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Ordföranden har ordet

Förbundsstyrelsen/Marie-Louise Olsson

Portalen Uppdatering

FM-portalens app är 
gratis och finns för 
både iPhone och An-
droid. 

Hämta den på 
Appstore respektive 
Play-Store!

Fibromyalgiportalen - ett viktigt stöd i dessa tider

Livet tar sina egna vägar ibland, vare sig vi vill eller inte. Ibland ställs vår tillvaro på 
ända och vi måste hitta nya sätt att förhålla oss till den uppkomna situationen. En 
sådan situation är den som vi just nu får beskåda. 

Allt tog inte den vägen som jag skrev om i förra ledarordet, där jag tackade för denna 
sammansättning av förbundsstyrelsen. Nu sitter vi alla kvar då vi inte kunde genomföra 
förbundsstämman i april. Vi fortsätter fram till nästa planerade förbundsstämma den 19 
september. Om stämman kan bli av då, står bara skrivet i stjärnorna, vi följer naturligtvis 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Många av våra föreningar har en liknande situation med årsmöten som inte hanns med 
innan coronan slog till med full kraft. Vi alla sitter kvar, vare sig det är i förbundsstyrel-
sen eller föreningsstyrelserna till nästa stämma/årsmöte har klubbat annat. 

Som ni säkert har sett har föreningarna lagt sina aktiviteter på hyllan under i alla fall vår-
terminen, detta för att skydda alla från smitta. Det är jättetråkigt men vi får alla hjälpas 
åt att göra så gott vi kan. Jag är helt säker på att när detta är över, vill vi träffa alla trevliga 
vänner i våra föreningar. 

Vi är sugna på att komma igång med det vi höll på med, pysselgrupper, trivselgrupper, 
teatergrupper, badgrupper, ja alla möjliga grupper vi har i föreningarna runt om i landet. 
Vi kommer då att kunna blicka tillbaka på en jobbig tid men kanske en lärdom rikare. 
Välkomna tillbaka när än det blir.

För förbundsstyrelsen blev det att tänka om, vad kan vi nu göra för att nå ut? Nå ut 
till befintliga medlemmar, nya medlemmar, professionen, ja alla möjliga. Vi kommer 
framöver att presentera en del olika digitala aktiviteter. Håll utkik på hemsidan och på 
Facebook.

Men för att sluta lite positivare så väntar nu en tid som vi alla har längtat till, efter en kall 
och grå vinter. Allt är så ljust och färgrikt, vi lever ju i en del av världen där det är ljust 
sommartid inte minst i norra Sverige. Just färgerna tror jag själv, gör oss väldigt gott, 
antingen det är i naturen eller på textilier och annat vi har runt oss. 

Var rädda om er och om varandra tills vi hörs igen i nästa nummer i början på septem-
ber.
Önskar er alla en riktigt skön sommar.

På grund av rådande omständigheter är alla inplanerade aktiviteter de 
närmaste månaderna inställda. 

Förbundsstämman som skulle hållits i april 2020 blev inställd. Fibromyalgi-
förbundet har istället för avsikt att hålla förbundsstämman 18-19 september 
på hotell Opalen i Göteborg.

Detta under förutsättning att det är möjligt. Vi kommer att följa Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer .

Covid-19 har gjort att vi har behövt ändra vårt beteende och 
precis alla har drabbats på något sätt. 

Antingen av själva sjukdomen eller konsekvenserna av den i 
samhället. Ingen är oberörd. Icke-nödvändiga vårdbesök av-
råds och är du i riskgrupp skall du undvika att utsätta dig för 
smitta så långt det är möjligt. 

Detta innebär att mer tid spenderas i hemmet och att ex-
empelvis läkarbesök, fysioterapi eller motionsaktiviteter inte 
kan bli av. 

Fibromyalgi är besvärligt i vanliga fall men symtom som 
förvärras av stress, inaktivitet och brist på behandling, kan i 
dessa tider bli än mer svåra att hantera.

Fibromyalgiportalen, vårt digitala stöd till egenvård, känns 
väldigt aktuellt och viktigt just nu. Förutom det ”vanliga” 
innehållet med information och verktyg för sjukdomsbemäst-
ring i områden som fysisk aktivitet, kost, sömn och stress, har 

vi nu sidor med tips för träning hemma och hur man hanterar 
relationer under dessa omständigheter.

I vårt medlemsforum kan du prata med människor i samma 
situation och känna att du är en del i en gemenskap. Just detta 
är extra viktigt i en tid då sociala kontakter bör hållas till ett 
minimum.

Vi har uppdaterat våra receptsidor för att göra innehållet mer 
överskådligt och här hittar du tips på rätter för allt från IBS, 
glutenfritt och laktosfritt  till vegetariska alternativ.

