär-
gen. Vi vet utan att titta var det gör ont. En naturlig reaktion är 
att hålla kroppsdelen stilla. Detta är ett nedärvt beteende för 
att skydda kroppen. 

Vid riktigt akut och stark smärta, som när man bränner 
handen på en varm platta, kopplas hjärnan bort och signalen 
går direkt via ryggmärg till musklerna och man drar bort han-
den. Det är en genetisk reflex, som fyller en viktig funktion. 
Det ser annorlunda ut vid långvarig smärta där kroppen ut-
sätts för svår stress under lång tid.

Flera mekanismer bidrar till att smärtan sprids och blir 
kronisk. 
Man får något som kallas ”wind-up” där även andra delar av 
nervsystemet (än det som skadades) tar över och ökar signale-
ringen. Systemet blir uppvarvat. Ett annat fenomen är smärt-
spridning. 

Vid akut smärta har man en specifik lokalisering av smär-
tan men vid kronisk värk blir den mer utbredd och många 
delar kopplas på och man kan utveckla fibromyalgi. Kroppen 
har ett smärtminne. De som upplevt traumatiserande smärta 
i barndomen får svårare vid smärta i vuxen ålder.

Hur påverkas vår psykiska hälsa av långvarig smärta?
Smärtimpulserna i kroppen konsumerar serotonin, ett ämne 
i kroppen som påverkar depression. Risken ökar därför rent 
hormonellt för depression vid långvarig smärta.

Många patienter förskrivs anti-depressivt läkemedel av lä-
karen vilket ibland leder till att man tror att läkaren förmodar 
att smärtan är psykisk, att man är deprimerad. Så är inte fallet 
och läkaren gör rätt men läkaren borde ta sig tid att förklara 
hur han/hon resonerar.

En liten dos anti-depressiva höjer effekten på det man redan 
tar. Till exempel kan läkemedlet Saroten, som ges i 1/15 del av 
vad man skulle ge mot depression, återställa serotoninbalan-
sen, påverka smärtan och som biverkan orsaka trötthet som 
hjälper mot sömnproblem.

▶▶▶ forts

Bakre raden från vänster: Zilla Nilsson,  Carita Rönnlund, Susanne Zettergren, Lilian Eriksson. 
Främre raden från vänster: Katarina Eriksson, Anette Tibblin Allansson (kursledare), Ewa Enarsson, Annette Östman, Solvig Blom.

Vem som helst kan brodera
Det enda som behövs är nål och tråd, 
ett mönster samt de små pärlorna. Man 
kan handla allt på internet eller i ateljén 
i Skåne. Pärlorna kan vara ganska dyra 
beroende på vilka färger man väljer och 
mönstren är ofta på danska men brukar 
fungera bra ändå.
- Vem som helst kan brodera men det 
blir såklart lättare om man är van att 
handarbeta, menar Zilla.

- Det är så avkopplande. När jag vill 
distrahera mig från besvär sätter jag på 
en bok i hörlurarna och tar fram brode-
riet. Det är verkligen beroendeframkal-
lande och har blivit som terapi för mig, 
säger Zilla.

Vad gör man då med alla fina alster?
- Det kan vara svårt att sälja då det blir 
ganska dyrt bara att täcka materialkost-
nader. Ibland har vi skänkt till lotterier 
och vi ställer ut på hantverkets dag.

Att ha kul ihop är viktigaste
Men det viktigaste är att man har kul 
ihop. Alla jobbar efter egen förmåga och 
de mer erfarna hjälper de nya deltagar-
na. Hela styrelsen i KAK är med i pärl-
gruppen!

30 januari hölls en föreläsning på Dalheimers, Göteborg, arrangerad av RIG (Reumatikerförbundet i Göte-
borg). Föreläsare var Lena Sandin Wranker, smärtläkare på Angereds Närsjukhus.

Sömnen är central vid smärttillstånd. 
Det är viktigt att säkerställa nattsömnen och de flesta behöver 
sju timmars sömn. Man behöver ge sig själv föreutsättning-
arna att få dessa sju timmar även om det inte alltid blir så. 
Trötthet gör att man mår sämre. Under dagen bombarderas 
vi av intryck och hjärnan behöver vila på natten för att kunna 
sortera dessa. 

Om man inte får möjlighet att sortera intrycken kan man 
drabbas av minnessvårigheter. Saker ramlar bort vilket leder 
till att självkänslan påverkas när man känner att man inte kla-
rar vardagen eller arbetet.

När smärtan försvinner normaliseras minnet
När någon opereras för höftartros efter att ha gått med smärta 
under lång tid normaliseras minnet när smärtan försvinner. 

Det kan kopplas till två mekanismer: när smärtan försvinner 
sover man bättre, hjärnan frias till annat än smärta men även 
det faktum att man kanske rör sig mer när man inte längre har 
ont bidrar. Fysisk aktivitet gynnar kognition och minne.

Bemötande och kränkningar ger nedstämdhet
Nedstämdhet och depression vid kronisk smärta kan även 
bero på det bemötande man får av omgivningen. Tyvärr är det 
inte ovanligt med kränkningar från Försäkringskassan, gran-
nar som tycker man ser för frisk ut för att vara sjukskriven 
etc. Man kanske tror att omgivningen förväntar sig mer än 
vad man klarar av och det påverkar självkänslan och humöret.

Rehabpersonal kan hjälpa till med hjälpmedel för att under-
lätta i vardagen och det kan vara skönt att veta att det finns be-
handlingsmetoder, strategier och läkemedel som botemedel 
mot psykisk ohälsa vid långvarig smärta.

En fjärdedel av föreningen deltar
Föreningen är relativt liten med 43 
medlemmar men det är en fin gemen-
skap med bra uppslutning både på mån-
dagens fikaträffar och onsdagens pärl-
broderi. Många bor långt ifrån lokalen 
men tar sig ändå hit för att delta. Det är 
vi väldigt glada för, avslutar Zilla.

“Lyhördhet för hur andra upplever 
situationen är den bästa vägen till 
förståelse för deras handlande.”

– Stefan Stenudd

Text: Eva Deurloo
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Under vintern ser man reklam för kosttillskott överallt. 
D-vitamin är en storsäljare i mörka Sverige och man läser att 
brist på D vitamin kan leda till alla möjliga besvär. D-vitamin 
är ju en av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och 
faktiskt kan behöva ta som tillskott. Framförallt under vin-
terhalvåret.

Det är svårt att veta vad som är sant och osant när det gäller 
hälsostatus och vitamin D. Dagstidningarna har ofta rubriker 
som ibland motsäger varandra.

Hur får man i sig D-vitamin?
Solljus gör att vi kan bilda D-vitamin. I juni och juli räcker det 
att gå bararmad utomhus upp till en kvart två till tre gånger i 
veckan för att kroppen ska kunna bilda D-vitamin som sedan 
lagras i kroppen. Ofta räcker det en bra bit in på vintern men 
vissa månader kan man behöva tillskott.

Vi får i oss en viss mängd D-vitamin via maten. Det finns 
främst i fet fisk som sill, lax och makrill men även i ägg-
gula, mjölkprodukter och matfett (om de är berikade). Kött 
innehåller också en del D-vitamin.

Vad gör D-vitaminet?
D-vitaminet reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. I all-
varliga fall kan långvarig brist leda till det som kallades ”eng-
elska sjukan”, eller rakit, hos barn och som kallas osteomalaci 
hos vuxna. Nyare forskning visar också på att D-vitamin kan 
ha betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar.

D-vitamin bidrar till ett normalt immunsystem. Man tror 
att vitaminet kan påverka de vita blodkropparna men fler stu-
dier behövs för att kunna göra kopplingen helt säkert. Efter-

Forskning

I studien “Characterizing classes of fibromyalgia within the 
continuum of central sensitization syndrome” har man syste-
matiskt klassificerat sjukdomen Fibromyalgi baserat på flera 
kliniska och icke-kliniska variabler. Man använde data från 
2529 st patienter som tillsammans hade nästan 80 000 doku-
menterade observationer eller kliniska besök.

En datoriserad modell identifierade fyra huvudklasser av FM, 
baserade på upplevd smärta och symtom, samsjuklighet och 
vilka behandlingar de erhållit. Fynden visar att sjukdomen 
innefattar ett spektrum av symtom som ändras över tid och 
man hoppas att en klassificering av sjukdomen kan resultera 
i bättre och mer individanpassad behandling. Den stora va-
riationen av symtom hos patienter gör det svårt för läkare att 
ställa diagnos och ge behandling.

