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Ordföranden har ordet

Förbundsstyrelsen/Marie-Louise Olsson

Workshops om biomarkörer, Linköping
Nordisk Träff Fibromyalgiförbund, Göteborg
Konferens: Controversies in Fibromyalgia, Berlin, Tyskland
Möte: Swedish Pain Society, Stockholm
Förbundsstyrelsemöte, Göteborg
Förbundsstyrelsemöte och workshop, Göteborg
Förbundsstämma, Göteborg
Skolsjuksköterskornas kongress, Kista
Fokus Patient 2020, Seminarium, Nacka

7 februari
24-25 februari

12-13 mars
12 mars

23-24 mars
17 april
18 april

14-15 maj
15 maj

Portalen Uppdatering

FM-portalens app är gratis och finns för både 
iPhone och Android. Hämta den på Appstore 
respektive Play-Store!

Vi erbjuder relevant och uppdaterad information samlad i ett forum

bli styrelsemedlem - var med och gör skillnad
Vill du vara med och utveckla Fibromyalgiförbundets arbete? Det görs genom att synliggöra och öka kunskapen om 
Fibromyalgi i syfte att förbättra livet för Fibromyalgiker. Det blir ett aktivt arbete i Förbundsstyrelsen. 
Kontakta någon av oss i valberedningen så berättar vi mer. 

Annethe Andersson annethe016@gmail.com
Ingela Karlbom  ingelakarlbom@gmail.com
Tommy Andersson eskilstuna@fibromyalgi.se

Då var vi framme vid det sista ledarordet innan förbundsstämman i april. 
Det är alltid spännande att tänka på vad jag ska skriva just denna gång. Ni 
har fått ta del av lite privat och mycket av det som händer runt omkring 

Fibromyalgiförbundet. 
Under de två år som gått som är den mandatperiod vi i förbundsstyrelsen sitter, så 

har det hänt mycket. Vi har, som jag tror ingen har missat, öppnat upp Fibromyalgi-
portalen som har blivit en succé vad gäller registrerade användare. I skrivande stund 
har vi 1 600 registrerade i portalen. Det är privatpersoner men även personer från 
professionen. 

Det stora just nu med portalen är att vi kommer att ge tillgång till ACT kursen till 
alla användare. Kursen har tidigare bara varit öppen för deltagare som deltagit i en 
studie. Testet av kursen har slagit väl ut, därför öppnar vi upp den för alla.          

Vi tar tacksamt emot förslag på förändringar, saknar ni något eller vad som, hör bara 
av er så ska vi se om det går att förverkliga. Mer om portalen finns att läsa i tidningen.
Som ni vet under perioden då Allmänna arvsfonden finansierade portalen skulle 
den vara öppen för alla, vår vision och högsta önska är att så många som möjligt kan 
ta del av innehållet utan att det ska kosta en massa pengar. 

Inte nu, men kanske i framtiden, kommer det att krävas ett medlemskap i någon 
av våra föreningar för att få tillgång till portalen. Fibromyalgiförbundet ska på egen 
hand nu driva portalen vidare med de resurser som vi har. Vår fortsatta vision är att 
så många som möjligt ska må så bra som möjligt trots fibromyalgi.

Vi i förbundsstyrelsen kan inte planera mer än till stämman, då val ska hållas, men 
lite har vi planerat som ni kan se i agendan. Spännande föreläsningar, utbildningar 
och sist men inte minst har vi vårt årliga möte med de andra nordiska förbunden. 

I år kan vi även hälsa Finlands förbund välkommen, de är nybildade sedan förra 
året så det blir första gången vi träffas. Det ska bli mycket trevligt och intressant att 
höra hur det går för dem. Vi har ju flera medlemmar från Finland i våra föreningar 
så behovet finns där också.  

Det första jag själv ska på är en föreläsning om biomarkörer vid fibromyalgi i Linkö-
ping. Det ska bli mycket intressant att höra vad som hänt inom forskningen där. Att 
det händer saker just nu på den fronten har vi förstått. Mer om detta kommer säkert. 

Nuvarande konstellation av förbundsstyrelse tackar så mycket för dessa två år, det 
har varit en riktigt intressant, givande, lärorik tid. Kanske på återhörande efter för-
bundsstämman. 

Fibromyalgiportalen, Fibromyalgiförbundets digitala stöd till 
egenvård, har varit populär bland medlemmar men används 
i lika stor utsträckning av personer utanför förbundet. Vi har 
skickat ut enkäter och försöker ta reda på hur man hittat till 
portalen och det visar sig att mycket sker ”ryktesvägen”, ge-
nom sökningar på nätet och ganska slumpartat.

Det är inte bara de som är drabbade som har nytta/intresse 
av portalen. Det finns bra information att tillgå även för vård-
personal och anhöriga. Då registreringen är kostnadsfri kan 
man registrera sig och ta del av utbudet i den utsträckning och 
utifrån de förutsättningar man själv har.

Vi skulle önska att portalen mer systematiskt rekommende-
rades till personer som får sin diagnos i primärvården. Vi 

välkomnar förslag på hur ett samarbete med vårdcentralerna 
kunde se ut! De som får sin diagnos får ofta ganska knapp-
händig information av sin vårdgivare, ibland ingen alls. Man 
är utlämnad att själv söka information på internet och genom 
grupper på sociala media. 

Vi vill med portalen erbjuda relevant och uppdaterad infor-
mation samlad i ett forum. Vi har också som ambition att lyfta 
det man faktiskt kan göra MED sin sjukdom inte fokusera på 
problem och begränsningar. 

Vi har nu en spännande utveckling på gång i portalen. I skri-
vande stund är vi klara med ett samarbete med Uppsala Uni-
versitet där vi erbjudit en internetbaserad kurs i ACT inom 
ramen av portalen. Resultatet var positivt och vi kan nu er-

bjuda kursen kostnadsfritt till användare i Fibromyal-
giportalen. Du kan läsa mer om studien och kursen i 
detta nummer av FM nytt.

Acceptance and Commitment Therapy, ACT är ju en 
populär och effektiv behandlingsmetod inom området 
långvarig smärta. Att kunna ta del av detta via inter-
net och självständigt, utan stöd av psykolog, är relativt 
nytt och spännande. Enligt studien fungerar metoden 
för att öka så kallad psykologisk flexibilitet som är vik-
tigt för livskvalitet vid svårigheter i livet.

Välkomna till fibromyalgiportalen.se
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Hälsoresa Hälsoresa

Res med oss till Gran Canaria!

Gran Canaria är för många svenskar ett paradis! Behag-
ligt väder året runt, stränder, vacker natur och inte allt-
för lång flygresa gör det till ett populärt resmål.

I september 2019 åkte en grupp förväntansfulla med-
lemmar och några anhöriga till San Agustin med 
WellTours. Vi hade ett reportage från resan i förra 
numret av FM-nytt med många härliga bilder.

Det blev väldigt lyckat och vi planerar därför en lik-
nande resa i år. WellTours erbjuder både träning (an-
passat för fibromyalgi), behandlingar, utflykter och oli-
ka måltidspaket. 

Vi har tagit till oss av alla kommentarer, positiva och 
en del mindre positiva, och kommer att anpassa resan 
därefter.

September är en fin månad då vattnet är varmt, väd-
ret är varmt och torrt men det brukar blåsa en behaglig 
bris och alla aktiviteter hålls utomhus. Sommaren hem-
ma lider mot sitt slut och det kan vara skönt att ”tanka” 
lite sol inför vintern. Priserna brukar också vara lite läg-
re och horderna av turister är borta.

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

9–16 september 2020 (från Kastrup 8–15 september), 
organiserar vi en resa som fokuserar på såväl mental 
som fysisk hälsa och välmående.

Veckan beläggs på den berömda ”svenskorten” San 
Agustin på södra delen av ön där vi bor i bungalows 
med uteplats och självhushåll. 

Området har massor att erbjuda och ligger endast 5 
minuter från stranden och centrum. Här är det grönt 
och lummigt och du kan välja att 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.

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 odling-
ar, provsmakning av deras produkter samt en lättare 
lunch innan vi nöjda och glada beger oss tillbaka till 
San Agustin igen.

(Priset är avhängigt antalet deltagare från varje flygplats)

Priset inkluderar:
-Flyg t/r (inkl. bagage)
-Transfer från Las Palmas till San Agustin och tillbaka
- Delat boende i bungalow-lägenhet
-Frukostbuffé på ett närliggande hotell (ca 5–10 min promenad från området)
-Alla aktiviteter och utflykt

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). En sagolik frukostbuffé ingår. Den intas på ett närliggande hotell 
där man även kan boka halvpension (frukost & middag) för de som önskar. Det finns även ett fullt utrustat kök i 
er bungalow samt flera restauranger att välja på inom 5–10 minuters gångavstånd. 

Utöver det program som erbjöds förra resan kommer vi 
även ha en ”koststund” där vi pratar om nyttiga alterna-
tiv till vanliga råvaror med provsmakning och allmän 
diskussion kring kost.

Följ med Fibromyalgiförbundet och Welltours till Gran 
Canaria!

9-16 september 2020

Aktiviteter som erbjuds

Veckan erbjuder två aktiviteter per dag samt en trevlig 
halvdagsutflykt. Man är med på det man orkar och vill, 
inga tvång existerar då vi vet att dagsformen varierar.

- Morgonyoga i soluppgång eller solnedgång
- Vattengymnastik
- Gruppgymnastik
- Trivselkväll och kostkväll
- Utflykt till vin- och kaffeplantage inkl. en lättare 
lunch
- Goodiebag med t-shirt/linne samt lite annat smått 
och gott.

OBS! Alla aktiviteter är skonsamma och mjuka samt uppdelade i två delar där för-
sta 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 öns-
kemål.

Bokar man resan får man 500 kr rabatt per 
medlem och resa.

Massagebehandlingar kommer att vara ra-
batterade när man åker med Fibromyalgiför-
bundet.

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. Våra massörer finns på 
ön sedan snart 10 år tillbaka och har sedan starten be-
handlat över 17 000 nöjda klienter.

För att vara riktigt säker på att få önskade behandlingar 
är det bäst att dessa förbokas innan resan och direkt 
hos Welltours senast en vecka innan avfärd.

Förmåner

Pris
Stockholm Arlanda
Köpenhamn Kastrup

Eur 885/pp
Eur 915/pp

Om intresse finns kan även 2 veckors resa bokas. Då behöver vi minst 10 deltagare för att få ett bra pris. Vi åter-
kommer med mer information om detta alternativ.

Sista anmälningsdag är 15 maj och då skall även anmälningsavgift på 50% av priset betalas in.
Intresseanmälan samt frågor skickas till: tamara@welltours.se 

MassageUtflykt



FibromyalgiNytt 1/20206 7FibromyalgiNytt  1/2020

ACT ACT
Portalen

ACT-kurs

Exakt vad som orsakar fibromyalgi är ännu inte helt känt. 
Eftersom orsaken är okänd finns det inte heller någon en-

tydig lösning. 
Den goda nyheten är att det finns flera vedertagna behand-

lingsalternativ. Ett grundantagande i psykologisk behandling 
är att psykologiska faktorer påverkar hur en person lever med 
och hanterar sin smärta. 

Öka den psykologiska flexibiliteten

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en metod som 
i forskning visat sig effektiv vid behandling av kronisk smärta. 
När ACT appliceras vid behandling av kronisk smärta kan det 
huvudsakliga målet beskrivas som ett försök till att öka bete-
enden som är i linje med personliga värderingar i livet, trots 
närvaro av fysisk smärta. 

Man brukar i psykologiska termer beskriva att det primära 
målet inom är ACT att öka deltagares psykologiska flexibilitet.

Förutsätter att deltagaren arbetar med materialet

När en person engagerar sig i en behandling förväntar den 
sig givetvis att behandlingen fungerar. Eftersom psykologisk 
behandling riktar in sig på annat än den primära smärtan kan 
indikationer på om behandlingen fungerar eller inte vara mer 
subtila och svåra att upptäcka. 

Om personen inte upplever att behandlingen fungerar kom-
mer han eller hon sannolikt inte att fullfölja behandlingen. 
Samtidigt är behandlingen uppbyggd på ett sådant sätt att den 
för att anses vara verksam förutsätter att deltagare arbetar med 
det material som presenteras. 

Studiens syfte

Ett syfte med studien har därför varit att undersöka om och 
hur tillgången till en personlig behandlare påverkar deltagares 
aktivitetsnivå och engagemang till att fullfölja behandlingen.

Behandlingens primära syfte var att med hjälp av tekniker 
inom ACT presentera alternativa förhållningssätt som visat 
sig effektiva vid behandling av långvarig smärta. 

Internetbaserad behandling

Ett problem specifikt för personer med fibromyalgi är att till-
gång till behandling ofta är begränsad. Det kan exempelvis 
saknas resurser i form av kompetens eller tillgång till perso-
nal. Ytterligare ett mål med studien har därför varit att utveck-
la en internetbaserad behandling med förhoppningen om att 
komma runt en del av dessa problem.

Sju moduler under sju veckor

Deltagare fick tillgång till behandlingen via fibromyalgiporta-
len.se. Totalt gjordes 82 st. intresseanmälningar. Behandling-
en utgick från en tidigare undersökt ACT-intervention som 
visat sig effektiv vid behandling av kronisk smärta. 