Digital vård och psykologstöd på distans erbjuds allt mer som 
ett alternativ till traditionell vård. Sajter som Fibromyalgipor-
talen kommer att vara ett naturligt inslag i vårdutbudet framö-
ver. Då kan vi vara nöjda att vi var i framkant av utvecklingen!

Besök gärna: www.fibromyalgiportalen.se

Text: Eva Deurloo
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Nordisk träff

Resan till Gran Canaria

Text: Marie-Louise Olsson

Denna träff är jätteviktig för oss och 
våra nordiska grannar. Vi utbyter kun-
skap, erfarenheter och pratar samarbe-
te. Inte minst ser vi hur många likartade 
problem vi har. 

I år hade vi glädjen att för första gång-
en hälsa Finlands Fibromyalgiför-
bund välkomna till vår gemenskap. 

Med var också Welltours via länk 
från Gran Canaria, en gråmulen 
dag i Göteborg fick vi lite sommar-
värme från Spanien. 

Våra nordiska grannländer var 
nyfikna på resan som skulle gå till 
Gran Canaria i september. Vi fick 
en genomgång av Tamara hur allt 
går till. priser, avgångar och mycket 
annat. 

Som alla vet har ett virus satt pin-
nar i många hjul detta år, så även 
resan får skjutas upp till ett annat år. 

Då får vi kanske sällskap av både 
Norge, Danmark och Finland vilket 
ska bli trevligt. 

Tankar finns att vår medicinska 
broschyr kommer att bli översatt 
till i alla fall norska och finska. Det 

Tamara skriver: ”Vi har själva försökt avvakta i det 
längsta för att se hur allt utvecklar sig men vi mär-
ker att det är ohållbart. Det största hindret just nu 
är Norwegian som har det väldigt tufft. Vi kan helt 
enkelt inte vara säkra på att en flygresa med dem blir 
av.

Utöver det så är det inte helt klart hur resande ge-
nerellt kommer att tolereras framöver, här på ön 
är vi väldigt förskonade från smittan men det kan 
komma att ändras och då lär de förbjuda att turister 
kommer ner.

Tyvärr så får vi helt enkelt avlysa årets resa och sikta 
mot nästa år istället. 

Det finns idag inget botemedel för sjukdomen men det 
finns mycket man kan göra själv för att må bättre och 

uppnå ökad livskvalitet. 
Träning, samtalsterapi, massage, arbetsplatsanpassningar, 

läkemedel....det finns många metoder att testa men det finns 
inget magiskt program som fungerar för alla utan behand-
lingar måste individanpassas. 

För en del blir själva sökandet efter lindring en uppgift som 
upptar alltför mycket plats i tillvaron på bekostnad av annat 
som kanske hade givit mer i längden.

Hur omgivningen uppfattar oss

Omgivningen kan ibland uppfatta en person med fibromyalgi 
som gnällig, lat eller passiv. Kanske tycker dom att personen 
borde träna mer/mindre, äta bättre, jobba mer. 

Det kan vara svårt att förstå hur det är att leva med kronisk 
smärta och alla andra symtom.

Det är inte psykiskt

Fibromyalgi är inte en psykisk åkomma. Omgivningen kan 
tycka att det är konstigt att smärtan flyttar runt i kroppen och 
att symtom kommer och går utan något mönster. Är det in-
billningssjuka? 

Eftersom det finns så mycket kontroversiella fakta kring 
diagnosen och vården fortfarande är fokuserad på mätbara, 
tydliga åkommor kan fibromyalgi lätt avfärdas som psykiskt. 
Sådant som inte kan förklaras på ”vanligt” sätt eller testas i ett 
laboratorium finns helt enkelt inte.

Hur kan vi hjälpas åt?

Så hur kan vi göra för att skapa en bättre förståelse? Hur kan 
anhöriga och vänner hjälpa till? Hur kan den som har fibro-
myalgi kommunicera det hen behöver för att må bättre? 

Det kan vara frustrerande som anhörig att inte kunna göra 
något när man ser att personen man bryr sig om inte mår bra. 
Det kan vara tufft att inte kunna delta på samma sätt i aktivi-
teter när man inte är frisk.

Vad behöver anhöriga veta?

Här är lite förslag på vad en anhörig behöver veta och själv 
kan göra för att underlätta tillvaron för den drabbade. För-
hoppningsvis mår alla berörda parter bättre när man vet vad 
som gäller.

1. 
Med sjukdomen kan livet förändras helt. Det är naturligt att 

De som redan anmält sig kommer att bli kontakta-
de och återbetalda.

Vi avvaktar och ser hur situationen utvecklas. När 
vi får klartecken att det är säkert att resa igen pla-
nerar vi på nytt.”

känns viktigt för oss att vi går ut med 
samma information i länderna. 

Vi delar även med oss av olika artiklar 
som finns i respektive länders medlems-

NORDISK TRÄFF - I år var det Sveriges tur att hålla i värdskapet för vår nordiska träff, förlagd till Gö-
teborg på Fibromyalgiförbundets kansli. Sedan länge var 24–26 februari inbokad och tur var det, i början på 
mars vet vi ju alla vad som hände. 

tidningar. Denna gång har vi en artikel 
från Norge som vi översatt.