Forskarna använde en datamodell (clustering) för att identi-
fiera typiska mönster/kategorier baserat på följande: samsjuk-
lighet, smärtande områden, besvär till följd av FM och typen 
och antal vårdtillfällen.

Fibromyalgi innefattar ett spektrum av symtom som ändras över tid
Ett datorprogram identifierar fyra klasser av Fibromyalgi

Dessa faktorer vägdes samman och modellen identifierade 
fyra huvudkategorier av fibromyalgi: Klass 1-lokal FM med 
klassiska symtom (kronisk generaliserad smärta och ömhet). 
Klass 2 -mer generaliserad sjukdomsutbredning med ökad 
smärta och fler symtom. Klass 3 -FM med svåra symtom och 
tilläggssymtom, mer smärta, ökade sömnbesvär och kemisk 
överkänslighet. Klass 4 -FM sekundärt till andra tillstånd med 
mest antal och svårighetsgrad av symtom.

De flesta av de patienter som inkluderats i studien hamnade 
inom ramen för klass 1 eller klass 2. Forskarna konstaterade 
dock att visa patienter vars sjukdom indelats i en klass över-
gick i en annan över tid. Det var vanligare att sjukdomen för-
värrades än tvärtom.

Forskarna efterlyser vidare studier som stödjer klassificering 
av sjukdomen och belyser hur sjukdomen kan utvecklas. In-
formationen kan då användas till att förbättra diagnosticering 
och optimera behandling.

källa: fibromyalgianewstoday

källa: fibromyalgianewstoday

Rökning är en riskfaktor för svårare symtom
Rökning ökar risken för kognitiva besvär och depression hos fibromyalgipatienter

Rökning är en riskfaktor för kognitiva besvär, symtomförvär-
ring, sämre livskvalitet och ökad depression och oro för pa-
tienter med fibromyalgi enligt studien ”Tobacco use in Fibro-
myalgia is associated with cognitive dysfunction: A prospective 
cohort study”.

Studier visar att de flesta fibromyalgipatienter (50–80%) upp-
lever nedsatt minne, förvirring och koncentrationssvårighe-

ter. Man ville med studien ta reda på vilka omgivningsfakto-
rer, specifikt rökning, som påverkar symtom vid FM.

Forskare inkluderade 668 patienter varav 14% var rökare. Re-
sultaten visar att rökarna hade sämre kognitiv funktion och 
även att rökning är en riskfaktor för svårare övriga symtom 
och sämre upplevd livskvalitet samt mer sömnbesvär, oro och 
depression.

D-Vitamin
- hur viktigt är det egentligen?

som kalcium bidrar till musklernas förmåga till sammandrag-
ning kan för låga nivåer leda till en känsla av muskelsvaghet.

D-vitamin har också visat sig påverka humöret. Man kan 
reagera på låga halter av D-vitamin i kroppen och det finns 
studier som påvisat sambandet mellan för låga D-vitaminni-
våer och depression eller dåligt humör. 

Hur mycket behöver vi?
Genomsnittsbehovet är beräknat till 7,5 mikrogram per dag. 
För att vara på den säkra sidan rekommenderas 10 mikro-
gram per dag. Enligt Läkemedelsverket finns det personer 
som löper större risk att drabbas av brist, bland annat vegeta-
rianer, allergiker och andra som av olika anledningar inte äter 
fisk och D-vitaminberikade livsmedel eller undviker solexpo-
nering.  De kan till och med behöva 20 mikrogram per dag.

Tillskott av D-Vitamin
Tillskott kan man ta hela året men det är naturligtvis vikti-
gast under vinterhalvåret. Däremot ska man inte ta för stora 
mängder D-vitamin då det kan vara giftigt! Njurarna belastas 
av för mycket kalcium och det kan leda till svikt. 

Man kan inte få i sig för stora mängder via maten men om 
man äter flera olika kosttillskott som innehåller D-vitamin 
kan man få för mycket. 100 mikrogram per dag är maxgräns 
för vuxna.

Debatten om hur viktigt det är att ta tillskott av vitamin D 
kommer sannolikt att fortsätta och även om flera stora kli-
niska studier pågår kommer det nog att dröja några år innan 
man ser resultaten.

Näringsämnet Lutein, som finns i färgstarka grönsaker och 
frukter, kan dämpa inflammation, visar forskning från Lin-
köpings Universitet. Fynden pekar på att Lutein, som ingår i 
gruppen karotenoider, har anti-inflammatorisk effekt hos pa-
tienter med kranskärlssjukdom.

Många som har haft hjärtinfarkt har kvar en låggradig, kro-
nisk inflammation i kroppen trots behandling. Kronisk in-
flammation är förknippad med sämre sjukdomsprognos.

De flesta tidigare studierna om karotenoiders koppling till in-
flammation har gjorts på djur eller friska människor. Men im-
munceller hos de som har en låggradig inflammation är mer 

Spenat minskar cellernas inflammatoriska process
Ny studie visar att grönsaker dämpar inflammation

källa: Linköpings Universitet

lättretliga och kan reagera annorlunda än motsvarande celler 
från friska personer. 

Studien visar att en särskild karotenoid, Lutein, kan dämpa 
långvarig inflammation hos patienter med kranskärlssjuk-
dom. Dessutom visar den att Lutein tas upp och lagras av im-
muncellerna i blodet.

Det visade sig att cellernas inflammatoriska aktivitet mins-
kade påtagligt när cellerna behandlades med Lutein. Framför 
allt grönsaker med mörkgröna blad, som spenat, är rika på 
Lutein.

Text: Eva Deurloo
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HälsaForskning

Syftet med studien var att bedöma hur män med fibromyalgi 
påverkas i vardagen av kognitiva besvär. Data insamlades via 
djupintervjuer med åtta män med FM. En berättande analys 
gjordes av materialet.

Deltagarnas kognitiva problem varierade mellan tillfälliga 
koncentrationssvårigheter till svåra och komplexa problem 
med minne, problemlösning och verbal förmåga. Dessa be-
svär påverkade vardagen på ett signifikant sätt och överskug-
gade deltagarnas hemliv, sociala relationer och arbetsförmå-

I Sverige sitter vuxna i genomsnitt åtta timmar per dag och 
bara hälften motionerar mer än 30 minuter i veckan. När man 
har ont och är trött- som vid fibromyalgi, kan det vara svårt att 
mäkta med vardagen och bara själva ordet motion kan fram-
kalla olustkänslor.

Då kan det vara bra att veta att det är minst lika viktigt för 
hälsan att undvika stillasittande som det är att motionera. Att 
minska antalet stillasittande timmar från åtta till tre kan öka 
livslängden med två till tre år. 

Stillasittande har ett starkt samband med utvecklingen av 
många kroniska sjukdomar och kroppens funktioner och or-
gan behöver belastning och aktivitet för att fungera väl.

Svenska befolkningen har blivit bättre på att motionera men 
det verkar som att det totala stillasittandet ändå ökar. Vi ser 
mer på TV, åker mer bil och många sitter still på sin fritid.

Hur påverkas män vid fibromyalgi?
Minnesluckor, ordtappning och misstag, är mäns upplevelser av kognitiva besvär vid fibromyalgi

ga. I vissa fall var det svårt att upprätthålla ett arbete på grund 
av besvären. 

Dessa patienter bedöms och behandlas vanligtvis i primärvår-
den och behandlingsmetoder bör vara utformade att kunna 
tillämpas här. Mer forskning behövs för att utveckla effekti-
va behandlingsmetoder för minnessvårigheter och problem-
lösningsförmåga, stresskänslighet och verbal förmåga för att 
främja arbete och social funktion vid fibromyalgi.

källa: Pubmed

Kognitiv beteendeterapi som behandling för smärta och in-
somni förbättrar sömn, men inte smärta och humör, hos 
patienter med FM enligt studien ”Cognitive behavioral treat-
ments for insomnia (CBT-1) and pain (CBT-P) in adults with 
comorbid chronic insomnia and fibromyalgia: Clinical outco-
mes fromt te SPIN randomized controlled trial”.

Tidigare studier har visat att sömnstörningar, vilket anses vara 
en av kardinalsymtomen i sjukdomen, bidrar till förvärring 
av smärta.