Interventionen bestod av sju moduler, som i sin tur bestod 
av information i både ljud och text, relevanta metaforer, med-
veten närvaro-övningar samt övningar. Behandlingen pågick 
under sju veckor, där deltagare förväntades arbeta med en 
modul/vecka. 

Modulernas innehåll bestod av för ACT relevanta koncept 
likt exempelvis tankar och känslor, kontroll och villighet. 

Fibromyalgi är ett problem som orsakar lidande för personer världen över. 
Utöver den fysiska smärtan är det dessutom vanligt att personer som lever 
med långvarig smärta lider av psykiska besvär likt nedstämdhet och ångest. 

Behandlingens syfte var utöver att utvärdera behandling-
ens effektivitet dessutom att undersöka hur tillgång till en 

personlig guide påverkar deltagares nivå av engagemang. 
Resultaten gav också indikationer på att deltagare i gruppen 

utan guide, generellt sett, blev mindre engagerade ju längre 
behandlingen pågick, medan deltagare i gruppen med guide 
höll sig på en relativt jämn nivå genom behandlingen. Delta-
gare i gruppen med guide gjorde dessutom, generellt sett, fler 
övningar än deltagare i gruppen utan guide. 

Betyder det att behandlingen fungerar bättre om deltagare 
har tillgång till en guide?

Forskning är ett kollektivt åtagande

Nej, tyvärr är svaret inte så enkelt. I forskningssammanhang 
är det betydelsefullt att inte dra för stora slutsatser utöver vad 
den bearbetade informationen tillåter oss att göra. 

Forskning är ett kollektivt åtagande där tanken är att intres-
santa resultat banar väg för ytterligare forskning, som i läng-
den förhoppningsvis leder till användbar kunskap. 

När det kommer till psykologisk forskning, som involverar 
människor, är det dessutom många faktorer som påverkar 
tolkningen av resultaten. Psykologisk forskning är med andra 
ord en process som kräver tålamod. 

Bättre psykologisk flexibilitet

Med det sagt kunde inga tydliga skillnader fastställas mellan 
grupperna vad gäller behandlingsutfall, utan båda grupperna 
uppvisade förbättringar i framförallt psykologisk flexibilitet. 

Det betyder med andra ord att även om det syntes tydliga 
skillnader i engagemang mellan grupperna så verkar det inte 
påverka behandlingens effektivitet nämnvärt. Vad är då slut-
satsen av det? 

Portalen

ACT-kurs

Studien saknar en kontrollgrupp

Alla studier har begränsningar. En begränsning i den här stu-
dien är avsaknaden av kontrollgrupp. Syftet med en kontroll-
grupp är att ha en grupp av människor som inte får någon 
behandling att jämföra mot, för att med säkerhet kunna uttala 
sig om att de skillnader vi ser beror på behandlingen och inte 
någonting annat. 

Placebo-effekt

En gemensam erfarenhet för många som lider av fibromyalgi 
är upplevelsen av att inte bli tagna på allvar. En del upplever 
att de blir dåligt bemötta inom vården. 

En alternativ tolkning av studiens resultat skulle således 
kunna vara att uppmärksamhet från människor som erkän-
ner fibromyalgi som en faktisk sjukdom, leder till att personer 
som lider av fibromyalgi känner att deras lidande blir taget på 
allvar. Ett annat ord för det är placebo-effekten. 

Indikationer på att internetbehandlingar funkar

Studiens resultat behöver som sagt tolkas med försiktighet. 
Resultaten ger indikationer på att internetbehandling vid 
fibromyalgi fungerar, varför behandlingen fungerar är dock 
någonting framtida forskning behöver fokusera på att försöka 
besvara. 

Kursen finns i Fibromyalgiportalen

Vi kommer att erbjuda den online-baserade ACT kursen till 
medlemmar i Fibromyalgiportalen. I skrivande stund håller 
vi på att lägga upp den och när ni läser detta nummer av tid-
ningen är den sannolikt på plats! Registrera dig på www.fi-
bromyalgiportalen.se för att ta del av kursen.

Resultat av studien

Text: Adam Burger
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Ung med fibromyalgi Ung med fibromyalgi

När livet inte blir som man tänkt sig...

Lovisa var ett aktivt barn som älskade att dansa. Sedan 7 års 
ålder dansade hon flera gånger i veckan och började tävla i 13 
års åldern. Dans är krävande för kroppen och i pardans har 
man skor med klackar även som barn vilket frestar på håll-
ningen. 

Lovisa var underviktig och hade tidigt ätstörningar. I ton-
åren började hon gå upp lite i vikt men drabbades då av IBS 
vilket påverkade ätandet igen.

Smärtorna kom smygande
Smärtor kom smygande. Det började med domningar i ben 
och besvär med knän men Lovisa själv förmodade att besvä-
ren hade att göra med klackarna, fel hållning och andra na-
turliga orsaker. 

När tävlingarna satte igång och dansen blev ännu mer in-
tensiv tränade Lovisa 5 gånger i veckan, tog privatlektioner 
och satsade stort. Hon fick mer och mer värk, särskilt efter 
långa tävlingsdagar som kunde innebära 8–10 timmar i klack-
ar. 
- Jag struntade i smärtan och bara körde på. Jag tog inte 
hand om mig själv och hade inget konsekvenstänk. Passade 
små barn som jag bar runt på, övertränade och bara dansade, 
berättar Lovisa.

Ingenting kändes rätt
Vid 14 års ålder hade smärtorna blivit ständiga följeslagare 
och musklerna var hela tiden spända. Lovisa slutade tävlings-
dansa då värken och tröttheten tog överhanden och dansen 
övergick till att bli en plåga istället för något som gav energi 
och livslust.

Hon gjorde lite halvhjärtade försök att hitta andra dansfor-
mer men ingenting kändes rätt och hon slutade till slut helt 
med dans.

Jag känner mig 
inte som en vanlig 
ungdom
Efter att ha sökt vård 
och genomgått en 
utredning fick Lovi-
sa till slut diagnosen 
ADHD.
- Jag kunde inte 
gå ut och vara med 
vänner, jag var hela 
tiden orolig för 
smärtan och vågade 
knappt röra på mig. 
Tänk om jag förvär-
rade allt? Jag kun-

de ju inte hänga med på aktiviteter eller planera någonting. 
Tröttheten och smärtan hindrade mig hela tiden. Mitt liv har 
skilt sig mycket från mina jämnårigas och jag känner mig inte 
som en ”vanlig ungdom” utan har hoppat direkt in i vuxenli-
vet, berättar Lovisa.

Lovisa upplever att hon måste tänka på konsekvenser hela 
tiden, något som är jättesvårt, särskilt med ADHD problema-
tik. På idrotten i skolan blir det extra tydligt och hon har varit 
borta jättemycket och kan inte hänga med på grund av smärta. 
- Jag är egentligen en glad och positiv människa men har bli-
vit mer instängd och isolerad på grund av trötthet och värk, 
säger Lovisa.

Att hantera sina besvär
Lovisa berättar hur hon hanterar sina besvär.
- Jag har inte tagit tag i så mycket ännu. Jag försöker ta vita-
miner för att bli piggare och gladare, särskilt nu på vintern, 
B12 och D-vitamin, äter bra men har inte kommit igång med 
träning. Jag har inte hittat motivationen ännu. Hade jag hit-
tat någon annan som har fibromyalgi kanske man hade orkat 
och stöttat och peppat varandra. Det hade varit skönt att inte 
känna sig ensam.

Lovisa längtar efter att hitta någon som förstår. Förstår att 
man inte orkar allt. Att man mår både fysiskt och psykiskt 
dåligt. Att viljan finns att göra saker men att kroppen sätter 
stopp.
- Värme fungerar 
för mig. När jag var 
utomlands släppte 
värken och muskler-
na fungerade igen, 
berättar Lovisa. 

Skolsköterska, 
kurator och men-
tor
Skolan fungerar nu-
mer. Lovisa har fått 
anpassade tider ef-
tersom hon har svårt 
att komma upp på 
morgonen. Hon kla-
rar lektionerna även 

om det har varit kämpigt sista året. Med hjälp av medicin för 
att stabilisera sömn har hon nu lättare att komma till ro och 
sover bättre. Den har även dämpat domningar i kroppen.
- Jag har kontakt med skolsköterska, kurator och mentor 
minst en gång i veckan och får sitta längst fram i klassrum-
met. Det finns ett vilorum på skolan jag har tillgång till när 
jag behöver så dom har varit ganska tillmötesgående. Tyvärr 
får jag inte åka hiss och att gå 5 våningar upp och ner kan vara 
jobbigt.

Att inte bli tagen på allvar
Det är ibland svårt att känna sig förstådd, tycker Lovisa.  Vän-
ner vet att hon har lite ont men har inte engagerat sig så myck-
et. Tyvärr får hon ibland klagomål att hon är långsam och att 
hon inte hänger med. Vissa vänner tar inte hennes problem på 
allvar och kan retas. Sådana kommentarer känns jobbigt och 
påverkar humöret. 
- Familjen försöker förstå och har engagerat sig så mycket 
som möjligt men det hade varit skönt att ha kompisar som 
gjorde samma.

Vad kan omgivningen göra?
Vi frågar Lovisa vad omgivningen kan göra för att göra hen-
nes liv lite lättare.
- Man kan visa mer förståelse, anpassa sig lite mer. Min men-
tor har ställt frågor vid varje utvecklingssamtal om vad jag 
behöver men det kan ibland vara svårt att veta själv vad man 
behöver.  Allt detta är nytt för mig också. Jag håller på att lära 
mig leva med fibromyalgi. Förutom det skulle jag vilja ha till-
gång till hiss om jag har ont och få mer förståelse från klassen, 
menar Lovisa.

Lovisas framtid
Framtiden känns lite oviss och Lovisa vill helst inte tänka för 
långt fram i tiden.
- Hur kommer jag att orka? Kommer jag hitta en bra läkare 
eller sjukgymnast? Jag vill att det ska bli bättre! Att hitta någon 
som förstår hade hjälpt. Jag försöker ta dag för dag men tror 
inte att mina jämnåriga någonsin kommer att förstå...

Unga med fibromyalgi
Lovisa är medlem i Fibromyalgiförbundet och vi har tillsam-
mans diskuterat hur vi kan stötta unga med fibromyalgi. Vi 
frågade Lovisa hur en särskild ungdomsgrupp skulle se ut och 
varför det hade varit bra.
- Det vore bra att se att det är flera ungdomar. Man skulle fin-
nas där för varandra och inte behöva känna sig ensam. Grup-
pen kunde vara från 15–20 år, en ungdomsgrupp och kanske 
även en grupp för lite äldre, typ 20–35. 
- Det kunde vara bra att få träffas och göra grejor ihop. Man 
kan ha ett chattforum/Facebook grupp som är avgränsad för 
medlemmar. Här kan vi möta andra som går igenom samma 
sak, förstå att man inte är ensam och ta och ge tips och hjälp. 
- I förlängningen kan man försöka träffas några gånger om 
året. Till exempel ett läger över en helg med lite anpassade 
aktiviteter. Det finns så många funderingar i den åldern.  Om 
framtiden, rädsla för hur det kommer att bli, hur kan jag föda 
barn? osv. Jag har ändå hoppet att det ska bli bättre!

Tips till andra drabbade

Lovisa Sjö från Göteborg är 18 år och går sista året 
på gymnasiet. Hon bor hemma med sin mamma och 
pappa och hunden Oscar. Storebror lever ett eget liv 
i Stockholm.

”Ung med Fibromyalgi”
Med inspiration av Lovisa och andra unga som kontaktat för-
bundet har vi beslutat att starta gruppen ”Ung med Fibromy-
algi”. 

Vi kommer att lägga upp en länk på hemsidan www.fibromy-
algi.se där man kan klicka sig vidare till Facebook-gruppen 
med samma namn. Här ska man ange sitt medlemsnummer. 
Det är en sluten grupp och man får ansöka om inträde och 
svara på några korta frågor. I gruppen kan man sedan prata 
med likasinnade och innehållet är bara synligt för gruppens 
deltagare.

Aktiviteter och vidare planering görs inom gruppen och kon-
taktpersonen har löpande kontakt med representant i förbun-
det.

Lovisa har slutligen några 
tips till andra unga som 
drabbats:
- Det kan finnas en 
koppling hos flickor med 
ADHD/ADD och värk så 
bör utredas så man får rätt 
diagnos
- Det är viktigt att man 
håller igång och man får 
mer energi av att träna
- Fortsätt leta förståelse 
från en läkare. Hitta någon 
som vill hjälpa. 
- Man ska fortsätta tänka 
positivt och göra allt som 
känns bra och låt inte fi-
bromyalgin hindra sin 
vardag eller vara en orsak 
till att man undviker olika 
aktiviteter. 
- Man ska inte vara rädd 
för att våga testa nya saker. 
Även om det kan göra ont 
så är det inte farligt och 
det är värt att prova. 
- Något jag har haft problem med själv är att jag hållit tillbaka 
och inte vågat, så mitt tips är att man inte ska låta fibromyalgi-
diagnosen hindra en för mycket. 