Nästa träff är satt till samma tidpunkt 
men då i Norge.

Ett brev till anhöriga till någon 
med fibromyalgi
Sjukdomen fibromyalgi syns inte på utsidan men den finns på riktigt. Smärta är en subjektiv upplevelse som 
är svår att förstå. Symtom som trötthet, minnessvårigheter, sömnstörningar, magbesvär och mycket annat 
kan bidra till att vardagen blir svår att hantera.

den drabbade inte kan göra samma saker eller lika mycket 
som förut eller att de behöver hjälp från sina närmaste för att 
göra dem. Detta kan innebära allt från att ändra vanor till att 
byta jobb.

2.
Stora variationer i aktivitetsnivå är normalt. En person med 
fibromyalgi kan vara väldigt aktiv en dag och kan en annan 
dag inte ens ta sig ur sängen. Personen är inte lat eller försöker 
undvika arbete. 

Det kommer att finnas dagar då energinivån är låg och det 
inte går att göra något åt det. Fibromyalgi är en sjukdom med 
många berg och dalar!

3. 
De flesta med fibromyalgi lever med kronisk smärta även om 
de inte uttrycker det hela tiden. Många externa stimuli som 

forts ▶▶▶

Vi fick besked från Welltours angående vår planerade resa till Gran Canaria i september 2020.
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FRIARE LUFTVÄGAR

®

Kontakta oss
www.eezyflow.com 
Tel. 08 636 50 30 

För mer informationEezyflow är fysiologiskt utformad, lätt, mjuk, formas av kroppsvärmen, inställbar i 
höjdled samt fjädrande. Hjälper till med att hålla huvudet uppåt, lätt bakåt, något 
framskjuten käke och stängd mun. En bekväm sovposition liknande stabilt sidoläge.

•  Nära & Schysst - Tillverkning i Sverige och Danmark.
•  Bekväm som resekrage/stödkrage även för icke snarkare. 
•  Överdrag och förvaringspåse av 100% ekologisk exklusiv bomullstrikå.

På vår hemsida finner ni omfattande lättläst information om snarkning och dess orsaker,  
råd för egenvård av professionen och mycket mer.

Vid misstanke om obstruktiv sömn-
apnésyndrom (OSAS), från 5 andnings-
uppehåll per sömntimme och uppåt, 
be om en remiss till en sömnklinik för 
utredning och effektiv behandling.

EEZYFLOW SOVKRAGE 
Sluta snarka - Snarka mindre

Bättre sömn - Bättre liv!

MADE IN EU

CE-märkt 
medicinteknisk 
produkt

NY_2_FINAL_Crop_marks_Annons_Fibromyalgiförbundet_210x148,5mm_20200507_JA.indd   1 2020-05-07   18:00

1. Blanda alla torra ingredienser i en bunke
2. Koka vattnet och tillsätt det och olja till 
mjöl och fröblandningen
3. Tryck ut degen på en plåt med bakplåts-
papper. strö över flingsalt
4. Grädda i 150 grader i mitten av ugnen ca 
1 timme.
5. Bryt i lagom stora delar

Sudoku

Rätt lösning finns på sidan 28

Ingredienser
2 dl majsmjöl
1 dl solroskärnor
1 dl sesamfrön
½ dl linfrön
1 ½ dl kokat vatten
½ dl rapsolja
Flingsalt

Fröknäcke - Ett enkelt och nyttigt recept

lukter, ljus, ljud, stress, väder och andra faktorer påverkar 
smärtupplevelsen. Försök att sätta dig in i vad som påverkar 
din anhörige för att att öka din förståelse.

4. 
Ibland undviker personer med fibromyalgi fysisk kontakt. De 
kan uppleva smärta bara genom till exempel ett fast handslag, 
dunk i ryggen, beröring av armar och till och med en kram. 
Alltså allt som innebär beröring/friktion mot huden. Ingen 
bör bli sårad om personen försöker undvika denna typ av in-
timitet.

5. 
Trötthet som kommer till följd av fibromyalgi är inte bara 
sömnighet. Det är inte bara fysisk utmattning utan också 
mental och den förbättras inte av vila. Denna typ av trött-
het-fatigue-kan göra att personen blir sängliggande i flera 
dagar.

6. 
En person med fibromyalgi är inte asocial eller apatisk. Många 
gånger tackar de nej till inbjudningar eller slutar att delta på 
möten för att de är utmattade eller behöver spara på sin be-
gränsade energi. 

Ibland undviks aktiveter som skulle kunna utlösa ett skov 
som förvärrar alla symtom från ena ögonblicket till det andra.