Interventionsstudien var utformad för att testa och jämföra 
effekten av KBT- behandlingar för personer med fibromyalgi. 
Studien inkluderade totalt 113 patienter som randomiserades 
till att delta i 8 sessioner av sömnbehandling, smärtbehand-
ling eller kontrollgrupp.

Resultatet visade att sömnen förbättrades med interventio-
nerna men ingen av behandlingarna hade signifikant effekt på 
smärta eller humör.

Kognitiv Beteendeterapi förbättrar sömn hos Fibromyalgipatienter enligt studie

Interventioner kan förbättra sömnen

källa: fibromyalgianewstoday

Vi är skapta att röra på oss!

Cykla/promenera till jobbet/skolan.
Stig av bussen en hållplats tidigare på väg till och/eller 
från jobbet. 
Ta trapporna istället för hissen.
Parkera bilen några kvarter bort – eller varför inte längst 
bort på parkeringsplatsen när du handlar.
Putsa dina fönster.
Ta en shoppingdag. Men du får bara promenera runt på 
stan.
Träffa dina vänner på en promenad istället för över en 
fika.
Dansa! Sätt på musik och dansa ensam eller tillsammans 
med andra. 
Skaffa en stegräknare. Det blotta faktum att du har koll på     
hur många steg du går retar din tävlingsinstinkt och du 
vill  automatiskt gå fler steg och slå tidigare rekord. 
Städa! Att storstäda en normalstor fyrarummare motsva-
rar ett medelpass på Friskis och Svettis. 
Låt fjärrkontrollen ligga kvar på tv:n så att du måste resa 
dig upp varje gång du ska byta kanal. 
Sätt äggklockan på 30 minuter framför datorn. Varje gång        
den ringer måste du ställa dig upp och spänna muskler! 

 När man sitter för mycket minskar ämnesomsättningen och 
förbränningen, man riskerar bukfetma och vätskeansamling-
ar (framförallt i benen). Man får ökad risk för blodproppsbild-
ning. ökad risk för kronisk värk i nacke och rygg och man får 
ökad benskörhet på grund av minskad belastning på skelettet. 

Insulinkänsligheten minskar och det goda kolesterolet 
minskar. Cirkulationen i allmänhet blir sämre och cellerna 
får därmed mindre syre och näring. Dessutom ökar risken för 
sömnapné om man är mycket stillasittande. 

Om man sitter mycket räcker det alltså inte att bara införa en 
timmes träning per dag-och sitta övrig tid! En timmes rörelse 
väger inte upp åtta timmars stillasittande utan företeelserna 
får ses separat. 

Om du däremot både minskar ditt stillasittande och ökar 
vardagsmotionen, minskar du risken för sjukdomar och för-
bättrar kroppens funktioner. Sannolikt mår du även bättre 
psykiskt av att röra på dig mer.

(se nästa sida för förslag på pausgympa).
Låt bli att mejla eller ringa när du ska kontakta kollegan 
på jobbet – gå dit istället och ta ett snack.
Skotta snö, klippa gräset och räfsa löv gör sitt till kondi-
tionen och förbränningen. Har du ingen egen trädgård – 
erbjud dig att hjälpa en bekant. Garanterad uppskattning! 
Lek med barn, barnbarn eller grannens barn. 
Rasta en hund. En egen eller lånad! 
Bär din matkasse som om du tränade dina biceps. Lika  
vikt i båda armarna och handlovarna framåt.
Diska för hand.
Sätt en bröd deg och knåda för hand.
Ta en promenad på fika eller lunchrasten
Sitt på en pilatesboll när du jobbar eller tittar på TV
Stå så ofta du kan. Vid skrivbordet, på tåget eller när du       
väntar på bussen.

Naturligtvis skall man lyssna på sin kropp. För en del 
räcker energin knappt till att hantera vardagen och då får 
man försöka spara orken till det viktigaste istället. Hitta 
rätt nivå för just dig.

22 tips på vardagsmotion:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Kvinnor med bättre kondition har färre symtom
Regelbunden fysisk aktivitet kan lindra fibromyalgisymtom enligt studie.

Att utföra medel-till högintensiv fysisk aktivitet regelbun-
det i sessioner om ca 10 minuter bidrar till minskad smärta, 
trötthet och symtomlindring hos fibromyalgipatienter. Längre 
intervall med fysisk aktivitet associerades med förbättring av 
symtom. 

Studien “Association of patterns of moderate-to-vigorous physi-
cal activity bouts with pain, physical fatigue and disease severi-
ty in women with fibromyalgia: the al-Ándalus project,” publ-
icerades i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Vanliga symtom vid fibromyalgi är smärta, trötthet och stel-
het, vilka ofta leder till att patienten undviker fysisk aktivitet. 
En stillasittande livsstil kan försvåra sjukdomen och många 
studier indikerar att patienter som är mer aktiva har färre 
symtom. 

Enligt rådande riktlinjer skall vuxna ha minst 150 minuter av 
medel-högintensiv fysisk aktivitet varje vecka i pass om minst 
10 minuter. 

I studien ville man studera effekten av att följa dessa riktlinjer 
hos 439 kvinnor med FM. De undersökte även hur kvinnor-
nas symtom påverkades av inaktivitet. Patienterna hade på sig 
en aktivitetsmätare i sju dagar under minst 10 timmar/dag. 
Apparaten registrerade både stillasittande och aktivitet. Pa-
tienterna utvärderades med fysisk bedömning och olika frå-
geformulär. 

Generellt hade kvinnor med bättre kondition färre symtom 
än de med mer stillasittande vanor och de som tränade oftare, 
i längre pass, hade mindre smärta, trötthet och symtom än 
övriga grupper. Ju längre träning, ju större effekt på symtom. 
Resultatet beror sannolikt på att regelbunden fysisk aktivitet 
leder till omorganisation av nätverk i nervsystemet som är in-
blandade i smärtupplevelsen.

Även den grupp som utförde lågintensiv eller oregelbunden 
fysisk aktivitet hade bättre resultat än den helt inaktiva grup-
pen, vilket tyder på att även minimal aktivitet är bra för fibro-
myalgisymtom.

källa: fibromyalgianewstoday
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ME/CFS och Fibromyalgi
- två sjukdomar med många likheter

När man läser Canadakriterier (de vanligaste diagnoskriterierna för ME/CFS) känner man igen många sym-
tom om man har fibromyalgi. Det är många som uppfyller kriterier för båda sjukdomarna och en del forskare 
anser till och med att tillstånden är oskiljbara.

Vad är ME/CFS?
Kraftig influensa, bakfylla och träningsvärk! Så kan det kän-
nas att ha ME/CFS. ME står för Myalgisk Encephalomyelit. 

Myalgi betyder muskelsmärta och Encephalomyelit inflam-
mation av hjärna och ryggmärg. CFS står för Chronic Fatigue 
Syndrome, alltså kroniskt trötthetssyndrom.

Post Exertional Malaise, PEM
Kardinalsymtomet vid ME/CFS är något som kallas PEM, 
Post Exertional Malaise, som innebär att varje minimal fysisk 
eller psykisk ansträngning utlöser symtomförvärring som 
kvarstår under lång tid. 

Man drabbas inte bara av en handikappande trötthet,  även 
sjukdomskänsla och feber är vanliga symtom. Återhämtning-
en är långsam och försenad.  Andra typiska symtom är smärta, 
kognitiv påverkan, sömnstörning och flera andra immunolo-
giska, neurologiska och autonoma symtom. IBS är, liksom vid 
fibromyalgi, vanligt vid ME/CFS.

Varför får man ME/CFS?
Man vet inte vad orsaken till ME/CFS är. Forskning pågår 
men det finns ännu ingen vetenskaplig samsyn. Man har sett 
vissa biologiska avvikelser i centrala nervssystemet och vet att 
energimetabolismen och cellernas mitokondriefunktion är 
störd hos många med ME/CFS.

Symtom startar oftast efter en infektionssjukdom. De fles-
ta har innan dess haft ett fullt fungerande aktivt liv.  Ett fåtal 
insjuknar gradvis. Svårighetsgraden på symtom varierar stort 
från en lindrig variant där man kan fortsätta studera eller ar-
beta till en svår sjukdom med stora funktionsnedsättningar. 
Dessa patienter är ibland sängbundna. 