Kontaktpersoner 
Eva Deurloo: info@fibromyalgiportalen.se
Birgitta Gustafsson: Birgitta.gustafsson@fibromyalgi.se

Text: Eva Deurloo 
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Föreningsporträtt reportage

Fibromyalgi, smärta hos barn och Endometrios
- en dag om långvarig smärtaFibromyalgiföreningen i Uppland

Fibro Friskvårds Föreningen startades 1999 av några patienter som haft varmvattengymnastik som 
en del av rehabiliteringen för sin fibromyalgi.

I vår artikelserie Föreningsporträtt bjuder vi 
in föreningar att berätta om sin verksamhet. 
Vill ni medverka, kontakta oss på 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se

Då man efter två terminer i landstingets 
regi måste lämna plats för nya patienter 
ville gruppen fortsätta med träningen 
eftersom den var så givande. 

De fick hjälp att starta föreningen av 
två sjukgymnaster som också hjälpte till 
med bidragsansökning och att en sjuk-
gymnaststuderande kunde leda gym-
nastiken i början. 

Dubbla pass i bassängen

Eftersom kommunen och landstinget 
lade ner flera fungerande rehabbassäng-
er fick föreningen snart dubbla sina pass 
för att kunna ta emot alla som ville ha 
gymnastik i varmbassäng.

Föreningen i Uppsala startar

År 2007 togs initiativ till att starta en fi-
bromyalgiförening i Uppsala, men den 
valda styrelsen hade inte krafter att dri-
va föreningen. 

Fibromyalgiförbundet frågade då 
badföreningens styrelse om vi ville slå 
oss ihop och driva fibromyalgiförening-
en. Med hjälp av en representant från 
förbundet lyckades det år 2008. Vi kun-
de därför fira 10-års jubileum 2017 och 
20-års jubileum 2019!

Vi utökar våra aktiviteter

Vi har nu en bra fungerande styrelse och 
har utökat våra aktiviteter, även om bad-
verksamheten fortfarande är den mest 
omfattande. 

På våra medlemsmöten två gånger per 
termin försöker vi ha olika teman som 
vi tror kan vara till glädje för våra med-
lemmar. 

Uppsala Stadsteater

En styrelsemedlem är ombud för Upp-
sala Stadsteater och erbjuder våra med-
lemmar rabatterade biljetter till nästan 
alla teaterns föreställningar. Det är väl-

Vi fick veta att forskarlaget runt Eva 
Kosek (en framstående forskare 

inom smärtområdet) har fått 50 miljo-
ner från en privat givare vilket har re-
sulterat i att det nu finns ca 25 forskare 
kopplade till forskningen om långvarig 
smärta och fibromyalgi.

Karin Jensen som jobbar i forskar-
laget med Eva Kosek berättade om 

varför vi känner smärta.
Smärta är nödvändig för att vi ska må 

bra, ett försvar som kickar igång i vår 
kropp för att lära oss att inte utsätta oss 
för sånt som är skadligt. 

Smärtan sitter inte i hjärnan men 
hjärnan har en viktig funktion i sam-
manhanget eftersom den tolkar signa-
lerna från kroppen, berättar Karin.

Camilla Svensson tog över och be-
rättade att det är väldigt få som vill 

donera vävnader till forskningen och 
därför är det viktigt att kunna använda 
djur istället. Detta för att vi måste förstå 
systemet bättre innan det går att ta fram 
medicin. 

Då man tagit ämnet IgG från patien-
ter med fibromyalgi och injicerat i möss 
har hjärnan påvisat aktivitet som inte 
funnits där innan. Mössens smärttrös-
kel sänktes och de blev mindre rörliga.

Kronisk smärta är inte bara långvarig 
akut smärta utan ett resultat av pa-

tologiska förändringar i nervsystemet, 
konstaterar Camilla.

digt populärt och ofta stannar några 
deltagare kvar efter föreställningen och 
pratar över en bit mat. 

Många aktiviteter varje termin

Några gånger per termin kan vi erbjuda 
rabatt till ett SPA med bubbelpool och 
massage. Under våren ska vi på försök 
återuppta fikaträffarna. Tyvärr har vi 
inte råd med någon egen lokal så det får 
bli på ett café centralt i Uppsala. 

Den 12:e maj har vi haft lite olika ak-
tiviteter, bland annat föredrag tillsam-
mans med reumatikerföreningen. 

I vår kommer vi att göra en utflykt den 
12/5. Vi tar en buss till ett nostalgimu-

seum med lanthandel och ESSO-mack 
och vidare till en ekologisk gård för att 
titta på djuren och äta lunch.

Svårigheten att nå alla medlemmar

Vi har många medlemmar utspridda i 
landskapet och ända upp till Gävle och 
det är svårt att hitta på aktiviteter som 
skulle kunna nå alla. 

Nu har det blivit naturligt att lägga 
många möten på Fyrishov i samband 
med vår vattengymnastik, men det vore 
fint om vi kunde hitta en egen lokal.

Eva Kosek beskrev hur vi kan modu-
lera smärta vid behov. Om vi vrickar 

foten gör det ont, men om vi samtidigt 
möter ett lejon stänger vi av smärtsigna-
lerna och springer ändå. Det är när den 
här moduleringen inte fungerar som 
smärtan är en sjukdom. 

Det är konstaterat att fibromyalgipa-
tienter behöver mer bedövning och har 
ett sämre utfall vid operationer. Runt 20 
% av RA patienterna får också fibromy-
algi.

Eva Kosek informerade också om hur 
långt forskningen på fibromyalgi har 
kommit. Resultaten är inte publicerade 
än, men dom har hittat biomarkörerna i 
blodet som dom har letat efter.

Rikard Wicksell pratade om smärta 
hos barn och att alla som har smär-

ta är olika och klarar av smärtan olika. 
Smärta hos barn är vanligare än vi tror 
och barn med smärta blir vuxna med 
smärta. 

Det har också visat sig att barn med 
mycket smärta tappar hoppet om en 
framtid, det blir en nedåtgående spiral 
eftersom man undviker det som utlöser 
smärtan. Han uppmanade föräldrar till 
barn med smärta att gå hem och dröm-
ma om framtiden tillsam-
mans med barnet.

Smärtan är egentligen inte 
det centrala utan handlingar 
i livet är det som hindrar dig 
från att leva, sade Rikard.
Han förordade ett förhåll-

ningssätt där man skulle utsätta sig för 
saker som kunde utöka livskvalitén 
i stället för att koncentrera sig på att 
minska smärtan.

Ida Flink tog över och pratade om det 
psykologiska perspektivet i långvarig 

smärta. Negativa känslor och smärta 
går hand i hand och vi måste komma på 
strategier för att klara av det. Hon hän-
visade till patienter med smärta i under-
livet och problem kopplat till det.

Katja Wiech från Oxford Universi-
ty avslutade dagen med berätta att 

man som forskare måste våga utmana 
för att komma någonvart. 

I hennes forskning testades medici-
ner/placebo för att se effekterna av hur 
hjärnan påverkas av perception och för-
väntningar.

Vi tyckte dagen var bra även om det 
stundvis var lite svårt att hänga med i 
engelskan. Det var mycket fackspråk 
och dagen vände sig nog i första hand 
till medicinstuderande och professio-
nen.

9 december 2019 åkte vi som representanter för Fibromyalgiförbundet till Stockholm för att lyssna 
på föreläsningar om långvarig smärta arrangerat av Pain Alliance. 
Text och bild: Marie Björck och Birgitta Gustafsson

Text och bild: Marie Björck
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NRS

Det är ett värdefullt verktyg i forskning med stora mäng-
der data som kan analyseras. Det är främst mått som 

patienterna själv rapporterar och de är specifika för målgrup-
pens behov. 

Registret har funnits sedan 1998 och man kan därför följa 
data över en relativt lång tid.

Varje år kallar de som administrerar registret forskare, dok-
torander och läkare inom området smärta. Patientförbund är 
också inbjudna. Mötet går ut på att delge varandra informa-
tion om sin forskning och temat för nästa möte bestäms av de 
inbjudna själva.

MMR vid smärta
Årets andra möte gick av stapeln 22 november 2019. Först av 
talarna var Elena Tseli som presenterade sin avhandling om 
multimodal rehabilitering (MMR) vid kronisk smärta. 

Elena har identifierat ett antal prognistiska faktorer och har 
undersökt hur bra dessa är för att förutsäga hur effektivt ett 
program kommer att vara - för vilka fungerar det bäst?

Man använde data från flera olika studier och gjorde en så 
kallad Metaanalys. Man studerade vilket resultat MMR gav. 
Det visade sig att smärtnivå innan interventionen inte var en 
faktor som spelade in. De som hade högre fysisk funktion 
innan interventionen fick bättre resultat och de med låg grad 
av psykisk ohälsa fick också bättre utfall liksom hög grad av 
positiva coping strategier.

Man analyserade NRS data avseende fysisk och mental häl-
sa som tillsammans utgjorde hälsorelaterad livskvalitet.  Det 
visade sig att om man var i arbete eller arbetade nyss hade 
man en bättre prognos för bra utfall. Tilltro till behandlingen 
var också viktig för ett lyckat utfall.

Några av de självskattningsformulär som användes var 
SF36, NRS och HAD.  Lite förvånansvärt var att längden på 
behandlingen inte spelade någon roll för resultatet.

Stefan Bergman
Stefan Bergman är en mycket erfaren läkare med bred kun-
skap om smärta och fibromyalgi. Han berättade om några av 
de studier han är inblandad i. 

Forskardag i Danderyd

NRS står för Nationellt Kvalitetsregister för Smärtrehabilitering. Syftet med registret är att utveckla 
och säkra kvalitet i smärtvård. Med statistiken man får in kan man jämföra resultat mellan grupper 
och olika enheter och ge enheterna möjlighet att följa upp den vård som ges. Alltså kan vårdgivarna 
se om det de erbjuder är effektivt. Man kan använda informationen till förbättringar i sin vårdenhet.

1994 gjordes en tvärsnittsstudie i befolkningen i Halland 
och den visade att 11,4% led av kronisk, generaliserad smärta. 

Man har följt upp med enkäter och kliniska undersökningar 
och har nu över 25 års data över reumatiska sjukdomar, fibro-
myalgi och kronisk utbredd smärta. Epipain heter projektet. 
Man ser en brant prevalensökning (antal personer som drab-
bas) i kronisk generaliserad smärta hos kvinnor 45–55 år.

Bergman föreslår att läkaren är mer uppmärksam på risk-
faktorer för att utveckla kronisk smärta. Om någon söker för 
exempelvis långvarig smärta i ett knä bör de tillfrågas om de 
även har smärta på andra ställen i kroppen och ombedas göra 
en smärtteckning.  Om man kan fånga dem som ligger i risk-
zonen för att utveckla generaliserad smärta innan den blir för 
utbredd är prognosen bättre.

En riskfaktor är också sömnstörningar. Det kan vara en 
prediktor för att utveckla kronisk värk. Sömnstörningar bör 
behandlas som en del i ett program för smärtbehandling. 

Grupper som ligger mer i riskzonen för att utveckla kronisk 
värk är invandrare, kvinnor och rökare.

Begreppet KASAM står för ”Känsla av Sammanhang” och 
bygger på att livet upplevs som begripligt, hanterbart och me-
ningsfullt. En hög KASAM-skattning halverar risken att ut-
veckla kronisk smärta och vi behöver satsa på insatser som 
stärker KASAM. 

Långvarig smärta är i högsta grad ett samhällsproblem 
och data visar att en person som är sjukskriven mer än 34 
månader på grund av smärta har påtagligt ökad risk att vara 
sjukskriven 21 år senare. Bergman menar att vi måste försöka 
hitta långvarig smärta innan den blir långvarig.

Nackträning i Virtual Reality. 
Nästa talare var Maria Glavare som berättade om en produkt 
hon och kollegor utvecklat. Projektet gick ut på att föra in ny 
teknik i vården och i dagsläget används produkten endast i 
den egna verksamheten och säljs alltså inte kommersiellt. 

Hennes team har skapat ett par VR glasögon med en 
3D-värld med rörelsegyro som mäter var i rummet du be-
finner dig. Glasögonen skall underlätta och motivera rörel-

seträning för nacken.  Hela utvecklingsprocessen har varit agil 
och patienterna har involverats i tidigt skede och har i princip 
styrt hela processen.

Vid en utvärdering av behandlingen framkom att patienter-
na upplevde metoden som positiv. Effekten var lite oklar men 
man fick i alla fall inte ökade symtom. Produkten behöver in-
dividanpassas.

Eva-Britt Hysing
Eva-Britt Hysing pratade sedan om den biologiska bakgrun-
den till hur psykosociala faktorer påverkar smärttillstånd. 

Den biopsykosociala modellen som länge ansetts kunna il-
lustrera problematiken i långvarig smärta innebär att både fy-
siska och psykiska faktorer, tillsammans med omständigheter, 
påverkar hur smärttillståndet utvecklas.

Sjukdomsbeteende som kan innebära att man blir inaktiv, 
trött och drar sig undan till exempel, är funktionellt vid infek-
tioner. Man behöver bete sig så för att bli frisk. Däremot inte 
vid långvariga smärttillstånd. Då har inte detta beteende nå-
gon funktion. Man blir inte bättre för att man inte rör sig och 
drar sig undan sociala kontakter. Trots det kan man ofta se ett 
uttalat sjukdomsbeteende hos personer med kronisk smärta.