7. 
Fibromyalgi ger även kognitiva symtom. Personen kan glöm-
ma saker både småsaker och viktigare saker och har ofta kon-
centrationssvårigheter. Det leder till att hen tappar bort saker 
eller känner sig osäker/desorienterad.

8. 
Att undvika stress är viktigt för personer med fibromyalgi. 
Det har visat sig att stress förvärrar symtomen på fibromyalgi, 
ökar smärta, trötthet och obehag. Försök tillgodose en lugn 
miljö hemma och undvik situationer som skapar stress.

9. 
Personer med fibromyalgi kan ha en tendens att isolera sig. 
Detta betyder inte att de inte vill ha ett socialt liv eller att de 
inte värdesätter sig själva. 

Tvärtom, försök förstå och upprätthåll kontakt med den 
som har fibromyalgi och visa din omtanke och stöttning när 
den drabbade behöver det. Ställ upp med sådant som perso-
nen har svårt att klara av själv som att handla eller hämta barn 
på skolan.

10. 
Stödet och förståelsen från familjemedlemmar kan få den fi-
bromyalgidrabbade att må bättre. Även om det känns som det 
inte går att påverka själva sjukdomen kan man försöka anpas-
sa sig till ändringarna i livssituationen. 

▶▶▶ forts

En förnekelse eller förminskning av besvären kan uppfattas 
som att du inte bryr dig. Det är viktigt att omgivningen hjäl-
per till rent praktiskt med tunga göromål som att hänga tvätt 
eller städa.

11. 
Anhöriga till personer med fibromyalgi bör hålla sig informe-
rade om sjukdomen. Det finns otaliga källor till information 
på internet och patientförbundet kan stå till tjänst med skrift-
lig information. Ju mer du vet, ju mer kan du stötta.

12. 
Du kan gärna följa med på läkarbesök. Detta är ett av de bäs-
ta sätten att stötta på. Att se till att behandlingar genomförs, 
komma ihåg viktiga detaljer, bidra med information och ge 
mentalt stöd i vårdsituationer.

13. 
God kommunikation är grundläggande i familjen. Fibromy-
algi genererar känslor både hos patienten och andra medlem-
mar i familjen. 

Det är viktigt att uttrycka dem på ett bra sätt för att undvika 
oro och fientliga förhållningssätt som kan förvärra symtom 
eller ge ökad belastning på patienten.

Saker att INTE säga till en anhörig med fibromyalgi:

”Du inbillar dig bara”

”Men så illa kan det väl ända inte vara”

”Du ska se att det går över”

”Försök att ha en mer positiv inställning”

”Det måste vara härligt att vara ledig”

”Det hade kunnat vara värre”

”Försök att komma ut lite mer, så blir det säkert bättre”

Ett brev till anhöriga till någon 
med fibromyalgi

Översättning och tolkning: Eva Deurloo
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Reportage Reportage

Fibromyalgi och graviditet

Källor: 
Glenda Gatan Magtanong, Andrea R. Spence, Nicholas Czuzoj-Shulman
& Haim Arie Abenhaim (2017): Maternal and neonatal outcomes among pregnant women with fibromyalgia: a population-ba-
sed study of 12 million births, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Mark J. Pellegrino. Fibromyalgia: Up Close & Personal. © Anadem Publishing, Inc. and Mark Pellegrino, MD, 2005. ISBN-13: 
978-1890018504’

Temple University. (2006, July 5). Fibromyalgia Increases Pain And Fatigue For Pregnant Women. ScienceDaily. Retrieved 
November 4, 2018 from www.sciencedaily.com/releases/2006/07/060705184726.htm

Ostensen M, Rugelsjoen A, Wigers SH. The effect of reproductive events and alterations of sex hormone levels on the sympt-
oms of fibromyalgia. Scand J Rheumatol. 1997;26(5):355-360.

Hakan GENÇ, Melahat ATASEVER, Burcu DUYUR ÇAKIT, Murat SEVAL, Acar KOÇ. The Effects of Fibromyalgia Syndrome 
on Physical Function and Psychological Status of Pregnant FemalesArch Rheumatol 2017;32(2):129-140

Tulay KT, Emrullah T, Aydin A, Ciledag OF. The effect of fibromyalgia syndrome to gravidity, parity and duration of breastfee-
ding; A prospective study from Turkey. Pak J Med Sci. 2016;32(3):545-549.

Svar: Dom har alla fibromyalgi och har gått ut offentligt och pratat om sin sjukdom.

Lady Gaga (Artist och skådespelare, USA)Sinéad O’Connor  (Artist, Irland)Morgan Freeman (Skådespelare, USA)

Vad har dessa kändisar gemensamt?

Skriven av: 
Professor dr. med 
Egil Andreas Fors, 
översatt till svenska 

BAKGRUND
Kvinnor med fibromyalgi är lika fer-
tila som friska personer, det finns 
heller ingen större risk för allvarliga 
komplikationer kopplat till graviditet 
för kvinnor med fibromyalgi. Kvinnor 
som har endometrios, kan däremot 
ha svårare att bli gravida.