Likheter och skillnader mellan ME/CFS och Fibromyalgi
Det finns många likheter mellan sjukdomarna fibromyal-
gi och ME/CFS. Liksom fibromyalgi förekommer ME/CFS i 
skov, med bättre och sämre perioder. Det finns ingen entydig, 
fungerande behandling utan det går ut på symtombemästring. 

De är båda kriteriebaserade diagnoser, kroniska tillstånd 
som dock inte är livshotande eller progressiva. Både FM och 
ME/CFS förefaller vara inflammatoriska tillstånd. Liksom fi-
bromyalgi har man vid ME/CFS bättre prognos för tillfrisk-
nande om man drabbas i yngre år. 

Det finns även andra sjukdomar som har mycket överlap-
pande symtom, t.e.x utmattningssyndrom och Ehlers Danlos 
Syndrom (EDS). Det som särskiljer ME/CFS är PEM, den an-
strängningsutlösta försämringen. 

Man kan även misstänka ME/CFS om sjukdomsdebuten 
skedde i samband med en infektion. Vid fibromyalgi är den 

utbredda smärtan och ömheten huvudsymtom men vid ME/
CFS är trötthet och sjukdomskänsla det som besvärar patien-
ten mest.

Om tillstånden är så likartade, varför är det då viktigt 
att få en diagnos?
En viktig anledning är skillnaden i behandling. Vid ME/CFS 
bör man tillämpa s.k pacing för att undvika PEM då det kan 
leda till onödigt lidande och ibland varaktig försämring. 

Pacing innebär att man noga ska hushålla med sin energi 
och anpassar aktivitetsnivån och planerar in återhämtning. 

7. Sitt med händerna bakom nacken och håll armbågarna ut åt sidan. Luta dig 
bakåt tills du känner att det sträcker i ryggen, mellan skulderbladen, i bröstet och 
i axlarna. Håll positionen i 30 sekunder.

►►Varsågod - pausgympa för stela ryggar
Få igång blodcirkulationen och mjuka upp stela leder. Ställ in en påminnelse på telefonen och utför 
övningarna varje timme när du sitter still längre perioder. Programmet tar högst 5 minuter. 

1. Sitt med händerna vikta över knä-
na. Lyft armarna och sträck fram dem 
samtidigt som du krummar ryggen. 
När du känner att det sträcker mellan 
skulderbladen håller du positionen i 30 
sekunder. 

2. Ta ett fast grepp runt baksidan av lå-
ren och skjut ryggen mot taket. Känn att 
det sträcker och håll 30 sekunder.

3. Sitt med händerna på höfterna. Tryck 
magen framåt och titta upp i taket så du 
svankar i nedre delen av ryggen. Håll 
positionen några sekunder. Upprepa 
rörelsen 5 gånger.

4. Sitt på en stol. Lägg ena benet över 
det andra och håll det i ett stadigt grepp 
med motsatt hand. Ta tag i stolen. Titta 
över axeln och rotera överkroppen så 
att det sträcker i ryggen.

5. Sitt på en stol. Korsa armarna och 
greppa tag under kanten av stolen. Låt 
axlarna falla fram. Töj genom att skjuta 
bäckenet framåt så att du rätar ut kors-
ryggen. Sträck dig mot taket och luta dig 
bakåt medan du behåller greppet på sto-
len. Håll i 30 sekunder.

6. Sitt med armarna hängande längs si-
dan av kroppen. Sträck ena armen ned 
mot golvet samtidigt som du sträcker 
den andra över huvudet. Undvik att ro-
tera överkroppen. Håll positionen i 3–5 
sekunder. Upprepa 5 gånger.

Välbesökt ME mottagning
- Brageekliniken i Stockholm

forts ▶▶▶

De luftiga lokalerna ligger på Karlavägen i centrala Stock-
holm. ME/CFS mottagningen ligger avskilt från övriga mot-
tagningar med ett eget väntrum för att skapa en lugn miljö. 
Susanne Faxell, sjuksköterska, som varit med från dag ett, tar 
emot och berättar om bakgrunden till mottagningen.
- Landstinget insåg att man inte kunde erbjuda ME/CFS pa-
tienter vård i Stockholms län. De 
gick ut med en upphandling och 
Bragee vann och fick påbörja det 
spännande arbetet att starta en 
ME/CFS mottagning. När vi öpp-
nade var vi tre personer och nu är 
vi 17 som arbetar här. Mottagning-
en växer i takt med efterfrågan och 
nya medarbetare med nya specia-
liteter breddar hela tiden kompe-
tensen, berättar Susanne. 

Hur kommer man till er?
- Vid misstanke om ME/CFS skri-
ver patientens husläkare en remiss 
till oss. Den remitterande läkaren 
ser även till att all provtagning är 
gjord. Vi följer riktlinjerna för provtagning enligt kunskaps-
stödet www.viss.nu. 

Vi har besökt Brageekliniken i Stockholm där man 
2017 öppnade en ME/CFS mottagning. 
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har Fibromyalgi. 
- För mig är det viktigt att förstå saker, 
att förstå smärtan. När jag vet varför 
varför mina leder gör ont upplever jag 
mer kontroll, och då behöver jag inte 
vara rädd att röra mig.

Från att ha varit fullt frisk utan en 
tanke på att man själv kan drabbas blev 
nu Linda ”en av de sjuka”. Hon beskriver 
vården som en ”undre värld” där man 
kan känna sig väldigt ensam och utläm-
nad.
- Det är ingen som tar hand om en utan 
man har allt ansvar själv.

Något som har hjälpt Linda är kontakt 
med arbetsterapeut som gav informa-
tion, praktiska tips och hjälpmedel för 
att underlätta i vardagen. Från läkaren 
fick  Linda Q10 och B12 sprutor. 

– Sprutorna gör att jag blir klar i hu-
vudet på något sätt, mindre trögtänkt. 
Dock vet jag inte om de påverkar smär-
tan, säger Linda.

Linda har varit påstridig och vill testa 
nya läkemedel även om läkarna varit 

mer tveksamma. 
- Jag har inte fått någon direkt utbild-
ning eller information om mina diagno-
ser utan har fått leta själv, vilket är frus-
trerande. Jag är villig att testa allt som 
kan fungera. Något jag hittat själv och 
som hjälper jättemycket är lymfmassa-
ge.  Det blir som en energiinjektion för 
kroppen, menar Linda.

Det har varit svårt för Linda att ac-
ceptera att hon var sjuk trots att 

omgivningen försökte få henne att inse 
att hon måste ta hand om sig själv. I bör-

samsjuklighet samsjuklighet
Om patienten bedöms ha diagnosen 

ME/CFS får han/hon erbjudande om 
att bli inskriven och har då 1-2 uppfölj-
ningsbesök/år. 

Vad händer sedan?
- Om man får diagnos finns det olika 
behandlingsspår beroende på vilka sym-
tom man har. Olika vitaminer kan hjälpa 
till minskad mental trötthet mot mental 
trötthet. 

Det är oerhört viktigt att hitta balans i 
aktivitetsnivån och arbetsterapeuten kan 
hjälpa till med detta. 

Patienten har på Bragee tillgång till ett 
multimodalt team, med stor kunskap om ME/CFS.

All symtomlindring och behandling är individuell. Det 
finns inte något program som passar alla, berättar Susanne. 

Kunskap om sjukdomen är viktigt och alla inskrivna er-
bjuds att delta i workshops och en närståendeutbildning där 
man får ta med en eller två anhöriga. 

Vad kostar det att komma till er?
- Besöken täcks av högkostnadsskyddet, alltså landstinget 
betalar. Man har rätt till maximalt 11 besök och sedan förvän-
tas primärvården ta över patienten. 

Kan man komma om man inte bor i Stockholm?
- Vi tar emot patienter från hela landet. Det finns ju ytterst få 
kliniker i Sverige som tar emot ME/CFS patienter. Man måste 
ju kunna resa hit vid flera tillfällen men även för utomlänspa-
tienter täcks kostnaden av högkostnadsskyddet.

Hur ser framtiden ut?
- Läkarna är involverade i flera spännande forskningsprojekt 
inom området. Vi planerar också att börja med hembesök. 
Många patienter är ju för sjuka för att kunna ta sig ut och då 
kan delar av teamet komma till dem. 

Hur många av era patienter har även fibromyalgi?
- Nästan alla som kommer till oss uppfyller även kriterier 
för FM!  