Hysing visade hur kroppen reagerar rent fysiologiskt på 
smärta. Man kan mäta inflammationsmarkörer som korre-
lerar med smärtgrad. Exempelvis triggar stress frisättning av 
ACTH som retar kroppen att producera cytokiner som trans-
porteras till hjärnan. 

I en studie där man tittade på 92 olika markörer koppla-
de till inflammation såg man att 43 av dem var förhöjda hos 

smärtpatienter jämfört med hos friska kontroller. Det intres-
santa var att inflammationsmarkörerna gick ner efter ett 6 
veckor intensivt behandlingsprogram.

Less is more? 
Så var titeln på nästa föreläsning. En randomiserad kontroll-
studie för att undersöka effekterna av opioidnedtrappning be-
rättade Henrik Grelz och Åsa Ringqvist om.

I internationella riktlinjer finns inget bevis för nytta av opi-
oider (under lång tid) på smärta och funktion. Däremot har 
man sett effekter som beroendeproblematik, överdoser och 
trafikolyckor. 

Det finns mer bevisad effekt av andra metoder som är 
icke-farmakologiska, alltså inte läkemedel. Opioider har då-
lig smärtlindrande effekt, kan ge allvarliga biverkningar, har 
negativ effekt på arbetsåtergång och kan faktiskt orsaka ökad 
smärtkänslighet. Mekanismerna för det sistnämnda har att 
göra med att opioider kan bidra till ökad inflammation, ökad 
sensitisering, glutamat etc.

Slutligen berättade Mikael Svanberg om en effektiv metod 
som används inom smärtrehab i Västerås. Efter en multimo-
dal utredning som pågår i 4–6 veckor gör man en analys av 
den biopsykosociala situationen och föreslår åtgärder baserat 
på den. 

Man ger därmed patienten en förklaringsmodell som ger 
ökad självkännedom, bättre strategier och leder till bättre må-
ende, ökad funktion och aktivitetsnivå.

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!

Text: Eva Deurloo 
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varje år insjuknar 40 000 svenskar i sepsis och av dom får 
många svåra komplikationer. Ofta krävs intensivvård och hela 
20% av de insjuknade dör av sjukdomen. 

Varaktiga problem med njurar, hjärta, hjärnan och lungor-
na kan drabba en del patienter medan många blir helt åter-
ställda. I vissa särskilt allvarliga fall kan det bli nödvändigt 
med amputation av delar av eller hela kroppsdelar. 

Sepsis är det dyraste sjukdomstillståndet i Sverige. Trots allt 
detta brister kunskapen om sjukdomen. Det är ett komplext 
sjukdomstillstånd och mycket forskning behövs, men forsk-
ning om sepsis är klart underfinansierad.

med mer kännedom om sjukdomen och mer forskning kan tusen-
tals liv räddas varje år och mångmiljonbelopp sparas. 

Därför har nu en fond startats som ska arbeta för att infor-
mation om sepsis sprids och att forskningen får mer pengar.

Vad är då sepsis? Förr kallades det blodförgiftning men även 
badsårs-förgiftning, spanska sjukan och förlossningsfeber kan 
räknas hit. 

Sepsis börjar ofta med en lokal infektion, till exempel lung-
inflammation, urinvägsinfektion, halsfluss eller sårinfektion, 
men man kan också drabbas till följd av en infektion efter en 
operation. Ca 70% av alla sepsisfall börjar hemma och ca 30% 
är sjukhusförvärvade. 

vid en infektion går immunförsvaret igång för att bekämpa in-
fektionen. Det som händer vid sepsis är att immunförsvaret 
överreagerar eller reagerar fel och börjar skada kroppen. 

Giftiga substanser utsöndras i blodet, vilket får blodkärlen 
att börja läcka. Detta leder till att blodtrycket sjunker och 
kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ som 
hjärta, hjärna, lungor, njurar och lever. Patienten drabbas av 
organsvikt. 

när blodomloppet har svårt att transportera syre, börjar hjär-
tat pumpa häftigare och pulsen blir snabb. Andningen blir an-
strängd då kroppen försöker öka syresättningen. 

I vissa fall av sepsis (i ca 20–30%) har även bakterier från 
den lokala infektionen spridit sig till blodomloppet. 

generellt sett kan sepsis drabba vem som helst. Personer som 
annars är fullt friska, kan drabbas efter till exempel en vanlig 
influensa, urinvägsinfektion eller en sårinfektion. 

Men det finns vissa riskgrupper: Gamla och multisjuka, 
diabetiker och personer med leversjukdom, personer som 
genomgått organtransplantation, personer med cancer, som 
genomgår behandling, personer med underliggande immu-
nologiska sjukdomar, personer som genomgått en operation, 
gravida och nyförlösta kvinnor, små bebisar.

det är viktigt att lära sig känna igen sepsis. Varje timme utan 
diagnos och vård kan få allvarliga konsekvenser. Det som kan 
vara svårt är att de tidiga symptomen kan vara diffusa och 
likna andra tillstånd. 

De viktigaste symptomen behöver inte var och en för sig 
innebära ett allvarligt tillstånd men har man två eller flera av 
symptomen bör man uppsöka vård. 

våga då fråga: kan det vara sepsis? De vanligaste symtomen 
inkluderar: Skakfrossa och feber, förvirring och sluddrigt tal, 
Ansträngd andning, Allmän svaghet och muskelvärk, diarré 
och kräkningar, snabb puls (utan anledning), lågt blodtryck,  
svår smärta, låg urinproduktion, fläckar på huden.

efter presentationen av ämnet följde en diskussion i en panel 
med representanter från sjukvården, politiker, läkemedelsin-
dustrin och initiativtagarna till mötet- den nybildad Sepsis-
fonden.

i panelen skulle även shahrzad kiavash ha deltagit. Hon över-
levde med knapp nöd sepsis och tävlar numera som parolym-
pier i löpning efter att båda hennes underben måste ampute-
ras efter sjukdomen. 

Hon hade dessvärre drabbats av en ny infektion vilket inte 
är ovanligt efter sepsis, så hon kunde inte vara på plats. 

Vi fick i stället ta del av en film där hon berättade om hur 
hon drabbats. Hon hade varit på ett av sina vanliga pass i 
gymmet men kände sig ovanligt trött efteråt. 

Hon tog sig hem, men mådde allt sämre. Då hon fick feber 
och hjärtklappning och andningssvårigheter ringde hon 112, 
som skickade en ambulans. Ambulanspersonalen drog slut-
satsen att hon drabbats av en panikattack och tog inte med 
henne till sjukhuset. 

När hennes bror kom hem en stund senare hittade han hen-
ne på golvet knappt kontaktbar och körde henne till akuten. 
Där hamnade hon snabbt på intensiven där hon vaknade upp 
efter några kritiska dygn men med beskedet att hennes under-
ben hade amputerats. 

andra vanliga komplikationer efter sepsis är muskelsvaghet, 
trötthet, svårigheter att svälja, röriga tankar, koncentrations-
svårigheter, försämrat minne, sömnproblem, depression och 
ångest. Det kan ta lång tid att återhämta sig.

under paneldiskussionen framkom att region skåne kommit långt 
i sitt arbete med att förbättra sepsisvården. Man hade arbetat 
i team där alla medarbetare inklusive de medicinska sekrete-
rarna deltagit. 

Tillsammans hade man enats om handlingsprogram och 
hur arbetet skulle omorganiseras. Ett särskilt sepsislarm hade 

Hälsoveckan inriktade sig främst till de som inte är så fysiskt 
aktiva och iden är att man ska kunna prova olika saker och 
kunna delta utan förpliktelser. 20-26 januari var det full fart 
i simhallar, ishallar och motionsanläggningar runt om i Gö-
teborg.

Som en del i detta och som introduktion till hälsofrämjande 
livsstilsförändringar fick Fibromyalgiförbundet delta med fle-
ra föreläsare. Det var många som kom till Dalheimers Hus i 
Majorna, Göteborg måndagen 20 januari för att lyssna.

Först ut var läkare Rolf Andersson som berättade om långva-
rig smärta ur vårdens perspektiv. Han fick många frågor och 
det uppstod intressanta diskussioner med publiken. 

Nästa talare var Anna Evertsson som är en aktiv medlem i 
förbundet och har stor kunskap om hälsa och livsstil. Hon 
är drabbad av fibromyalgi själv och berättade om smärta ur 
ett patientperspektiv med fokus på positiva förändringar och 
strategier.

Marie-Louise Olsson, Ordförande i Fibromyalgiförbundet 
och Eva Deurloo, projektledare och fysioterapeut berättade 
om förbundets arbete och Fibromyalgiportalen, förbundets 
digitala satsning på stöd till egenvård.

Det var roligt och viktigt att fibromyalgi fick så stor plats i 
programmet! Vi hoppas att det leder till att vi växer som or-
ganisation.

SEPSIS
utvecklats. Vikten av en vårdkedja från 1177 till själva om-
händertagandet underströks.

från forskaren framkom att mycket finns att undersöka. Sep-
sis är ett mycket komplext tillstånd och mycket skulle vara 
vunnet om man kunde sätta in behandling utifrån var i sjuk-
domsprocessen patienten befinner sig vid kontakten med 
vården. Man behöver också ta hänsyn till problemen med 
antibiotikaresistens.

Den deltagande representanten från ett läkemedelsföretag 
lovade att hjälpmedel för en enklare diagnostik snart skulle 
vara verklighet.

Under Almedalsveckan 2019 hölls ett möte om sepsis som var rätt omskakande. Titel för samman-
komsten var ”Varje år dör 8 000 svenskar i sepsis men endast 30% känner till sjukdomen
- vad gör politikerna?” Text: Marie Björck 

lina nordqvist, själv med forskarbakgrund och ledamot i social-
utskottet, lovade att föra upp frågan om kunskap kring sepsis 
och pengar till forskning i riksdagen under hösten. Ett stan-
dardiserat vårdförlopp för sepsisvård är på gång. 

Förhoppningsvis kommer vården i framtiden kunna sätta 
in rätt resurser i tid och rädda fler drabbade. 

Fibromyalgiförbundet på 

Hälsoveckan i 
Göteborg

Text och bild: Eva Deurloo

För att inspirera till hälsa och fysisk aktivitet har 
Göteborg Stad ett initiativ med massor av gratis 
aktiviteter och föreläsningar. 
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Forskning Forskning

Reumatoid Artrit och Fibromyalgi är 
vanliga diagnoser inom reumatologi. 
RA är en accepterad diagnos och be-
handlas därefter medan fibromyalgipa-
tienter inte alltid får samma bemötande. 

Målet med studien ”Good pain bad pain: 
illness perception and physicians attitude 
towards rheumatoid arthritis and fibro-
myalgia patients” var att se hur läkare 
uppfattade dessa två sjukdomar och hur 
det påverkar mottagandet av patienten. 

FM patienter uppfattades som svårare av läkare
Bra smärta, dålig smärta: Sjukdomsupplevelse och läkares inställning till RA och FM-patienter

De senaste åren har diagnoskriterier för 
FM reviderats ett flertal gånger och den 
senaste uppsättningen är från 2016. 

2018 föreslogs en alternativ uppsättning 
kriterier av ACTION-APS (AAPT) där 
man för diagnos behöver utbredd smär-
ta som definieras som 6 eller fler (av 9 
möjliga) smärtsamma områden samt 

I studien ”Intensive CBT Is Effective in 
the Treatment of Significant Functional 
Impairment and Psychological Distress 
Found in Fibromyalgia: But Can We Im-
prove Depressive Symptoms?” ville man 
studera hur effektivt intensiv KBT be-
handling är på funktion och depression 
hos FM patienter. 

Intramuskulärt muskeltryck hos patien-
ter som uppfyller ACR kriterier bedöm-
des och jämfördes med upplevd smärta 
i studien ”Repeat Muscle Pressures Mea-
sured in Fibromyalgia Patients and Com-
pared with Pain Scores”. 

Genom en intramuskulär injektion upp-
repades tryckmätningen vid ett flertal 

Fibromyalgi kännetecknas inte bara av 
smärta, sömnstörningar och trötthet 
utan det är även vanligt med överkäns-
lighet till ljus, beröring, ljud och lukter. 
Överkänsligheten kan leda till ökad 
stress, ångest och trötthet.

20 kvinnor med fibromyalgi och 26 
kontrollpersoner ingick i studien ”Hy-
persensitivity Beyond Pain: Hyperacusis 
and Hyperalgesia of Patients with Fibro-
myalgia”. 

I en randomiserad kontrollerad studie 
”A Functional Exercise Program Impro-
ves Pain and Health Related Quality of 
Life in Patients with Fibromyalgia: A 
Randomized Controllel Trial” delades 
82 kvinnliga deltagare med FM in i två 
grupper. 

Interventionsgruppen tränade funktio-
nell träning 45 minuter åt gången två 
gånger i veckan under 14 veckor. Kon-

Värmekänslighet som är typiskt för per-
soner med FM kan vara kopplat till en 
minskad fiberlängd i de nerver som har 
kontakt med blodkärl i inre hudlagren 
enligt studien ”Characterization of der-
mal skin innervation in fibromyalgia 
syndrome”. 

SBU, Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering, är en myndighet 
som har i uppdrag att göra oberoende 
utvärderingar av metoder och insatser 
inom hälso- och sjukvård, tandvård, 
samt för metoder och insatser inom so-
cialtjänsten och området funktionstill-
stånd/-hinder.