En del kvinnor med fibromyalgi är 
oroliga att de blir sämre i sin sjukdom 
under graviditeten, att symtomen för-
stärks eller fibromyalgin förvärras. 

Det finns idag inget medicinskt som 
tyder på detta, men det finns några få 
studier som har visat att en del gravida 
har upplevt mer smärtor. 

”Då fibromyalgi inte är någon medi-
cinsk riskgrupp, så bör det inte vara nå-
got skäl till att avstå till att prova att bli 
gravid”, säger den amerikanska läkaren 
och fibromyalgiexperten Mark Pellegri-
no.

Som för alla andra är det lika viktigt 
för kvinnor med fibromyalgi att planera 
graviditeten i god tid och förbereda sig 
både fysiskt och mentalt. 

På det fysiska planet är träning viktig 
för att stärka muskler, kondition och 
mental hälsa. Genom att förbereda sig 
mentalt till en period med större be-

MEDICINER
Som för alla andra bör personer 
med fibromyalgi trappa ned och om 
det går helst avbryta medicinering 
när de börjar planera en graviditet, 
och ta minst möjligt med mediciner 
under graviditeten. 

Den mest kritiska perioden för ett fos-
ter är efter ca 4–6 veckor, så det är därför 
viktigt att alla mediciner då har gått ur 
kroppen. 

Inga mediciner är helt riskfria för gra-
vida. Läkarna menar därför att den bästa 
behandlingen för kronisk smärta under 
graviditeten bör vara träning, massage, 
terapi, meditation, vila och avslappning. 

Den som planerar att bli gravid eller 
redan är gravid bör därför gå igenom 
sina läkemedel med läkaren, ta bort 
dem som inte är helt nödvändiga. Detta 
gäller även vitaminer och kosttillskott. 

Några studier visar att vissa kvinnor 
med fibromyalgi upplever mer smär-
tor under graviditeten, medan andra 
känner att smärtan tvärtemot mins-
kar eller försvinner helt. 

I de tillfällen kvinnorna upplever mer 
symtom, brukar det normalt först ske 
efter den andra graviditeten, inte den 
första. Orsaken till detta är inte känt. 

Det är oavsett mer eller mindre smär-
ta, viktigt att veta att det har liten bety-
delse i förhållande till den stora glädjen 
att få sitt eget barn. 

I början av graviditeten upplever hälf-
ten av kvinnorna generellt mer muskel-
värk, och några beskriver det som att ha 
influensa. Några upplever också över-
känslighet för smak och lukt, speciellt 
på morgonen.  

UNDER GRAVIDITETEN

De flesta gravida känner sig till och 
med bättre i första delen av gravidite-
ten! Detta kan förklaras med hormon-
förändringar som ger positiva humör-
svängningar, vilket har samband med 
att musklerna blir mindre känsliga för 
smärta. 

I slutet av graviditeten upplever de 
flesta ökad sensorisk känslighet. Krop-
pens tyngdpunkt ändras ju mer fostret 
växer, och detta ger ökad belastning på 
ryggen. 

Det är därför viktigt att gravida utför 
någon form av träning för att förbättra 
sin kondition och muskelstyrka. För 
kvinnor med fibromyalgi kan pilates, 
yoga, massage, stretchövningar och vat-
tengymnastik vara bra träning under 
graviditeten.  

I studien ”Maternal and neonatal out-
comes among pregnant women with 
fibromyalgia: a population-based study 
of 12 million births” (Matong & med-
arbeidere, 2017) har forskare kartlagt 
möjliga, risksituationer. 

Studien visar att kvinnor med fibro-
myalgi inte har större risk för att få ha-
vandeskapsförgiftning (preeklampsi) 
för tidig vattenavgång eller inflamma-
tion i livmodern (chorioamnionitis), 
men hos några föreligger en liten större 
risk för havandeskapsdiabetes och för 
tidig moderkaksavlossning.

UNDER FÖRLOSSNINGEN
Kvinnor med fibromyalgi kan lättare 
bli utmattade under förlossningen 
än andra. Detta är inte farligt, utan 
mer kopplat till allmän trötthet och 
dålig fysisk form. 

Kvinnor med fibromyalgi tenderar 
att oftare få kejsarsnitt än normalbe-
folkningen, det finns inget som tyder 
på att kvinnor med fibromyalgi i större 
utsträckning använt sugklocka och tång 
eller andra liknande hjälpmedel. 

EFTER GRAVIDITET OCH 
FÖRLOSSNING
De flesta som fick förvärrade sym-
tom under graviditeten kom senare 
tillbaka till sina ”vanliga” tillstånd. 

Det finns heller ingen forskning som 
tyder på att kvinnor med fibromyalgi 
har större risk att utveckla förlossnings-
depression. 