Det är uppenbarligen viktigt att det finns specialistmottag-
ningar för ME/CFS. Efterfrågan är stor och fler läkare och 
vårdpersonal med kunskap behövs runt om i landet. I Stock-
holm har man inte bara en, utan två mottagningar att välja på 
medan det i resten av Sverige finns någon enstaka klinik. 

Forskning pågår för att hitta diagnostiska verktyg, mar-
körer och behandlingar för ME/CFS och media har börjat 
uppmärksamma denna sjukdom som, om möjligt, har varit 
ännu mer stigmatiserad än fibromyalgi. Förhoppningsvis går 
utvecklingen mot en större medvetenhet och acceptans om 
ME/CFS sjukdomen.

Text och bild: Eva Deurloo

Linda Kruse Rehlin

Linda är fotograf till yrket. En välta-
lig och kommunikativ person som levt 
ett aktivt liv, drivit eget företag och har 
många järn i elden. För tre år sedan blev 
hon sjuk. 
- Det var inget akut, mer en låggradig 
infektion som aldrig gick över, berättar 
Linda. 

Infektionen övergick i en handikap-
pande trötthet som gjorde det svårt att 
klara tillvaron. Linda trodde att hon 
jobbat för mycket och gjorde anpass-
ningar i arbetet men blev inte bättre. 

Kroppen försämrades alltmer och 
hon beskriver en tilltagande ”influen-
sasmärta”. Linda är van vid värk efter en 
gammal nack- och ryggskada men detta 
var något nytt och skrämmande. 

Till slut blev symtomen för besvärli-
ga och Linda, i samråd med vård-

centralsläkaren, började misstänka ME/
CFS. Man gjorde alla lab-utredningar 
på vårdcentralen för att utesluta andra 
sjukdomar och läkaren skickade en re-
miss till den nyöppnade Bragee klini-
kens ME/CFS mottagning. Linda hade 
tur och fick komma ganska snart för 
bedömning. Hela processen fram till di-
agnos tog cirka åtta månader.

- Jag tror att det tog längre tid för att 
dels remisstrycket var högt och dels för 
att inte alla rutiner var på plats i början. 
Det är nog mer effektivt nu, tror Linda.

Linda fick på kliniken träffa personal 
från många yrkeskategorier och ge-

nomgick en grundlig utredning. Detta 
mynnade till slut i att man ställde di-
agnos ME/CFS samt konstaterade att 
Linda även lider av EDS (Ehlers Danlos 
syndrom) samt med stor sannolikhet 

Många symtom vid ME är vanliga vid 
andra tillstånd också så det är viktigt att 
man är medicinskt utredd innan för att 
utesluta andra sjukdomar.  

Om läkaren man går till inte vill skicka 
remiss rekommenderar vi att man väljer 
en annan doktor! Det går idag inte att 
komma på egen hand. 

Idag är väntetiden är en till två måna-
der. Remisser strömmar in från hela lan-
det och det finns 300 patienter inskrivna 
på mottagningen. 

Kent Nilsson, läkare på ME/CFS 
mottagningen, berättar varför det är 
så viktigt att få en diagnos: 
- Inte sällan har patienterna som kommer till oss valsat runt 
i vården länge utan att få en förklaring till varför de mår som 
de mår. När man får sin diagnos beskriver många att det är 
en lättnad, en bekräftelse på att man inte är tokig! Många har 
känt sig deprimerade och förtvivlande över sin situation.

Om man får en korrekt diagnos kan man påbörja arbetet 
med att underlätta och förbättra livet som ME/CFS patient. 
Ju mer man lär sig och anpassar sig ju bättre kommer man 
att må. 

Alltför många läkare vet inte vad ME/CFS är och vilket li-
dande det innebär så man behöver informera och stärka sig 
själv. När man har ME/CFS får man försöka minimera jobbi-
ga aktiviteter, prioritera. Man lär sig att man inte kan säga ja 
till allt. Man kanske får träffa vänner mer sällan eller dra ner 
på ansträngande uppgifter hemma, berättar Kent. 

Projekt för att ta fram material
För att stärka ME/CFS patienternas roll i vården har lands-
tinget i Stockholm tagit initiativ till ett projekt där en speci-
alistgrupp, där Kent ingår, arbetar med att ta fram skriftligt 
material om ME/CFS och där man planerar besök på primär-
vårdscentraler för att informera om sjukdomen. Man kom-
mer att rikta sig till både patienter och personal. 

Projektet går ut på att utbilda och förbereda primärvården 
på att ta hand om patienterna. Kent hoppas att det kanske le-
der till att försäkringskassan till slut godtar diagnosen. 

Utredningen börjar med ett nybesök
Susanne berättar för oss om vad som händer när remissen ac-
cepteras och patienten kommer till ME/CFS mottagningen:
- Alla utredningar börjar med ett nybesök. Vi utför ett smärt-
känslighetstest och tar en noggrann anamnes. Ofta behövs 
labbutredningen kompletteras. Utredningen tar minst tre be-
sök och man träffar läkare och sjuksköterska varje gång. 

Vilka andra tester gör ni?
- Vi gör ett så kallat tilt-test för POTS (Posturalt Ortostatiskt 
Takykardi Syndrom) och man bedömer ledstatus. Vi ser till 
att inte göra för mycket på en gång då patienterna är mycket 
uttröttbara.

▶▶▶ forts

Mitt liv med 
ME

jan trodde hon att hon var lite ”knäpp” 
och det kändes helt overkligt. Det fanns 
ju aldrig i planeringen att bli kroniskt 
sjuk….

- Nu har jag börjat acceptera situatio-
nen. Jag mår förhållandevis bra och är 
på väg mot en balans. Jag gör val som är 
bra för hälsan och tillåter mig själv att 
koppla bort och koppla av när det be-
hövs. Jag har lite mer energi och klarar 
att jobba så länge det är på mina egna 
villkor, berättar Linda.

Näring, hälsa och träning har alltid 
varit viktigt och Linda ser det som 

en ”investering i ett friskt långt liv”.  När 
man trots sin sunda livsstil drabbas, är 
det viktigt att ta reda på alla fakta för att 
kunna acceptera sjukdomen.

- Jag vill förstå vad jag kan göra, själv 
för att må bättre. Det kan man bara göra 
med kunskap. 

Linda anser att nyckeln till att leva 
med kronisk sjukdom är att lära sig 

hantera sin hjärna. Det handlar om att 
reagera annorlunda. 

- Man har alltid ett val. Man kan tän-
ka positivt eller negativt.  Situationen 
kan inte förändras men man kan välja 
att se på det dystert eller från den ljusa 
sidan. 

Linda är hoppfull om framtiden. 
- Jag är trygg i vetskapen att jag 

kan hantera det som kommer. Jag har 
hanterat svårigheter och motgångar ti-
digare och detta har lärt mig strategier 
för att komma vidare. 

När Bragee slog upp sina portar, 
var en av de första patienterna att 
genomgå en utredning Linda Rehlin 
Kruse. 

Text: Eva Deurloo
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boktips

Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna
Av: Anders Hansen

Sedan ett par år tillbaka vet man till 
exempel att träning kan vara lika ef-

fektivt mot lindriga depressioner som 
antidepressiva mediciner.

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, 
förbättra ditt minne och bli mer kreativ 
och intelligent? 

Se då till att röra på dig! Regelbunden 
träning har nämligen visat sig vara den 
bästa hjärngympan som finns, bättre än 
sudoku, korsord och alla tänkbara kost-
tillskott tillsammans. 

Man vet i dag att hjärnan är enormt 
föränderlig. Det bildas ständigt nya 
hjärnceller och nya kopplingar skapas 
och försvinner. 

Allt du gör, till och med varje tanke du 
tänker, förändrar din hjärna lite grann, 
och det gör i allra högsta grad även mo-
tion och träning. 

När du rör på dig blir du inte bara pig-
gare och mår bättre, det påverkar ock-
så koncentrationen, minnet, måendet, 
sömnen, kreativiteten och stresstålighe-
ten – till och med din personlighet och 
intelligens. Du tänker helt enkelt snabb-
are och kan lägga i en extra ”mental väx-
el”, till exempel för att kunna koncen-
trera dig när det är stökigt omkring dig. 
Alla som rör på sig får de här fördelarna, 
barn, vuxna och gamla. 