SBU har nu tillsatt en grupp som ska 
utvärdera effekter av behandlings- och 
rehabiliteringsinsatser vid fibromyalgi.

statlig utvärdering om Fibromyalgi

Av de 52 läkare som inkluderades i stu-
dien var endast 56% villiga att ta emot 
FM patienter jämfört med 98% RA pa-
tienter. FM ansågs vara en mer allvarlig 
sjukdom framförallt avseende hälso-
konsekvenser. 

Relationen läkare/patient uppfattades 
som sämre med FM patienter jämfört 
med RA patienter. FM patienter upp-
fattades som svårare av läkare med 
större symtomproblematik och mindre 

kontroll över sjukdomen. En stor an-
del läkare var ovilliga att ta emot dessa 
patienter då de inte visste hur de skulle 
hantera dem.

Genom att öka förståelsen för och er-
bjuda coping strategier till reumatologer 
kan man möjligen förbättra relationen 
läkare/patient och få bättre resultat. 

Diagnoskriterierna för FM har reviderats flertalet gånger
Diagnostisering av fibromyalgi: Jämförelse av AAPT och ACR kriterier

medelsvåra till svåra sömnstörningar 
eller trötthet. 

I denna studie ville man jämföra krite-
rier. 530 remitterade för fibromyalgibe-
dömning inkluderades i studien ”Di-
agnosis of Fibromyalgia: Comparison of 
AAPT and ACR Criteria” och bedömdes 
enligt de olika kriterieuppsättningarna. 

95% av patienterna uppfyllde AAPT 
kriterier och 79% de reviderade ACR 
kriterierna. Resultatet visar att Över-
ensstämmelsen mellan de båda kriteri-
euppsättningarna var medelgod. 

Hur effektiv är intensiv KBT behandling hos FM patienter?
Intensiv KBT är effektivt som behandling av betydande funktionsnedsättning och sämre psykiskt mående vid 
FM: Men kan man förbättra depressionssymtom?

141 patienter fick genomgå ett intensivt 
2 dagars program och bedömdes sedan 
efter 3 och 6 månader. En del av patien-
terna uppvisade förbättrad funktion och 
bättre psykiskt status vid båda uppfölj-
ningarna. 

Trots det visade tester att över 50% av 
deltagarna fortfarande uppfyllde krite-
rier för depression även efter interven-
tionen. Detta tyder på att vissa patienter 
behöver andra behandlingsstrategier för 
att hantera psykisk ohälsa.

Intramuskulärt tryck/spänningar jämför med smärtskattning på FM-patienter
Intramuskulära injektioner upprepades samtidigt som patienterna fick skatta sin smärta

tillfällen och patienterna fick samtidigt 
skatta sin smärta. 

Man såg en korrelation mellan högt 
muskeltryck och ökad smärta och vice 
versa. Man kan därför dra slutsatsen 
att muskeltryck/spänning bidrar till 
smärtupplevelsen vid fibromyalgi. 

Genom att minska muskeltryck med 
läkemedel eller andra metoder skulle 
man eventuellt kunna lindra fibromyal-
gismärta.

Hypersensitivitet hos patienter med fibromyalgi
FM patienter är mer känsliga för sensorisk stimulans i vardagen än personer som inte har kronisk smärta

Man observerade att FM patienterna är 
mer känsliga för sensorisk stimulans i 
vardagen än personer som inte har kro-
nisk smärta. 

Överkänsligheten är inte bara för vär-
me och tryck utan påverkar även sinnen 
som smak, lukt och syn. Överkänslighet 
för värme/tryck förefaller kopplad till 
ljudkänslighet. 

En teoretisk modell är att ihållande 
stimulans och brist på avkoppling (ex-
empelvis tillräcklig sömn) kan leda till 
störningar i centrala nervsystemet och 
ökad känslighet för yttre stimuli.

Funktionell träning förbättrar smärta och hälsorelaterad livskvalitet
Ett program av funktionell träning förbättrar smärta och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med FM

trollgruppen hade stretchövningar un-
der motsvarande tid. Båda grupperna 
utvärderades med både fysiska tester 
och frågeformulär samt frågades om 
hur mycket smärtstillande läkemedel de 
tog under perioden.

Resultatet blev att träningsgruppen 
rapporterade signifikant förbättring i 
smärtnivå och i hälsorelaterad livskvali-
tet efter interventionen. Avseende övri-

ga tester av muskelfunktion, balans och 
flexibilitet uppmättes inga skillnader 
mellan grupper.

Slutsatsen är att funktionell träning är 
effektiv för att minska smärta och öka 
upplevd livskvalitet för patienter med 
FM jämfört med endast stretchövning-
ar.

Reducerad innervation i huden kan vara anledning till värmekänslighet
Det perifera nervsystemet är påverkat vid FM

Man har konstaterat att det perifera 
nervsystemet är påverkat vid FM då 
man observerat att ett stort antal patien-
ter har patologiska förändringar i tunna 
nervfibrer. 

Då dessa tunna nervfibrer är skadade 
eller dysfunktionella blir resultatet svår, 
generaliserad smärta.  

Exempel på olika former av insatser 
som kommer att ingå är:
•	 Läkemedelsbehandling
•	 Fysioterapeutiska	behandling
•	 Psykologisk	behandling

Utvärderingen är ett regeringsuppdrag 
och ska vara klart i december. 

Monica Buhrman, fil.dr., leg psykolog 
och psykoterapeut, lektor vid institutio-
nen för psykologi, Uppsala universitet.

Diana Kadetoff, fil.dr., chef på smärtre-
habilitering Stockholm Spine Center.

Kaisa Mannerkorpi, professor, fysiote-
rapeut, Göteborgs universitet.

Björn Äng, docent, universitetslektor, 
fysioterapeut, Högskolan Dalarna.

Utvärderingen beräknas vara klar de-
cember 2021.

Källa: Samtliga artiklar finns i ACR19 Abstracts. Forskning som presenterats i samband med American Col-
lege of Rheumatology konferensen 2019.
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reportagereportage

Genererar data och statistik
ICD gör det möjligt att rapportera individuella hälsotillstånd 
och behandlingar. Genom att generera data och statistik möj-
liggör registret jämförelse mellan olika nivåer av vårdgivare 
och mellan länder. ICD ger ramverket för all vårdinformation 
och statistik.

Samma språk för alla
Data man får genom ICD koder är enormt värdefull för vård-
systemen och kan ge en bild av befolkningens hälsa och vård 
och på så sätt ligger till grund för stora kliniska politiska be-
slut och budgetar. ICD erbjuder ett gemensamt språk som 
överskrider gränser mellan länder och mellan professioner.

ICD11
ICD uppdateras i regelbundna intervall för att reflektera med-
icinsk utveckling. Experter, professionella, patienter och orga-
nisationer deltar i arbetet som koordineras av World Health 
Organisation (WHO).

Kronisk smärta 
Den 25 maj 2019 har ICD-11 godkänts. För första gången har 
en systematisk representation av kronisk smärta inkluderats. 
ICD11 tas i effekt 1 januari 2022.

Kvalitetsindikator för smärtvård
Kronisk smärta är fysiskt och psykiskt 
krävande och kan dominera livet för den 
som drabbas och deras närstående.

De utmaningar som vårdsystemet står 
inför när det kommer till att hantera 
smärta är många. En av de mest fram-
trädande utmaningarna är bristen på en 
”kvalitetsindikator” för smärtvård.

Planera rätt vårdinsatser
Kvalitetsindikatorer används för att sam-
la in data och klassificera kvaliteten på 
vården som erbjuds där man jämför oli-

ka sjukvårdsinrättningar och även mellan länder.
Att mäta och beskriva den påverkan smärtan har på indi-

viden, dess omgivning och samhället i stort kommer att ge 
viktig information för att planera rätt vårdinsatser.

Gemensam ståndpunkt är viktig
Utan bra kvalitetsindikatorer är det svårt att allokera budget 
och resurser för smärthantering. Frågan om kronisk smärta 
kan anses vara en egen diagnos, eller ens en sjukdom i sig, kan 
leda till förvirring. 

Det första steget att ge klarhet i detta är att definiera en 
gemensam ståndpunkt angående dokumentation av kronisk 
smärta för kliniska, -budget och policyändamål.

Kronisk smärta - stort hälsoproblem
ICD 11 är den 11e versionen av systemet och innan denna 
var inte kronisk smärta representerat på ett systematiskt sätt i 
ICD. Detta kunde innebära tveksamheter för patienten angå-
ende korrekt diagnos och behandling

Med inklusionen i den nya ICD-11 har ett stort steg i rätt 
riktning tagits. Kronisk smärta kommer att erkännas som ett 
stort hälsoproblem och det kommer att bidra till bättre till-
gång av adekvat vård för patienter med kronisk smärta i värl-
den.

ICD 
- ett internationellt klassificeringssystem 

för sjukdomstillstånd

RMEdagen 
- i Stockholm

Patientförbundet som representerar personer med Myalgisk Encefalomyelit, ME/CFS anordnade en 
konferens i oktober 2019 där Fibromyalgiförbundet bjöds in att delta. Konferensen, den 12 i ordning-
en, hölls i Landstingssalen i Stockholm. 

Vad är ICD?
ICD står för The International Classification of Di-
seases och är det internationella standardisera-
de verktyget för diagnostik, hälsovård, forskning 
och kliniska ändamål samt den internationel-
la standarden för att rapportera sjukdomar och 
sjukdomstillstånd.

RME samlar varje år forskare och representanter för vården 
och bjuder in patienter för att lyssna på vad som har hänt 
inom forskningsområdet ME/CFS. 

Enligt beräkningar lider ca 40 000 personer i Sverige av ME/
CFS. Det kan nämnas att 27% av ME/CFS patienter har även 
fibromyalgi. Vården är i stort behov av kunskapsstyrning och 
stöd samt tydliga riktlinjer. 

Det finns idag 2 specialistmottagningar i Stockholm för 
ME/CFS, till skillnad från andra regioner som helt saknar 
vård. Ojämlikheten i landet är oroande och vården behövs i 
fler regioner. 

Sjukdomar relaterade till vaccinationer studeras

Dr Jesper Mehlsen från Danmark har ett särskilt fokus på pa-
tienter med sjukdomar till följd av vaccination. Gener som 
predisponerar till en stark respons av immunstimuli kan göra 
att HPV och CMV vaccinationer kan bli utlösande faktorer 
till ME/CFS. 

Effekten av vaccin är 1000 tals gånger starkare än det egent-
liga viruset och reaktionen kan därför bli drastisk.

På Klinik Mehlsen i Danmark betonas vikten av att sätta av 
tillräckligt med tid för patienten inklusive tid att förklara vad 
som händer rent fysiologiskt och svara på frågor. Varje åtgärd 
bör noggrant förklaras och förväntad effekt beskrivas.

Som behandling bör varje symtom adresseras för sig och 
vanligtvis kombineras kosttillskott, läkemedelsbehandling, 
fysisk behandling, rådgivning och samordning med exempel-
vis vård och myndigheter.

Intra nasal mechanical stimulation

Per Julin, Överläkare från Stora Sköndal berättade om en 
ännu opublicerad studie där man testar “Intra nasal mecha-
nical stimulation” , en apparat som genom lufttryck ger vibra-
tionsstimuli i näshålan. 

Stimulansen pågår 2 x 10 min i vardera näsborren och för-
väntas genom detta påverka autonoma nervssystemet. Meto-
den har testats innan på migrän och kronisk nästäppa.

I studien har man tittat på blodflödet i hjärnan. Vi vet att 
inflammation kan påverkas genom atuonoma nervssystemet 
och forskarna vill förstå mekanismerna och vad som händer 
i immunsystemet. 

Behandlingen visade sig inte ha effekt på fatigue men en li-
ten förbättring avseende andra symtom.

En studie där Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
testades visat sig ha effekt på vissa symtom hos ME/CFS pa-
tienter.

Inflammatoriska substanser och fatigue går hand i hand

Genom en videolänk berättar läkaren och forskaren Jarred 
Younger om hur de primära symtomen vid ME/CFS är ett re-
sultat av inflammatorisk aktivitet i hjärnan. 

Symtomen och sjukdomskänslan är ett resultat av kemis-
ka processer. Aktiverade Gliaceller och inflammation kan få 
kroppen att tro att den är utsatt för en infektion. Inflammato-
riska substanser och fatigue går hand i hand.

Diagnostiskt test för ME/CFS under utveckling

Forskare har uppmätt högre Kolin-nivåer och laktat nivåer i 
hjärnan hos ME/CFS drabbade. Fynden kan vara viktiga för 
att utveckla ett diagnostiskt test för ME/CFS. Leptin nivåer är 
kopplade till graden av fatigue. När laktatnivån stiger är det 
ett tecken på att cellerna inte producerar tillräckligt med syre. 
De behöver mer energi än de får. En anledning för detta kan 
vara inflammation.

Normala aktiviteter som inte skulle sätta igång en immun-
reaktion i friska människor kan lura hos ME-drabbade lura 
hjärnan och ge sjukdomskänsla.

Nytt forskningscenter för ME/CFS

Det finns ett nytt forskningscenter för ME/CFS i Uppsala 
och Jonas Bergqvist berättar om arbetet där. Just nu pågår 
forskning med fokus på mikrobiom (tarmfloran) och hur 
störningar i autonoma nervsystemet kan leda till störningar 
i mikrobiomet. Man har även en teori att temperaturföränd-
ringar i hjärnan eventuellt kan förklara sjukdomssymtom.