Som för alla andra är det likväl en 
stor påfrestning för kroppen att föda. 
Graviditet och förlossning tar hårt på 
muskler, och efter födseln kan kvinnor-
na satsa på träning för att komma till-
baka fortare, och lägga till några extra 
övningar för rygg och mage i början av 

de första veckorna så musklerna får till-
baka sin ursprungliga styrka. 

Amningen kan vara utmanande för 
några på grund av att sömnen påverkas 
och att de måste tillgodose att mediciner 
inte överförs till bröstmjölken. 

Enligt Magtanong & medarbetare 
(2017) finns det ingen fara att barnen 
till personer med fibromyalgi har sämre 
hälsa än andra. 

Men det finns tendenser att födas lite 
för tidigt och ha en något lägre födel-
sevikt, men det är obetydligt. Det finns 
inte heller någon större risk för foster-
död eller missbildningar hos kvinnor 
med fibromyalgi. 

SLUTSATS
Det är lika säkert för personer med 
fibromyalgi att få barn som för friska, 
men liksom för andra personer med 
sämre hälsa, har de också större 
chans att få enklare graviditetskom-
plikationer. 

Dessa skylls ofta på faktorer associera-
de med fibromyalgi och inte fibromyal-
gin i sig själv.  Detta kan skyllas på större 
förekomst av till exempel övervikt, dålig 
kondition, rökning och psykisk ohälsa. 

Därför kan de i ett tidigt stadie se över 
sin situation och eventuellt göra något åt 
den för att hantera riskfaktorer.

lastning och genom att minska stress i 
livet så mycket som möjligt kan kvinnan 
hantera fysisk smärta och krämpor på 
ett bättre sätt. 

Det är inte alla som klarar detta och 
några kan därför behöva lite extra hjälp 
både under och efter graviditeten. 



FibromyalgiNytt 2/202010 11FibromyalgiNytt  2/2020

Reportage Reportage

forts ▶▶▶

Att vara gravid 
med FM

Att vänta och föda barn är en omvälvande upplevelse för alla. En viktig milstolpe som fyller oss med 
både förväntan och bävan. Kroppen utsätts för nya påfrestningar vid en graviditet och småbarnsåren 
innebär många utmaningar på både kropp och psyke. 

Det är därför helt naturligt att kvinnor inte alltid ser det som en självklarhet att skaffa barn. Har man 
dessutom en kronisk sjukdom som gör tillvaron tuff utan barn kan det vara svårt att föreställa sig livet 
som mamma med fibromyalgi.

Det är dock så att Fibromyalgi inte behöver vara ett hinder för att skaffa barn. Det finns inga med-
icinska anledningar varför det inte skulle gå bra med graviditet och förlossning. 

Vi har pratat med två kvinnor som nyss fött barn och bett dom dela med sig av sina personliga 
erfarenheter.

Josefin från Malmö är 35 år och berättar att hon haft fibro-
myalgi hela sitt liv men fick sin diagnos först 2010. Hon ar-

betar med grafisk design och fotografering i sitt eget företag. 
På grund av smärta, sömnstörningar och därmed en myck-

et störd dygnsrytm var det svårt att anpassa sig till kraven på 
tidigare arbetsplatser och Josefin beslöt sig för att starta eget 
då det innebar mer frihet i arbetstider och belastning.

-Jag har aldrig kunnat ha full närvaro i skolan och har haft 
sömnproblem så länge jag kan minnas. Eftersom jag haft sym-
tom hela livet trodde jag att det var så här det var och kände 
mig aldrig annorlunda, berättar Josefin

Omgivningen misstänkte att Josefin skolkade eftersom 
närvaron på lektioner var så hackig men som tur är hade 

Josefin lätt för sig i skolan och betygen blev bra ändå. 
Under ungdomsåren trodde Josefin och hennes familj att 

hon var sjuk men kom aldrig fram till orsaken. Efter att hon 
till slut fick sin diagnos och därmed en förklaring på alla kon-
stiga symtom, blev det lite lättare att acceptera.

-Nu förstår jag varför jag inte är som andra. Det var skönt 
att få en förklaring, säger Josefin.

Att skaffa barn har inte varit en självklarhet. Josefin har 
funderat mycket om hon klarar av graviditet och barn 

-Jag har varit skräckslagen för själva förlossningen. Jag är 
rädd för smärta. Jag tror att det beror på att Jag har haft så 
ont hela mitt liv. Allt som drabbar barn gjorde liksom extra 
ont på mig. När jag slog mig gjorde det så ont att vi åkte till 
akuten med misstänkta frakturer som visade sig vara en stuk-
ning. Alla skrubbsår och blåmärken var jättejobbiga, berättar 
Josefin. 

Efter mycket övervägande bestämde sig paret till slut för att 
de ville ha barn. Då hände inget. De försökte under lång 

tid med t e x ägglossningstester men inget hände. 
Josefin började fundera på om det var de medicinerna hon 

tog som påverkade fertiliteten. Hon äter Cymbalta för FM och 
ångest. 