I sin bok Hjärnstark visar Anders Han-
sen, överläkare i psykiatri, vilka me-
kanismer i din hjärna som omvandlar 
promenaden eller löprundan till inget 

Uppgradera din hjärna! Kopplingen mellan motion och psykisk hälsa är stark. 

mindre än en mental uppgradering. Du 
får lära dig vad det beror på och du får 
konkreta tips på hur du ska röra på dig 
för att uppnå alla positiva effekter som 
forskningen har kunnat visa. 

Boken inleds med ett kapitel som 
handlar om att den mänskliga hjärnan 
faktiskt är föränderlig, vilket är en viktig 
förutsättning att ha med sig om man ska 
förstå resten av boken. 

Tidigare trodde man nämligen inte att 
vi fick fler hjärnceller under livet, utan 
att vi föddes med en uppsättning hjärn-
celler som vi sedan fick dras med i res-
ten av livet. Trots att man kunde visa att 
så inte var fallet redan för par decennier 
sedan har den seglivade myten om vår 
statiska hjärna levt kvar. 

I själva verket är hjärnan anpassnings-
bar och dynamisk. Den kan kompense-
ra för allvarliga hjärnskador och sjuk-
domar. Det visar sig dessutom, inte helt 
oväntat, att det bästa sättet att hålla hjär-
nan frisk och fräsch är att motionera.

Resten av boken handlar om hur mo-
tion påverkar hjärnan på olika sätt och 
hur man kan optimera sin träning för 
hjärnans skull. Med motion kan man 
hantera stress bättre, förbättra sitt fokus, 
bli av med nedstämdhet, få bättre min-
ne, bli mer kreativ och åldras saktare.

Boken visar tydligt sambanden mel-
lan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 
Den innehåller inte pekpinnar eller 
”halleluja” utan har en mer vetenskaplig 
ton som gör den trovärdig.

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

BORÅS
Besök av tomten

Text och bild: Gunilla Lecoq

Den 12 december hade fibromyalgiföreningen Borås sin sed-
vanliga julavslutning med lite god julmat och lotterier. 

Nytt för den här gången var att vi lämnat våra gamla lokaler 
och flyttat in i Träffpunkt Simonsland. 

Lagom till kaffet fick vi besök av Tomten som hade ett paket 
med i säcken till samtliga.

Skövde
Den årliga Julfesten

Skövde fibromyalgiförening hade den 26:e no-
vember avslutning på höstens vattengymnastik 
på arenabadets rehabbassäng. 

Efteråt samlades deltagarna för gemensam fika 
och samtidigt avtackades våran ledare Caroline 
Hattevig för denna terminen.

Skövde
Avslutning Vattengymnastik

Skövde fibromyalgiförening har den 3:e decem-
ber haft sin årliga julfest på Vindarnas Hus, med 
luciatåg från Däldernas kapell. 

Ordförande Anita Gren hälsade välkommen till 
ett 60 tal medlemmar. Det bjöds på julsmörgås, 
kaffe ,pepparkaka, frukt och godispåsar till bar-
nen. 

Många fina vinster hade skänkts till lotterierna 
som alltid är lika uppskattade.

Text och bild: Susanne Strand

Text och bild: Susanne Strand
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FRÅGA GÖRAN
Göran Söderlund, tidigare chef på Försäkringskassan i Ulricehamn, svarar på frågor 
om reglerna för sjukersättning och andra frågor gällande Försäkringskassan. Skicka din 
fråga till fibromyalginytt@fibromyalgi.se. Skriv ”Fråga Göran” i ämnesraden.

1. Begreppet ”Objektiva undersökningsfynd”.

En artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 
oktober 2008 diskuteras frågeställningen om förhållandet 
mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid so-
matoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. 

Tillstånden kännetecknas av multisymtomatiska tillstånd 
med många gemensamma drag, där symtom som smärta, 
trötthet och kognitiva problem står i förgrunden. Av arti-
keln framgår att 30 % av läkares kliniska verksamhet utgörs 
av symtomtillstånd utan att man kan fastställa den bakomlig-
gande orsaken. 

Dessa tillstånd har lägre status inom den medicinska forsk-
ningen eftersom de inte kan mätas och objektifieras. Kontro-
versen omkring sjukdomarna handlar enligt artikelförfattaren 
om att betrakta tillstånden som psykiska och inbillade, eller 
att betrakta tillstånden som helt vanliga sjukdomar eller se på 
tillstånden utifrån en bio-psyko-social sjukdomsmodell för 
att göra tillstånden begripliga. 

Författaren menar att mer forskning inte kommer att lösa 
problemet omkring dessa tillstånd utan handlar om vår syn 
på förhållandet mellan objektiv sjukdom och subjektiv ohälsa.

Vi reder ut två omdebatterade begrepp som förekommer 
i kontakten med Försäkringskassan:

2. Begreppet ”Arbetsinriktad rehabilitering”

När det gäller rehabilitering är det viktigt hur läkaren har skri-
vit i sitt intyg. Läkarna borde ibland använda ordet habilite-
ring i stället för rehabilitering.

Enligt EU-konventionen, Artikel 26, Habilitering och Reha-
bilitering är Habilitering att en person med funktionsnedsätt-
ning tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som 
möjligt. Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det 
man kunde förut.

Arbetslivsinriktad rehabilitering ska bedömas om det är 
möjligt att förbättra arbetsförmågan med arbetslivsinriktade 

En patient beskriver sitt ärende med FK: 
”Jag lider av sjukdomstillstånd, vilkas art och inverkan på ar-
betsförmågan framgår av redovisade underlag. Diagnoserna 
är så kallade symtomdiagnoser, det vill säga sjukdomstillstånd 
som inte kan mätas eller på annat sätt konstateras objektivt, 
vilket i sig saknar betydelse för rätten till sjukförmån. 

När det gäller kravet på att det ska finnas strikt objektiva 
undersökningsfynd för att kunna bevilja sjukpenning eller 
sjukersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen. Avgö-
rande är i stället hur besvärsyttringarna påverkar min förmå-
ga att utföra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Det finns ett dokument som utgavs av Socialförsäkringsut-
redningen 2005, nr 7, där det fastslås att det inte krävs några 
objektiva undersökningsfynd för att ersättning ska kunna be-
viljas. Detta har sedan fastställts i ett flertal domar från högre 
instans.

På sidorna 45 – 46 framgår att det på det principiella planet 
inte förefaller finnas något tvivel om att medicinskt oförkla-
rade symtom idag försäkringsrättsligt klassas som sjukdom. 

Det behövs inga objektiva undersökningsfynd eller klara 
idéer om symtomens orsak för att någon som t.ex. lider av 
värk ska betraktas som sjuk. Sett ur försäkringens syfte är det-
ta också rimligt – samma värk är lika skadlig för arbetsförmå-
gan oavsett om orsaken kan klarläggas eller inte.”

rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder behöver dock 
inte rent faktiskt ha vidtagits

Om arbetslivsinriktade åtgärder bedöms som utsiktslösa 
kan kraven för stadigvarande nedsättning vara uppfyllt även 
om inga åtgärder har vidtagits.

Om behandlande läkare anser att rehabiliteringsmöjlighe-
ter är uttömda får det anses åligga Försäkringskassan att visa 
att det fortfarande finns möjligheter att genom rehabilitering 
återfå någon arbetsförmåga.

Man med fibromyalgi

Text och bild : Bjarne Kvilvang

Denna gången tänkte jag berätta lite om mina 
två underbara hobbys...
Den första är modellflyg...
Som tioåring 1980 fick jag mitt första mo-
dellflyg, ett två-kanals segelplan. På den tiden 
fanns det inga färdigbyggda flyg som man kan 
köpa i dag. 

Flygplanet kom som en byggsats i balsa och 
plywood som i jämförelse får ett IKEA paket 
att framstå som en duplo- lego byggsats i 10 
bitar, så det tog några månader att bygga, men 
intresset stannade kvar och jag har nu hållit 
på med denna underbara hobby i snart 40 år. 

Mitt eget krypin
För 3 år sen så fick jag mitt allra första riktiga 
hobbyrum, min fru hjälpte mig att bygga om 
ett förråd på 15m² till ett hobbyrum enkom 
för mina modellflyg, detta har hjälp riktigt mycket när det 
kommer till byggande och andra saker som måste göras inom 
hobbyn. 

Nu kan jag komma och gå som det passar utan att allt måste 
plockas bort varje gång jag gjort något till skillnad från tidiga-
re, då jag använde matsalsbordet. 