Det har visat sig att personer med ME/CFS hade förändra-
de mitokondriestrukturer. Mitokondrier är cellernas energi-
fabriker och störningar här leder till sämre förbränning.

Forskningen gynnar fler patientgrupper

Vi konstaterar att det pågår mycket intressant forskning inom 
området och att fibromyalgi och ME/CFS har mycket som 
överlappar och forskningen kan gynna båda patientgrupper-
na.

Text : Eva Deurloo

Översättning och sammanfattning: Eva Deurloo



FibromyalgiNytt 1/202020 21FibromyalgiNytt  1/2020

stilla och trött vilket till slut påverkar 
humöret.

DIAGNOS
Whiplash-relaterade skador är svåra att 
diagnostisera. Ofta genomgår man en 
röntgenundersökning för att utesluta 
frakturer eller andra skador, men alla 
skador, såsom mjukdelsskador, syns inte 
alltid, åtminstone inte om man inte vet 
vad man ska leta efter.

I vanliga fall ställs istället diagnosen ge-
nom symtombild och sjukdomshistoria. 
Många skadade får dock fel diagnos och 
kommer sent under behandling trots att 
man ibland under många år sökt olika 
vårdgivare för sina besvär. 

Även vid rätt diagnos blir processen 
ofta långdragen då olika läkare, speci-
alister och sjukgymnaster ska besökas 

och väntetider kan vara långa.
Att leva med orosmomenten vad det 

gäller försäkringsfrågor, sociala rättig-
heter, arbetsgivaransvar och rehabili-
teringsmöjligheter samtidigt som man 
mår mycket dåligt blir ofta påfrestande. 
Det handlar ofta om en skada som det 
egentligen inte finns någon bot för i dag. 
Besvären kan dock minskas med tiden 
och i bästa fall försvinna helt.

Vad ser man på röntgen?
Om vi talar om ryggraden - framförallt 
skada på halsryggen så är ett första möj-
ligt fynd i tidigt skede en uträtad eller 

Forskningsamsjuklighet
I vår serie om samsjuklighet belyser vi tillstånd 
som är vanligt förekommande tillsammans 
med fibromyalgi. Whiplash/WAD

Bo Christer Bertilson, en expert 
inom området smärta och rörelse-
organrelaterade besvär svarade på 
våra frågor om Whiplash/WAD. 

Bo Christer är läkare och forsknings-
ledare och verksam både på Karolinska 
Institutet, Akademiskt Primärvårdscen-
ter och Bragée ME-center i Stockholm.

Dr Bertilson anser att de smärttill-
stånd som uppstår till följd av exempel-
vis frakturer och diskbråck handläggs 
bra i vården. Det finns tydliga riktlinjer 
att följa och ärenden hanteras i enligt 
gällande vetenskapligt grundade rikt-
linjer. 

Alla kan se och förstå och man vet hur 
de ska behandlas. Problemet i vården 
är de långvariga och ospecifika smärt-
tillstånden som få läkare vill befatta sig 
med. 

Vad är ditt specialområde?
Det är just dessa ospecifika smärttill-
stånd som också utgör den stora majori-
teten smärttillstånd dvs där provtagning 
och bilder inte anses ge en tydlig förkla-
ring. 

Dessa smärtor kräver noggrann un-
dersökningsmetodik och kunskap om 

patofysiologiska processer. Ofta har 
dessa patienter varit med om distor-
tionstrauma av rygg eller annan led och 
inte sällan har oklarheter lett till konflikt 
med Försäkringskassa eller bolag. 

Det är dessa patienter och deras smär-
ta jag vill sprida kunskap om och skapa 
register så att forskning om orsaker och 
effektiv behandling kan framkomma.

Vad är Whiplash och vad är WAD?
Whiplash är en skadeorsak och betyder 
pisksnärt. Det är en rent mekanistisk 
orsak som kan leda till WAD, Whiplash 
Associated Disorder. 

Whiplash som beskrivning av skada 
är lika flummigt som ”trilla ner från 7e 
våningen”-skada. 

Resultatet kan vara att man dör, lan-
dar oskadd på fötterna, bryter ett ben 
eller får en sticka i ögat osv. Det säger 
egentligen ingenting om konsekvenser-
na av skadan. 

Dock är vissa saker vanliga efter 
whiplashtrauma exempelvis skador i 
halsryggrad och andra delar av ryggen. 

Försäkringsbolag vill vanligtvis inte 
erkänna att dessa skador uppstår om det 
inte finns uttalade radiologiska fynd di-

rekt efter skadetillfället. 
Radiologiska fynd finns dock ofta lik-

som kliniska undersökningsfynd men 
kräver noggrannhet för att se.  Man kan 
jämföra det med att leta svamp. Om 
man går runt i skogen och letar efter 
Karl Johansvamp då vet man precis hur 
det ser ut och letar efter den. Risken är 
att man missar de andra fina små svam-
parna. Kort och gott: man ser bäst det 
man letar efter. 

En vanlig skada vid whiplashtrauma 
är ligamentskador som kan vara svåra  - 
men inte omöjliga - att upptäcka på bild. 

I tidigare studier har det visat sig att ca 
90% av diskoligamentära skador missats 
av radiologer både akut och i senare ske-
de efter whiplashtrauma. 

Med tiden efter whiplashtrauma 
som medfört diskoligamentär skada på 
halsryggen uppstår ofta generell smärt-
spridning som tex fibromyalgi. I en un-
dersökning fann man att över 80% av 
de som hade fibromyalgi kunde härröra 
besvärsdebut till rygg/nacktrauma. 

Ett av problemen med WAD är att inte 
alla symtom behöver komma på en gång 
utan snarare uppstår successivt. Det kan 
börja med något lokalt besvär och med 

tiden kan uppstå tex migrän, synstör-
ningar, huvudvärk, IBS osv.

Förklara hur man graderar skadan.
WAD grad utgår ifrån Quebec Task For-
ce överenskommelse där man graderar 
WAD utifrån symptom och fynd: 
0= inga symptom eller kliniska fynd, 
1= nacksymtom men inga fynd, 
2= nacksymtom och muskuloskelettala 
fynd, 
3= nacksymtom och neurologiska fynd, 
4= nacksymtom och fraktur eller för-
skjutning (instabilitet) i ryggraden. 

Det som ofta sker vid ett nackdist-
ortionstrauma är att ligamentsvävnad 
brister och med tiden ersätts med ben-
vävnad – osteofyter – som en del i den 
normala läkningsprocessen. 

En led består av minst två ben och oli-
ka bindvävsstrukturer och muskler som 
håller ihop benen.  I en led finns också 
brosk och /eller menisk eller diskvävnad 
mellan benändar. 

Vid ligamentskada kan kroppen 
skicka osteoblaster till det skadade om-
rådet för att stabilisera leden genom att 
ersätta ligament med ben (osteofyter) 
som kan bli radiologiskt synliga, alltså 
man kan se det på röntgen som ett teck-
en på posttraumatisk artros. I ryggra-
den kallas det spondylartros. 

Vad har man för symtom?
Symtom och grad av smärta varierar 
från fall till fall, men vanligt efter en 
olycka är att man känner smärta från 
nacken, stelhet i nackmusklerna och 
huvudvärk. 

Ibland uppstår domningar och värk i 
hand, arm och fingrar och ibland även 
i rygg med utstrålning i ben. För en del 
kommer symtomen några dagar efter 
olyckan. 

Det är heller inte ovanligt att värken 
förvärras under de närmaste dagarna 
för att sedan försvinna och återkomma 
långt senare.

Det är mycket i livet som påverkas och 
både jobb, fritid, sömn, familj och hus-
hållsarbete kan bli svårare. Resa kan 
vara jobbigt om det är svårt att sitta still 
på grund av smärta och datorkoncen-
trationen kan försämras vilket går ut 
över arbetsförmågan. 

Det är lätt att hamna i en negativ spi-
ral där man undviker aktiviteter för att 
slippa mer smärta och blir mer och mer 

omvänd cervikal lordos (böjning) och 
eventuell ”fanning” (spridning) av spi-
nalutskott som indirekt tecken på möj-
lig ligamentskada. 

Man ska också vara noga att se efter 
även små tecken på kotglidning (olistes) 
som kan vara tecken på ligamentskada 
och därmed instabilitet. 

Med tiden försöker kroppen alltid 
”steloperera” en skadad led och då kan 
man se benpålagringar (osteofyter) och 
mörk och/eller sänkt diskhöjd på MR 
vilket brukar kallas degeneration eller 
spondylartros när det rör ryggradsleder. 
Ibland och särskilt med tiden kan disk-
protrutioner och pålagringar medföra 
förträngning av olika delar av nervka-
nalerna i ryggen.

Vad är kopplingen mellan WAD och 
fibromyalgi?
När man träffar en person med FM kan 
man vid noggrann efterfrågan ofta finna 
att personen varit utsatt för någon slags 
trauma för länge sedan som tex whip-
lashtrauma i trafik eller idrott eller vid 
misshandel. 

Successivt har man sedan utveck-
lat nackhuvudvärk och kanske ax-
el-arm-handbesvär och vidare i 
bröstrygg och bål (mage, tex IBS) och 
ben och fötter (tex Mortons) eller ”rest-
less legs”. 

Med de fysiska besvären kommer ofta 
sömnstörning och därmed nedstämd-
het och kognitiva svårigheter och ut-
mattningssyndrom. 

FM och WAD överlappar ofta varandra 
om det är WAD grad III eller IV. En pa-
tient med grad I-II kan ha mycket min-
dre och lokala besvär. Kopplingen är 
inte vetenskapligt erkänd.

Vad bör man göra vid en olycka om 
man misstänker att man fått WAD?
Även om olyckan inte är allvarlig men 
man känner av symptom bör man fylla 
i en besvärsritning (finns på nätet) och 
få den dokumenterad i medicinsk jour-
nal – helst hos läkare som också kan och 
bör göra en noggrann klinisk, framfö-
rallt neurologisk, undersökning. 

Om det är något som behöver be-
handlas kan man då snabbt få hjälp och 
det kan vara bra att ha underlag ifall 
man utvecklar mer symtom senare.

Pisksnärtskada eller, på engelska, whiplash, är något som ofta uppstår vid olyckor där huvudet snabbt kastas 
bakåt/framåt. Det är många som drabbas varje år av denna typ av skador och en del får långvariga besvär 
som ger stora konsekvenser för de drabbade. Siffran är så hög som 30 000 bara i Sverige varje år.

forts ▶▶▶

Det är dock säkerligen mycket vanligare 
än vad patienter och kliniker i allmän-
het tror eftersom nervpåverkan och den 
typen av besvär ofta kommer smygande 
med tiden under den läkningsprocess 
som kroppen initierar vid skadetillfället 
och som initialt kanske mest ger sym-
tom som spända muskler.

Många med fibromyalgi har WAD 
och det är därför viktigt att förstå hur 
tillstånden hänger ihop.

Förkortningen WAD står för Whip-
lash Associated Disorder och graden av 
skador klassificeras efter sin allvarlighet 
0–4 där 0 är inga symtom och 4 innebär 
fraktur eller dislokalisation.

Whiplash beskriver den rörelse som 
drabbar nackmusklerna när huvudet 

först kastas bakåt sedan slungas framåt. 
Det är vanligast vid påkörning bakifrån 
och även vid låga hastigheter kan kraf-
terna som uppstår ge svåra skador. 

WAD är konsekvensen av våldet och 
beskriver symtomen man får. De kan 
även uppstå vid andra typer av olyckor 
som tex vid dykning eller inom idrott, 
framförallt kontaktidrotter och högen-
ergiidrotter som tex ishockey.

Liksom vid FM riskerar man att be-
mötas av skepsis och ifrågasättande då 
skador ofta är osynliga för omgivning-
en. Symtom kan dock kan bli besvärliga 
och kan innebära långa sjukskrivningar 
medan somliga förlorar sin arbetsför-
måga helt.

Studier visar att vissa faktorer gör att ris-
ken för långvariga besvär ökar om man 
har hög smärta direkt efter skadetillfäl-
let, om man råkar ha huvudet vridet vid 
skadetillfället eller om man är äldre när 
man drabbas.

Det som händer rent fysiologiskt är i 
första hand att mjukdelar överbelastas 
och man därmed kan få ligament/led-
bandsbristningar i ryggraden, så kallade 
diskoligamentära skador vilket också 
kan medföra nervpåverkan och ibland 
även skador på kotor.

Muskelskador kan också uppstå men 
är mer ovanliga även om spända musk-
ler är kroppens första försvar på liga-
mentskada för att bevara stabilitet. 
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Hälsa

►►Varsågod - program för nacke, skuldra och axlar

internationellt

I varje enkät analyserar PAE en aspekt av hur smärtan påver-
kar livskvaliteten hos smärtdrabbade i Europa.

2019-enkäten, i vilken Sverige deltog, handlar om den stigma 
och fördomar man kan mötas av när man har långvarig smär-
ta. Frågorna tog upp några vanliga situationer och reaktioner.