Månaderna gick och paret hade bokat tid till en fertilitets-
klinik för att utredas. Strax innan besöket upptäckte Josefin 
till sin glädje att hon blivit gravid! Glädjen var stor men när 
nyheten sjunkit in kändes det även läskigt.

Hyperemesis gravidarum är ett tillstånd som drabbar ca 
4% av de som blir gravida.  Det innebär att illamåendet 

som för de flesta är vanligt i början av graviditeten istället va-
rar hela tiden ut. Josefin mådde konstant illa och satt i soffan 
mer eller mindre i 9 månader. 

-Jag vill poängtera att det inte hade med fibromyalgin att 
göra utan kan drabba vem som helst. Jag hade bara otur. Det 
är inte typiskt alls för graviditet, hävdar Josefin som inte vill 
att någon skall bli avskräckt av hennes upplevelser.

När hon ser tillbaka på tiden var den inte så munter. För-
lossningsskräcken var ständigt närvarande och illamåendet 
var besvärligt. Fibromyalgismärtan kom i skymundan efter-
som hon mådde så dåligt men hon säger att hon hade bytt 
smärtan mot illamåendet alla dagar i veckan!

Josefin har mycket gott att säga om vården som tog hennes 
rädsla på allvar. Hon fick hjälp av ett team där det ingick 

både barnmorska och kurator för att hantera känslorna. De 

Rosemary

Josefin

Rosemary är 40 år och är sjukpensionär sen 2016 på grund 
av fibromyalgi och Asperger (en autismspektrum diag-

nos), som gör att hon inte tål jobbstress. 
Familjen som består av Wilhelm 2 och Ottilia 5 månader 

och sambo, bor i lägenhet. Rosemary har även en äldre dotter 
som bor hos sin pappa. 

Dottern föddes tre månader för tidigt vilket gjorde att Rose-
mary fick äta blodförtunnande mediciner under efterföljande 
graviditeter för att förhindra att samma situation uppstod.

Hon berättar att värken har funnits sedan -94 men som 
för många andra tog det lång tid att få diagnosen fibro-

myalgi. 
Slutligen var det vårdcentralen i Katrineholm som 2012 be-

kräftade det Rosemary vetat länge, att hon hade fibromyalgi. 
Värken är värst i ländryggen men knän och fötter ger också 
besvär.

Det fanns aldrig någon tvekan att hon ville skaffa barn då 
det varit en livslång önskan att bli mamma. 

Rosemary förberedde sig inte på något särskilt sätt förutom 
att undvika starka tabletter som kunde påverka fertiliteten ne-

gativt.
-Graviditeterna 

har varit ok. Med 
sonen gick jag upp 
17 kilo vilket ledde 
till svår fogloss-
ning. Med dottern 
gick jag upp runt 7 
kg, så det var inte 
lika jobbigt, men 
efter första trimes-
tern fick jag hålla 
mig med sällskap 
då jag fick problem 
med blodtryck och 
sockerfall. 

-Värken blev 
bättre men jag 

hade gravidillamående med båda, spydde dock aldrig. 
- Min medicinering var Levaxin som jag måste kolla upp 

titt som tätt då jag saknar sköldkörtel och fick även äta blod-
förtunnande, berättar Rosemary. 

Hon kände ingen särskild oro under graviditeterna utan 
försökte bara leva på som vanligt. Innan sonen föddes 

blev det väldigt varmt väder och detta gjorde den sista tiden 
under graviditeten extra jobbig. 

Till slut fick hon igångsättning, av värkarbetet när hon hade 
gått 2 veckor över tiden.

Födslarna var väldigt olika och första gången blev det full 
dramatik som slutade i akutsnitt medan andra gången fick 

man sätta igång värkarbetet. 
Tredje födseln kom igång spontant och efter att värkarna 

satt igång mitt i natten fick Rosemary ringa ambulans efter-
som sambon var tvungen att stanna hemma med lille sonen. 

Ottilia kom efter en kvart på förlossningen och hela famil-
jen återförenades ett par timmar senare på sjukhuset. Tiden 
efter sista förlossningen har inte varit helt lätt. 

-Det har varit lite jobbigt med två barn under två år i bör-
jan. Humöret har varit dåligt, jag har haft kort stubin, men det 
börjar bli bättre, säger Rosemary. 

Träning har inte varit en prioritet för den nyblivna mam-
man. Det blir promenader ibland men det är svårt om 

vädret är dåligt och lägenheten är för liten för hemmaaktivi-
teter.

-Någon riktig fysisk aktivitet har jag inte haft på flera år, då 
det brukar slå tillbaka med rejäl värk.

Rosemary berättar att hon levt i princip som vanligt under 
graviditeterna och att symtomen snarare har varit mildare. 
Hon känner även andra som haft denna upplevelse. 