Mina sommarträffar
Varje sommar åker vi på några modellflygträffar runt om här 
i Härjedalen och Jämtland. För att jag skall klara av detta får 
jag god hjälp av min fru Maria och mina söner Marius och 
Eirik. De hjälper mig alltid med att packa i och ur bilen samt 
montera modellerna på plats så dom blir flygklara. 

Andra modellflygare är också alltid vänliga och hjälper till 
när man inte mår så bra, så att inte vara helt 100% fungerar 
helt utmärkt i denna underbara miljö oss piloter i mellan. 

Aktiv på Youtube
För att kunna njuta ännu mer av min hobby så har jag också 
en YouTube kanal där jag postar filmer från våra träffar och 
lite annat inom hobbyn så man kan sitta och titta på när man 
inte kommer ut för att flyga själv. 

Jag försöker se till att flyga några gånger varje månad hela 
året, sommar som vinter. Man sätter hjul och pontoner på fly-
gen under sommaren och skidor monteras på under vintern 
och sedan delar jag med mig genom lite videos.  

...och den andra är träsnideri
Min andra hobby är träsnideri, där jag gör lite allt möjligt från 
klockor till mobilhållare och andra småsaker. Vi har gjort om 

vårt garage till en liten snickeriverkstad där jag kan hålla på 
när andan faller på. Fördelen är att jag inte behöver passa någ-
ra tider när jag vill göra något. 

Vi som har fibromyalgi vet ju aldrig när vi har våra bra stun-
der, så till verkstaden kan jag gå när som helst när formen 
tillåter det. Detta är inget jag tjänar pengar på så det blir aldrig 
något måste. 

Som inspiration letar jag på internet med allt från Google, 
facebook, instagram och liknande. Hittar jag något som jag 
tycker om så händer det att jag försöker göra något liknande. 
Ibland funderar jag ut egna ”produkter” också. 

Att göra det som jag mår bra av
Den psykiska delen med att kunna gå ut i ”snickarboa” och 
tillverka något som sedan kan användas ger mycket. Detsam-
ma gäller när jag får möjligheten att flyga eller bygga modell-
flyg. När jag mår bättre psykisk så brukar jag må lite bättre 
i fibron också, så det viktigt för mig att hitta saker som får 
mig att må bra. Jag har märkt att när psyket går ner så ökar 
tyvärr smärtorna, så om man har eller vet av saker man blir 
glad över, så rekommenderar jag att man försöker få till det så 
ofta man kan även om det gör lite fysiskt ondare medan man 
håller på. 

Vinsten är värd smärtan
Vinsten man får efteråt med den känslan att man lyckades 
med något man själv tycker om är för mig värd mer än de 
smärtor man har eller får efteråt.
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Som dotter till arbetsinvandrare från Finland så ville jag 
bara en sak, att passa in. 
Jag hade inga egna åsikter och lärde mig snabbt knep för hur 
jag skulle bete mig för att de andra skulle säga först, och jag 
behövde bara hålla med. Det ledde till att jag lekte lekar jag 
inte ville leka, åt mat jag inte tyckte om, och undvek det jag 
tyckte om. Det blir mycket att hålla reda på… 

I skolan var gymnastiken en plåga. 
Var visserligen ingen sportig tjej, var inte intresserad men 
mina kompisar var ju duktiga… När vi till exempel, skulle 
hoppa ner från plintar så gruvade 
jag mig.  

Av erfarenhet visste jag att så fort 
jag landar på marken kommer en 
stickande smärta att skjuta ut från 
fotlederna som en blixt genom hela 
kroppen. 

På högstadiet sökte jag mig 
till sjuksyster på skolan då jag 
hade ont i ryggen. 
Det kändes som om någon satt ett 
skruvstäd rund nerverna mellan 
skulderbladen och vred om liiite 
i taget. Så ont jag hade. Skolskö-
terskan tittade på ryggen och såg 
ingenting och sa att det var nog var 
växtvärk och att delta på gymnas-
tiklektionerna till fullo var bara bra 
för mig. Så det gjorde jag. 

Jag levde mitt liv som vanligt 
fast med många läkarbesök på 
grund av värk. 
När jag var 25 år skickade min hus-
läkare mig vidare till sjukhuset där 
jag fick diagnosen Fibromyalgi. Så 
lättad och glad jag kände mig, jag 
hade inte inbillat mig, jag hade en 
diagnos, en riktig sjukdom! Cykla-
de genast till biblioteket och sökte 
fakta. Förvånades av hur alla symtomen stämde på mig! 

Snart upptäckte jag dock att när jag berättade om min 
sjukdom blev reaktionen inte som jag förväntat mig… 
jaha, det var alltså ingen riktig sjukdom. Jag inbillade mig och 
fick en ”hitte-på-diagnos” för att jag inte skulle besvära sjuk-
vården mer. 
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Från SISU till lagom
Så, jag var frisk.  
Insåg att inga ursäkter hjälper och jag skämdes, som jag skäm-
des. Nu tar jag till mitt trumfkort!  Den finska Arbetsmoralen- 
SISU! Här kunde jag allt! Man ska jobba, jobba hårt, aldrig 
vara ledig, inte hemma för sjukdom utan möjligen ta några 
Alvedon så febern håller sig nere tills arbetsdagens slut. Mitt 
hem var också tipptopp och jag städade och städade. 

Åren går och jag håller inte andan. 
Universitetsstudier, nästan heltidsjobb bredvid, övervakare åt 
fem klienter, umgicks med vänner, skötte mitt hem, tränade 

överdrivet, åt en 
strikt kost. 

Ingen ska på-
stå att en diagnos 
Fibromyalgi skul-
le påverka mig 
och ärligt talat, 
alla andra med 
den diagnosen 
var lata och själv-
ömkande. Detta 
tänk, är jag så här 
i efterhand, inte 
stolt över.  

2015 kom den 
där berömda 
väggen rakt 
emot mig i så-
dan fart att det 
knockade mig 
totalt! Sjukskri-
ven, deprimerad 
och en växande 
ångest. Är fort-
farande sjukskri-
ven men inte på 
grund av min 
fibromyalgi även 
om jag har myck-
et värk. Är inte 

rädd för arbete eller smärta, jag får ont, blir trött och utmattad 
men det är mitt liv. Jag gör så mycket jag bara kan, vill och 
orkar. Jag är inte rädd för smärta och undviker inga aktivite-
ter på grund av rädsla. Jag är en problemlösare och har hittat 
många knep för att minska smärta och ändå kunna delta i li-
vet. 

Min sista satsning inom vården blev Smärtkliniken USÖ. 
Jag gjorde allt för att bevisa att jag inte hade fibromyalgi. Om 
dom bara kunde hjälpa mig lite med ryggen… Blev snopen 
när de insisterade på att jag har fibromyalgi och även om min 
inställning till sjukdomen är bra så måste jag också vara rädd 
om kroppen och lyssna på den.  

VA???? Total förvirring… nu fick jag sätta mig ner och klu-
ra ut det här. Hur ska jag kunna stå inför andra och säga att 
”Jag har fibromyalgi”? Hur ska jag bli kvitt min skam? Vad är 
lagom? Men ”SISU” då?

Letade mig in på fram till Fibromyalgiförbundets hem-
sida och beställde material att läsa och dela ut till min 
familj. 
Jag upptäckte att det faktiskt hade hänt mycket kring sjukdo-
men. Nu fanns forskning som bevis och sjukvården har blivit 
mycket mer pålästa om sjukdomen, mycket tack vare Fibro-
myalgiörbundet  som sprider information till andra aktörer. 

Sökte mig vidare till ÖFF och tänkte att jag blir medlem, 
det är ett bra sätt att närma mig sjukdomen.  
Är så glad att jag gick med! Det är en befriande känsla att 
kunna dela erfarenheter med andra medlemmar och framför 
allt få skratta! När jag blev sambo såg jag möjligheter. Pro-
blemlösaren i mig föreslog att vi skulle turas om veckovis och 
ansvara för matlagning. 

Det innebär att jag på mina fria veckor slipper tänka på vad 
vi ska äta, laga mat, diska osv utan kan med gott samvete ägna 
mig åt smyckestillverkning och annat kul. Detta har vi nu 
gjort i några år och det fungerar jättebra för oss. Promenader 
med mina två älskade Irlänska settrar ger mig motion och så 
mycket glädje. 