Stigma definieras som ett tecken på nedlåtande gentemot 
till en särskild omständighet, egenskap eller person. Känslor 
av skam, känslan att dömas och pinsamhet kan drabba mot-
parten och öka risken för hälsobesvär som ångest och depres-
sion. Det är därför viktigt både från ett socialt- och ett hälso-
perspektiv.

Resultat
I resultatet framgår att nästan 90% av de som svarade var 
kvinnor. Nästan hälften var mellan 36–50 år. Åldersgrupper-
na under 18 och över 75 har mycket låg svarsfrekvens.

16 oktober 2019 i Bryssel talade EULAR´s ordförande Pro-
fessor Iain McInnes tillsammans med representanter för EU 
parlamentet och uppmanade EU att prioritera åtgärder som 
leder till bättre tillgång till god sjukvård och kan bidra till att 
minska prevalens av kroniska sjukdomar. 

EU hälsopolicies behöver utformas för att stötta personer 
med kroniska sjukdomar att fortsätta vara aktiva i sociala och 
ekonomiska sammanhang.

8. Böj huvudet framåt. Böj huvudet långsamt framåt och 
sänk hakan mot bröstet. Håll 30 sek. Lyft långsamt huvudet 
tillbaka till startpositionen och upprepa övningen

Stelhet i nacke, skuldra och axlar är väldigt vanligt. Det är viktigt att regelbundet ta ut rörligheten för 
både muskler och leder. Genom att öka cirkulationen kan man motverka både smärta och stelhet. 
Här är några enkla övningar man kan göra varje dag.

1. Sittande axelhävning. Sitt med armarna hängande ned 
längs sidan av kroppen. Lyft upp axlarna mot öronen och håll 
i 3–5 sek. Sänk axlarna långsamt och upprepa övningen.

2. Axel cirklar. Sitt rakt och placera fingertopparna på axlar-
na. Rita stora cirklar i luften genom att föra armbågarna ned-
åt/bakåt, och sedan uppåt/framåt. Upprepa övningen några 
gånger, och rita sedan cirklarna åt motsatt håll. Då börjar du 
övningen genom att föra armbågarna nedåt/framåt och upp-
åt/bakåt.

3. Skjuta rygg. Sitt stadigt på en stol. Sträck armarna fram-
åt samtidigt som du krummar ryggen (som en katt skjuter 
rygg). När du känner att det sträcker mellan skulderbladen/i 
ryggen rätar du upp dig igen och slappnar av. Upprepa

4. Sittande rodd. Sitt på en stol med raka armar rätt framför 
dig. För armarna in mot bröstet som om du ror och dra ihop 
skulderbladen. För armarna fram igen.

5. Plocka äpplen. Sträck växelvis armarna upp mot taket och 
grip i luften som om du plockar äpplen.

6. Rotation av nacke. Sitt upprest på en stol. Rotera huvudet åt 
vänster och därefter åt höger.

7. Töjning av nacke. Sitt på en stol och sträck i ryggen. Håll 
fast med båda händerna under stolen. Böj huvudet lite till si-
dan och bakåt så att du känner att det töjer på motsatt sida av 
nacken/halsen

Stigmatiserande reaktioner eller beteende förekommer ofta 
hos både vänner, familjemedlemmar och partners. Yrkeskol-
legor kan ofta bemöta den drabbade med stigma och tyvärr 
även chefer. Inom vården rapporterar många att de blir be-
mötta med stigma både av läkare och annan vårdpersonal.

I enkäten fanns påståenden om hur man upplevde att omgiv-
ningen såg på personer med kronisk smärta. Mer än 88% tror 
inte att friska personer kan förstå deras situation och nästan 
90% känner att omgivningen ibland tvivlar på deras smärta. 

Endast 32% uppger att de kan leva sitt liv på det sätt de öns-
kar. Över hälften känner sig otillräckliga när de umgås med 
människor utan kronisk värk och en tredjedel undviker soci-
ala situationer på grund av detta.

Ett nedslående resultat är att man rapporterar att livskvalite-
ten har sjunkit med mer än hälften sedan sjukdomen debu-
terade.

Den Europeiska kommissionen har ett ansvar att agera med 
omedelbar effekt, att stötta medlemsländer till att minska bör-
dan av kroniska tillstånd inklusive reumatiska och muskulos-
keletala sjukdomar som drabbar ¼ del av EU:s befolkning och 
orsakar huvudparten av sjukskrivningar och förtidspensione-
ring.
Man jämförde den satsning som gjorts för att bekämpa can-
cer och vill se en liknande prioritering för Muskuloskeletala 
sjukdomar som drabbar miljontals européer och har sådan 
negativ inverkan på ekonomi och samhälle.

Konferensen innehöll även paneldebatter och workshops och 
sammanfaller varje år med World Arthiritis Day som ämnar 
att öka medvetenhet om Reumatiska besvär.

The European League against Rheumatism (EULAR) 
är en paraplyorganisation som representerar veten-
skapliga råd, personalförbund inom hälso- och sjukvård 
och patientorganisationer som företräder personer med 
Reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar.

Detta är den tredje årliga enkäten distribuerad av Pain Alliance Europe (PAE) i en serie undersökningar om de 
utmaningar livet med kronisk smärta kan innebära för de drabbade.

BEHANDLING
Måste utgå ifrån vilken WAD grad un-
dersökningen kommit fram till. Vid 
WAD I och II kan rörelse-, cirkulations- 
och stabilitetsträning vara tillräckligt – 
tex under överinseende av fysioterapeut. 

Vid WAD III, dvs när det föreligger 

nervpåverkan är det mer allvarligt och 
då bör läkare följa upp förlopp och sta-
tus och kanske behandla med avsväl-
lande och nervlugnande medel och vid 
tilltagande besvär remittera till MR-un-
dersökning. 

Vid misstanke om WAD IV skall pre-
operativ utredning göras snarast. Ytter-
lägesrörelser och styrketräning kan vid 

WAD III och IV vara direkt kontrain-
dicerat och snarare förvärra förloppet. 
Vid uppenbar instabilitet i halsrygg bör 
halskrage övervägas.

▶▶▶ forts

Text:  Eva Deurloo

Whiplash/WAD
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Föreläsning

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

SKÖVDE - Årliga julfesten

Skövde Fibromyalgiförening har haft sin årliga julfest på Vin-
darnas hus. Med luciatåg från Däldernas kapell. 

Ordförande Anita Gren hälsade välkomna till ett 60-tal med-
lemmar. Efter luciatåget bjöds det på julsmörgås, kaffe och 
pepparkaka. Barnen fick godispåsar. 

Tack till alla som skänkt fina vinster till våra lotterier. 

Skövde Fibromyalgiförening hade den 25:e november, avslut-
ning på höstens vattengympa, på arenabadets rehabbassäng. 

Efteråt samlades deltagarna för lite fika. Badets ledare har va-
rit Caroline Hattevig.

Den 24 september hade Distrikt Halland bjudit in Miloe De-
sign, som företräds av Yvonne Palmqvist. 

Yvonne är utbildad fysioterapeut och även designer. Hon gick 
igenom vilka färger, som passar och harmonierar med varan-
dra. 

Vilka material, texturer och mönster man kan kombinera fick 
vi också information om. 

Yvonne hade gjort ett litet färghjul till oss, som visade vilka 
färger man kunde kombinera, motsatsfärg eller anliggande 
färg. 

vonne gick även igenom lite om kroppsform och hur man 
skulle tänka för att framhäva och även dölja olika delar på 
kroppen. Stora och små mönster, mjuka, blanka och prassliga 
material. 

Vi avslutade kvällen med en god fikastund.

Björn har många års erfarenhet av rehab och träning och 
driver en klinik som tar ett litet annorlunda grepp på 

stress och smärta. Han har, tillsammans med sina kollegor To-
bias och Sofia, skrivit en bok som även erbjöds till försäljning 
under kvällen.

Marie-Louise, ordförande i förbundet, hälsade ett 60 tal 
personer välkomna och Eva, projektledare, berättade 

om Fibromyalgiportalen. 

Björn tog sedan över mikrofonen och berättade på ett un-
derhållande och lättförståeligt sätt om vad smärta och 

stress faktiskt är, vilka processer i kroppen som sker och hur 
det kan upplevas för olika människor. Björn använder många 
metaforer som gör det lätt att förstå vad han pratar om och 
sätta in fakta i sammanhang. 

Alla kan drabbas av stress och har man dessutom kronisk 
smärta är man känsligare för stressorer i livet. Själva 

smärtan orsakar ju en stres-
sande belastning på kroppen 
och lägger man på ytterligare 
stress reagerar man med öka-
de symtom.

Det finns mycket man kan 
göra själv för att hantera 

stress och smärta. Björn före-
språkar starkt att man tar vara 
på livet och inte låter symtom 
och problem ta över tillvaron. 
Han ger praktiska exempel 
och tips på hur detta skall gå 
till. 

Stress och smärtlindring för alla!
SKÖVDE - Avslutning på vattengympan

Text och bild: Susanne Strand

HALLAND - En resa i färgernas värld

Text och bild: Marie-Louise Johansson

Detta var titeln på en föreläsning som hölls i Göteborg i början av december. Värdar för kvällen var 
Fibromyalgiförbundet och Göteborgs Fibromyalgiförening. Björn Rudman från Caladrius rehab var 
talaren som berättade om stress och smärta på ett sätt som vi alla som lyssnade kunde relatera till.

Mycket handlar om medveten närvaro i nuet och rätt 
inställning. Vissa saker går inte att påverka och då får 

man ”gilla läget” och göra det bästa av situationen. Vissa saker 
går att påverka och då kan man göra det!

Du har planerat en härlig picknick på stranden i solen och 
packat din korg med godsaker och tagit med badkläder. 

När du kommer till stranden mulnar det på och börjar dugga. 
Du kan antingen:

a) bli arg, ledsen, besviken och säga ”typiskt, detta händer all-
tid mig”, ta med grejor och åka hem och titta på TV. Dagen 
blev misslyckad och helgen är förstörd.
b) lägga en filt över huvudet, ta fram kaffet och bullarna, njuta 
av fridfullheten på den tomma stranden och tänka- ”skönt att 
jag inte bränner mig i solgasset, jag har ju så känslig hy”. 

Du väljer själv hur du hanterar situationen. Du kan välja 
att vara glad och positiv eller vara ett offer för omständig-

heterna. Det kräver ett mått av ”psykologisk flexibilitet” som 
är ett begrepp i metoden Ac-
ceptance and Commitment 
Therapy, eller ACT som det 
kallas i folkmun.

Föreläsningen pågick i ca 90 
minuter med en paus då 

det serverades kaffe och fralla. 
Besökarna fick möjlighet att 
prata med Björn och persona-
len från kansliet i Göteborg. 
För att alla skall kunna ta del 
av föreläsningen ligger en länk 
på hemsidan www.fibromyal-
gi.se 

Text:  Eva Deurloo
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FråGA DokTorn
Diana Kadetoff, PhD, Smärtläkare och Rehabchef vid Stockholm Spine Center 
samt Smärtforskare vid KI, svarar på läsarnas frågor. Skicka dina frågor till 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se
Skriv ”Fråga doktorn” i ämnesraden.

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.

Svar från Göran: 
För dåligt skrivna intyg, fram för allt när det gäller att redo-
göra för aktivitetsbegränsning i förhållande till diagnos och 
arbete.

Handläggarna gör en bedömning utan att ha tillräcklig kun-
skap om vad diagnosen betyder och hur den begränsar funk-
tion och aktivitet.

Svar från Göran: 
Nytt läkarutlåtande för ny ansökan om sjukersättning samt ett 
utlåtande, kan du skriva i ”brevform” med rubrik ”förtydli-
gande/komplettering till föregående underlag” som kan an-
vändas till de ärenden som är på G.

Om det endast blir ett nytt LUH menar FK att det utlåtandet 
inte fanns vid tidpunkten när FK fattade beslut.

Framförallt gäller det att vara ”övertydlig” med vad som anges 
under rubriken ”Aktivitetsbegränsning”.

Det måste framgå vad patienten på grund av sin sjukdom inte 
klarar att göra;
Svårt att gå, röra sig, sitta stilla, koncentrationssvårigheter, 
minnessvårigheter, värk, smärta, orörlig, sömnsvårigheter, att 
fokusera, ta in ny information mm, mm.

FK anger ofta att det inte framkommer några objektiva un-
dersökningsfynd. Detta gör FK oavsett diagnos. Ni som läka-
re vet att det är subjektiva undersökningsfynd men det måste 
förklaras för FK då de inte vet skillnaden.

Jag brukar be min ”kund” att skriva ner en lista på vad han/
hon kunde före sjukdom och vad hen inte klarar nu.

Det är naturligtvis inte lätt för läkaren att skriva allt och de-
finitivt inte i förhållande till vad patienten har för arbetsupp-
gifter.

Fråga till Göran: 
Varför tror du Försäkringskassan nekar så många sjukin-
tyg?

Försäkringskassan använder själva texten ”Arbetsförmågan 
stadigvarande nedsatt med xx % för all överskådlig framtid, 
oavsett arbete, dvs, anpassat, skyddat, lönebidrag eller Sam-
hall.

Alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda såväl medicinska 
som arbetslivsinriktade. Eventuella åtgärder som kan behövas 
är habiliterande och således inte rehabilitering.”

Under ”Insatser som gjorts” är det bra om det går att redovisa 
samtliga insatser/utredningar/
Arbetsprövningar etcetera som genomförts.