Har lång väg kvar till svenska ”Lagom”.  
Lagom motion, pyssel, städning och så vidare. Lagom utan att 
få dåligt samvete för det jag inte gör eller det jag inte gör till-
räckligt bra. Men med lite ”SISU” så får jag nog till ”Lagom” 
till slut.

För att delta i utlottningen, skicka namn och adress, 
senast den 15 april, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se 
eller på ett vykort till :

Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 Göteborg 

Vi lottar ut 10 kassar. En kasse till varje person.
UTLOTTNING!

Text och bild: Minna Kosunen
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FM-KRYSSET 1/2019
1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

sTjärNvinst!

FM-krysseT 4/2018 
Lösning: HEj MiTT VinTERLAnD

Stjärnvinst: En Painmaster-behandling mot smärta
Ann-Kristin Eriksson, Hägersten

1:a pris: Maria Aro, Tyresö
2:a pris: Christina Gustavsson, Limmared

Skicka texten i de blå rutorna, senast 30 april 2019, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

Clara
Jag börjar med att presentera mig. Jag heter Clara, är italien-
ska och bor nu nära Trento, tidigare i Verona. 

Jag är 60 år, gift sedan 40 år tillbaka med min käre svenske 
viking (?!) Kent. Vi träffades 1975 i Rimini på semester och 
inte alla sommarkärlekar slutar snabbt! 

Vi skrev till varandra på engelska under 3 år och träffades 
sedan under våra semestrar i Rimini och Gardasjön (som lig-
ger nära Verona). 

Från Verona till Grums
Efter det, bestämde vi oss för att prova på det riktiga livet i 
Sverige så jag flyttade till Grums, Värmland.  Det var en stor 
skam då, för en ung flicka från Verona, att flytta utomlands 
ensam, men... lugn, det blev bröllop efter några månader! 

Jag läste svenska för invandrare på AMU center i Karlstad 
och det verkar som att något blev kvar i min då unga hjärna 
för jag kan fortfarande ganska bra svenska. 

Från Grums till Verona
Några år senare blev saknaden av mina föräldrar och släkt 
hemma i Verona för stor och efter en period av svår depres-
sion bestämde vi oss för att lämna Sverige och prova på att bo 
i Verona, Italien. 

Till slut blev det för mycket
Efter några kämpiga år för att hitta jobb kom Daniel, vår son, 
till världen. Det blev för mycket med stress för mig: jobb, 

Mitt liv med FM

Text och bild: Clara Mattson

Man måste göra det bästa av situationen
barn, hus, och till slut fick jag ont överallt, hade ingen ork och 
kunde inte sova. 

Diagnosen fibromyalgi inte erkänd i Italien
Det blev många undersökningar, röntgen, terapi innan jag 
fick diagnosen psoriasisartrit och fibromyalgi.  I Italien är di-
agnosen fibromyalgi fortfarande inte erkänd och man får ing-
en ekonomisk hjälp, inte heller familjeläkare kan så mycket 
(när jag berättade för honom om fibromyalgi så sa han ”Oh, 
det är sjukdomen som ger ont överallt, inte sant?”). 

Patienten måste leta sig fram till en bra reumatolog och 
man måste kämpa med att man inte alltid blir trodd samt att 
man själv ska betala alla mediciner, terapi o.s.v

Frivilligorganisationer
Det finns några föreningar som arbetar frivilligt och utan bi-
drag från staten för att informera om fibromyalgi men som ni 
vet har sjukdomen många ansikten... 

Man måste själv göra det bästa av situationen och jag hade 
tur att vara nyfiken på hur det var att ha FM i Sverige och jag 
hittade FIBROMYALGIPORTALEN som har visat mig hur 
man kan arbeta med sig själv i hopp om att må lite bättre och 
tackar så mycket för hjälpen. Vad bra om det fanns något lik-
nande i Italien!

Ciao – hej från Clara

Nästa stjärnvinst: en Painmaster-behandling mot smärta.



bOrLäNGe-FALUN  l  0243-807 56, borlange@fibromyalgi.se
bOrÅs  l  070-528 34 44 , boras@fibromyalgi.se
eskiLsTUNA  l  076-715 02 98, eskilstuna@fibromyalgi.se
FALkeNberG  l  0346-927 03, falkenberg@fibromyalgi.se
GöTebOrG  l  0705-44 69 46, goteborg@fibromyalgi.se
HALMsTAd  l  0708-133 773, halmstad@fibromyalgi.se
HässLeHOLM  l  0451-208 29, hassleholm@fibromyalgi.se
jöNköPiNG-HUskV. l  036-14 00 27, jonkoping@fibromyalgi.se
krisTiANsTAd  l 070-842 49 86, kristianstad@fibromyalgi.se
krisTiNeHAMN  l  070-255 17 54, kristinehamn@fibromyalgi.se
köPiNG-ArbOGA-kUNGsör  l  070-354 42 74, 
koping@fibromyalgi.se
MALMö  l  040-97 59 23, malmo@fibromyalgi.se
MjöLby  l  0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se
MOrA  l  0250-211 31, mora@fibromyalgi.se
NOrrköPiNG  l  070-769 13 33,  norrkoping@fibromyalgi.se
NOrrTäLje  l  0176-165 90, norrtalje@fibromyalgi.se
OskArsHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
skArA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
skeLLeFTeÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
sköVde  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
sTOCkHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TreLLebOrG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPsALA  l  018-35 25 15, uppsala@fibromyalgi.se
VArberG  l  0340-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se
Visby  l  070-552 67 92, gotland@fibromyalgi.se
VäNersbOrG-TrOLLHäTTAN-UddeVALLA l 073-406 06 16, 
fyrbodal@fibromyalgi.se
VärNAMO  l  073-52 88 201, varnamo@fibromyalgi.se
VäsTerVik  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VäXjö  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
ysTAd  l  0760-57 69 62, ystad@fibromyalgi.se
äNGeLHOLM  l  0435-530 76, angelholm@fibromyalgi.se
örebrO  l  0735-21 78 89, orebro@fibromyalgi.se
ösTersUNd  l  076-555 79 35, ostersund@fibromyalgi.se

LOKALFÖRENINGAR

reTUrAdress:
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73  GÖTEBORG

MedLeMsFörMÅNer - FMNytt 
Som medlem i Fibromyalgiförbundet har du tillgång till 
följande förmåner och rabatter:

•	 Fibromyalgiförbundet: 
 • Studiecirkeln ”Må bra med Fibromyalgi”
 • Tillgång till utbildningar anordnade av 
    förbundet
 • Medlemstidningen FibromyalgiNytt, som ut- 
    kommer 4 gånger per år
•	 Göran söderlund: 500 kr rabatt för juridisk hjälp vid 

överklagansärende hos Försäkringskassan. 
        info@goransoderlund.se
•	 Värkbutiken: 10 % rabatt på ”fibromyalgimadrass” 

Ergotemp mjuk. www.varkbutiken.se 
•	 Giraf of sweden: 15 % rabatt. Textiler mot ömma 

nackar och leder. www.girafof sweden.com
•	 yogobe 1 månad gratis online-yoga. Gäller nya kun-

der och 1 gång/person. www.yogobe.com
•	 bungyPump: 20 % rabatt. www.bungypump.se
•	 Ab sileo - Mia Ånemyr: https://miaanemyr.se/
• Online-tjänsten SpisaBra, 3 månader för 129 kr.
• Bokpaket med 1 ”Mellanmål på väg” & 1 ”Adrians Ka-

lasbok naturligt gott”, 150 kr inkl frakt.
•	 WellNOx: 25 % rabatt på funktionsdrycken RÅ vid 

köp i deras webbutik. www.wellnox.se
•	 Mediyoga: www.mediyogashop.se 
 • 20 % rabatt på alla produkter i deras webbshop 
 • 25 % rabatt på deras terapeutiska onlinetjänst,  
    Balans Online, där du som medlem betalar 59  
    kr/mån
•	 Wellnia Ullsängkläder: 5 % rabatt till läsare av Fbro-

myalgiNytt. www.wellnia.se
•	 belly balance: en månad gratis vid köp av en 
        3-månaders prenumeration. www.bellybalance.se

Hotell:
•	 ProfilHotels: 10 % på dagspriset på utvalda hotell.
•	 Hotel Terminus stockholm: 20 % rabatt.

*Alla rabattkoder finns på Mina sidor på Fibromyalgiför-
bundets hemsida, www.fibromyalgi.se