Och även vid LUH för sjukersättning är det viktigt med att 
vara ”övertydlig” med Aktivitetsbegränsning.

Jag uppmanar mina kunder att vid avslag påbörja processen 
med omprövning/överklagan men samtidigt göra en ny ansö-
kan om sjukersättning.

Jag har kunder som fått godkänt med en ny ansökan trots att 
den gamla inte är avgjord. Det beror på att man lär sig hur 
medicinska underlag ska skrivas och vad som saknades i ti-
digare underlag.

Fråga till Göran: 
Varför misstror Försäkringskassan läkarintyg?

Svar från Göran: 
Försäkringskassan får naturligtvis inte misstro men handläg-
garen gör en bedömning av det läkaren har intygat och om 
läkaren har varit otydlig av olika skäl blir det inte lätt att fatta 
ett rättssäkert beslut.

I och för sig har Försäkringskassan en utredningsskyldighet 
om det föreligger otydliga intyg men även här görs inte den 
utredning som skulle gjorts.

Fråga till Göran: 
Vilken information kan jag ge till min läkare för att under-
lätta att intyget blir godkänt?

Fråga: 
Jag har fibromyalgi och får ökad värk efter träning. Är det dåligt/farligt? Hur ska jag 
tänka kring träning? Jag vill ju inte bli sämre.

svar: 
Hej. Vid fibromyalgi rekommenderas 
man att ha stegrande träning där man 
långsamt ökar på träningsgrad. 

Det kan vara klokt att börja på ganska 
låg nivå, alltså att intensiteten och läng-
den på träningspass är försiktig för att 
sedan öka på gradvis.

Det finns ingen träning man INTE kan 
göra med fibromyalgi men vissa for-
mer är mer lämpliga än andra: träning i 
varmvatten till exempel. Yoga, stavgång, 
cykling, styrketräning osv är alla bra 
träningsformer.

Det finns en regel som säger att smärta 
en dag efter träning är träningsvärk som 
är godartad.

Varar smärta 2—4 dagar efter träning 
ska man dra ner på intensitet eller be-
lasning. Träning är viktig och man bör 
hitta en träningsform som passar.

Med rätt träning kan man må bra och 
minska fibromyalgisymtom. Träning 
fungerar både smärtlindrande och hu-
mörhöjande. Det är såklart bäst att hitta 
träning som känns rolig då får man även 
glädje på köpet!
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Man med fibromyalgi

En jul och nyår fyllda med god mat och njutning

- ”Sen får man njuta av 
känslan när man är klar 
och försöka vara nöjd...”

Text och bild : Bjarne kvilvang

Julen är en underbar tid för de all-
ra flesta, en tid där man kan slapp-
na av och njuta av tiden med familj 
och vänner. Detta är väl en sanning 
med modifikation för de flesta vill jag 
tro, då tiden före jul känns som en 
stressig period för min del.  

Man skall liksom hinna ordna klart allt 
inför jul med bakning, julklappar, hitta 
fram julpyntet, planera maten och allt 
annat som traditionerna innebär. För 
vår del blir det lite blandade traditioner 
då det är både norskar och svenskar i 
hushållet.  

Saker får ta den tid de tar

När man har sina besvär med smärtor 
som oftast blir sämre vid stress så är 
man som vanligt tacksam för den un-
derbara familjen man har runt sig som 
alltid ställer upp och hjälper till med allt 
som skall göras. 

Man får låta saker ta den tid det tar 
och anpassa sig efter den förmåga man 
har och jobba i tempot man klarar av. 
Sen får man njuta av känslan när man är 
klar och försöka vara nöjd. 

Teamwork i familjen

Om man samarbetar så blir förberedel-
serna både mindre stressiga och även 
lite roligare. I år skulle vi fira julen här 
hemma i Sveg (min fru, jag och mina 
två söner) så vi fördelade de saker som 
skulle bakas mellan oss, sen pyntade vi 
inne samt granen på kvällen dagen inn-
an (23 december) tillsammans. 

Vi började på eftermiddagen med 
risgrynsgröt med en mandel i och en 
liten chokladask som pris till den som 
fick mandeln innan vi tillsammans med 
julmusik pyntade granen och resten av 
huset. 

När detta var klart så kunde vi alla 
bara slappna av och njuta så kunde julen 
börja.  

Ribbe med sprö svor

Julafton blev helnorsk! Vi började med 
en gemensam julbrunch, färdigbredda 
mackor med massor av olika, goda på-
lägg, varm choklad med vispad grädde 
och juice. 

Middagen blev Ribbe, tjocka revbens-
spjäll med skinn. Ribben steks i ugn 

runt 3 timmar och serveras med skinnet 
stekt krispigt som vi norrmän kallar för 
”sprö svor”.  

Mera mat

Sedan följdes det upp med goda midda-
gar varje dag, ugnsbakad lax, lammstek, 
kalkon… fram till nyårsafton. Nyårs-
afton kör vi alltid Fondue med oxfilé, 
hemgjord potatissallad, hembakat vitt 
bröd, sallad och grönsaker. 

Som efterrätt hade vi Alexandrapud-
ding, en pudding gjord på grädde, vanilj 
och romessens serverad med röd sås 
(saftsås). Vi använde som vanligt den 
fonduegryta  jag köpte själv på 80 talet.  
 
Roligare utan alkohol

Så julen och nyåret blev lyckade i år 
också tillsammans med familjen och 
vänner. 

En jul helt utan alkohol för vår del. 
Personligen så passar det dåligt att blan-

da alkohol med de mediciner jag 
har. Man behöver ingen alkohol 
för att fira jul och nyår, man kan 
ha det lika roligt om inte roligare 
och mysigare utan när det firas 
med familjen och vänner.  
 
Njuter av snön ett tag till

Nu går vi mot ljusare och varma-
re tider och ser redan fram emot 
påsken och våren, men som en 
som tycker om snö så skall den 
njutas också, innan vårvärmen 
smälter bort den. 

Vi som bor här i Härjedalen 
har normalt snö fram till april-
maj, så vi är inte helt klara med 
vintern än.

boktips

Skärmhjärnan
Av: Anders Hansen

Anders Hansen är överläkare i psykia-
tri och är väldigt påläst i det ämne han 
skriver om. Hans senaste populärveten-
skapliga bok, Skärmhjärnan, kommer 
sannolikt också att bli en försäljnings-
succé. 

Det är få av oss som inte är uppkopplade 
via datorer, plattor, telefoner osv och de 
flesta har ett konto och följer andra på 
instagram, Facebook, Twitter, bloggar 
och mycket, mycket mer. 

All denna skärmtid är en ny företeelse 
och vi vet inte hur vi påverkas av det för-
rän vi sitter med facit i hand om många 
år. Anders Hansen har samlat den forsk-
ning som finns för att visa hur vårt nya 
samhälle påverkar oss.

Han beskriver hur vår hjärna är kon-
struerad för ett jägar/samlarsamhälle 
och därför hamnar i osynk med dagens 
digitala värld med en helt annan form av 
stress och ett mer stillasittande liv med 
mindre sömn. 

Han berättar om hur mobilen blivit 
vår nya drog och hur den kan påverka 
vår psykiska hälsa och vår sömn.

Han beskriver hur vi klickar runt i 
digitala medier och hur vi verkar gilla 
nästa sida betydligt mer än den vi just är 
inne på. Belöningssystemet går igång av 
att vi förväntar oss något intressant och 
spännande på nästa sida. 

Det skulle i så fall förklara varför man 
så lätt glömmer tid och rum och fastnar 
mycket längre tid på sociala medier än 
man tänkt. Dopamin är oerhört bero-
endeframkallande och man får en kick 
varje gång man går in på en sida. 

Facebook och Snapchat är fullt med-
vetna om detta fenomen och har utfor-
mat sina ”likes” så att de portioneras ut 
för att ge maximal förväntan och dopa-
mineffekt.

Den främre delen av vår hjärna är inte 
tillräckligt utvecklad förrän i 25–30-års-
åldern. Och det är just den delen som 

reglerar vårt risktagande och vårt belö-
ningssystem. 

Det innebär att barn och ungdomar 
har mycket svårare än vi vuxna att styra 
användandet av mobiler, eftersom deras 
hjärna ännu inte är fullt utvecklad för att 
kunna avstå från sådant som får dem att 
må bra för stunden, som att hela tiden 
använda mobiltelefonen. 

Vi har väl alla upplevt hur våra egna 
och/eller andras barn reagerat förvå-
nansvärt kraftfullt när mobiltelefonen 
tagits ifrån dem, eller när begränsning 
av skärmanvändandet kommit på tal. 

Orsaken är den ännu outvecklade 
frontalloben bakom pannan, den som 
bromsar impulser.

Boken är inte odelat kritisk till skär-
manvändning. Ni vet hur det ofta är 
med forskning; vissa resultat pekar åt ett 
håll och andra åt ett helt annat. Så är det 
också med forskning om hur vi påver-
kas av det digitala samhället. 

Anders Hansen påpekar att man skall 
vara medveten om att det är just så, och 
att vissa faktiskt mår bättre och upplever 
ett ökat stöd genom till exempel sociala 
medier, men att det finns andra grupper 
som tycks påverkas väldigt negativt. 

Särskilt passiva användare som bara 
tittar på andras bilder och läser andras 

inlägg, och aldrig 
lägger upp något 
själv och inte heller deltar i diskussio-
ner, verkar må sämre än de som är mer 
aktiva. 

Sammantaget ger Skärmhjärnan ett bra 
underlag för beslut om hur man bör för-
hålla sig till sitt eget skärmanvändande 
och hur man som förälder bör förhålla 
sig till barnens och ungdomarnas an-
vändning av mobiler och surfplattor. 

Anders Hansen rekommenderar ex-
empelvis att barn behöver röra på sig 
minst en timme varje dag, sova mellan 
nio och elva timmar och använda mo-
biltelefonen max två timmar per dag, 
och i boken motiverar han väldigt väl 
varför.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
nuvarande generation är försökskaniner 
och framtiden får utvisa hur all denna 
uppkoppling och skärmtid påverkar 
våra hjärnor och även kommande gene-
rationers utveckling. 

Man kan tillägga att grundaren av 
Apple, Steve Jobs, inte tillät sina egna 
barn att ha ipads. Han tyckte det var för 
farligt...

Anders Hansens förra bok, Hjärnstark, blev en storsäljare när den kom ut för några år sedan 
och han är mästare på att presentera forskning på ett sätt som alla kan ta till sig och förstå.
Hansen sätter fakta och forskning i ett sammanhang utan att använda svåra begrepp som gör 
att det känns abstrakt. Det blir relevant och med hög igenkänningsfaktor. 

Text: Eva Deurloo 
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FM-KRYSSET 1/2020 1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

FM-krysseT 4/2019 
Lösning: kLAPPAr På VÄG
1:a pris: Yvonne Nelson, Alingsås
2:a pris: Maria Nilsson, Skellefteå

Stjärnvinst
Vantar: Sylvia Åkerberg-Netzel, Idkerberget

Skicka texten i de blå rutorna, senast 30 april 2020, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

Mitt liv med FM
Sofia på vift

Text och bild: Sofia

Jaha så ska man då köra bil till Sverige från Frankrike och 
tillbaka för att hämta vår hund Sigge, han är för gammal för 
att flyga. 

Jag mår ju toppen här i Frankrike och har ingen värk. Men oj 
vilket bakslag när vi kom tillbaka. Sitta stilla många timmar 
var det sämsta som kunde hända. Så rör på er så mycket ni 
orkar, det hjälper iallafall mig. 

Hann iallafall de 24 timmarna vi var i Sverige ta en rolig mid-
dag med underbara vänner. Dock blev jag liggandes en hel 
dag när vi kom tillbaka men tvingade upp mig dag två och 
började träna igen. 

Det tog 6 dagar för värken att släppa helt denna gång. Men till 
skillnad från andra gånger vi kört långt åt jag inget godis och 
annat skit som jag brukar i bil (en chokladbit i handen, en i 
luften och en tredje i munnen). 

Utan jag åt istället frukt, oliver, god ost och sallader vilket ial-
lafall gjorde att jag inte svullnade om benen av allt stillasittan-
de. Men kontentan är att jag fick kvitto på hur viktigt det är 
att röra på sig vilket inte är farligt även om man har värk och 
fibromyalgi

Soliga kramar från Frankrike där vi under vintern äter lunch 
i solen men kryper in framför brasan på kvällen. Livet kunde 
vara värre. Sköt om er

koka endiverna hela i saltat vatten ca 10-15 minuter, lägg 
på papper och låt rinna av.

Gör en roquefortsås (grädde, en bit roquefort som får 
smälta ner i grädden, peppar).

Vira in endiverna i en skiva skinka en och en och lägg i en 
ugnsfast form, häll över såsen.

Grädda i ugn 220 grader tills rätten får lite färg.

(Endiv är en vintersallad, vanlig i Europa.)

Recept från Provence
Franska Endiver- förrätt eller tillbehör

Jag bifogar ett favoritrecept med endiver,  typisk fransk hus-
manskost.

Kram Sofia



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  070-956 59 79, 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  070-607 14 74, 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
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  070-415 76 08, 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  070-339 06 65, 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  070-363 77 47, 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”
	 •	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 
        FibromyalgiNytt. 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