-Låt inte din rädsla överta din önskan att skaffa barn. Jag 
vet många med fibromyalgi som mår bättre som gravida, av-
slutar Rosemary. 
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JOURNALGRODOR ”Hon har ingen stelhet eller frossa, men hennes man säger att 
hon var väldigt het i sängen igår.”

”Hon är avdomnad från tårna och nedåt.”

”Patienten har återigen fått ont i värken”

”Patienten har små frimärken i vagina.”

”Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att 
bli andfådd i vanliga fall.”

”Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller modern och 
en bror.”

9. Aktivera i bäckenbotten och djupa magmuskulaturen. Går ner med rak rygg, böj i 
benen, puta ut med baken och håll bröstet högt. Sänk baken medan kulorna går rakt ner 
mot fötterna. När man nått önskad slutposition reser man sig upp längs samma bana. 
När du känner dig stark i denna övningen, försök att göra det på ett ben.

►►Varsågod - program för tiden efter förlossningen 
eller under graviditeten

Fokus ligger på de viktiga bäckenbottenmusklerna och på djup bålstabilitet. Gör övningarna lång-
samt och kontrollerat. Naturligtvis passar sig programmet för alla som vill träna dessa viktiga musk-
ler oavsett ålder.

1. Ligg på rygg med naturlig svank i korsryggen. Böj det ena benet och placera foten i 
golvet. Aktivera i bäckenbotten och i djupa magmuskulaturen. För knät ut till sidan och 
tillbaka igen, utan att detta åstadkommer någon rörelse i korsryggen. Håll eventuellt ena 
handen på höft kammen för att försäkra att korsryggen ej rör sig.

2. Ligg på rygg med böjda knän och fötterna på golvet. Tryck ned korsryggen mot golvet 
så du rätar ut svanken i ryggen och bäckenet tippas bakåt. Tippa därefter tillbaka bäck-
enet genom att trycka ner rumpan mot golvet, så att du till sist svankar i korsryggen. 
Upprepa. Avsluta med att hitta ett mellanläge och utför knip i bäckenbotten i denna 
positionen

3. Ligg på rygg med böjda knän, aktivera i bäckenbotten och i magen. Placera ett gum-
miband över höftkammen och håll denna stramt med båda händer. Knip sätet och lyft 
bäckenet och nedre del av ryggen upp från underlaget. Markera slutpositionen och vänd 
tillbaka till utgångspositionen innan du upprepar. Det går att göra övningen lättare ge-
nom att inte använda gummiband.

4. Stå på alla fyra med huvudet i förlängning av överkroppen. Aktivera och stabilisera i 
bäckenbotten, mag- och korsryggsregionen. Sträck växelvis den ena armen och det mot-
satta benet tills de är i förlängning av kroppen. Håll bäckenet och korsryggen stilla under 
hela rörelsen. Upprepa med motsatt arm och ben.

5. Ligg på sidan med naturlig svank i korsryggen. Aktivera muskelkorsetten genom 
att lyft i bäckenbotten, dra naveln lätt mot ryggraden). Böj bägge knäna, men se till att 
fötter, höfter och överkroppen är i linje. Håll hälarna samlade och lyft det övre knät utan 
att korsryggen rör sig.

6. Ligg på magen med händerna placerade rakt utanför axlarna och se ned i golvet, ak-
tivera i bäckenbotten och nedre delen av magen. Lyft överkroppen upp från golvet, rör 
armarna fram över huvudet och därefter i en stor cirkel ut från kroppen och tillbaka till 
utgångsställning. Sänk till slut överkroppen nedåt igen. 20 reps.

7. Hitta en bra hållning, aktivera i bäckenbotten, magen, sänk axlarna. Luta dig mot en 
vägg med armarna i ungefär brösthöjd. Sänk kroppen mot väggen och pressa tillbaka 
utan att tappa hållningen.

8. Ligg på rygg med 90° i höfter och knän. Placera fingrarna på insidan av höftbenet. 
Aktivera bäckenbotten och dra in naveln. Andas ut, sänk höger fot och sträck ut benet. 
Dra in naveln så mycket som möjligt utan att tappa i bäckenbotten. Andas in och böj 
och häv benet till startpositionen igen. Undvik att svanka i korsryggen. Sänk inte benet 
längre än att du klarar att hålla korsryggen i golvet hela tiden.

hjälptes åt att lägga upp en plan för förlossningen. 
En vecka innan datumet då barnet var väntat drab-

bades Josefin av havandeskapsförgiftning. Hon blev 
inlagd och snart började det höga blodtrycket gå ut 
över njurfunktionen och hon blev igångsatt omedel-
bart. 

Sedan gick allt fort. Det blev en intensiv och snabb 
förlossning. Josefin hade epiduralbedövning som 
gjorde ont att sätta men som gjorde värkarbetet så 
mycket lättare. 

Förlossningen var ingen positiv upplevelse utan 
präglades av smärta och rädsla men Josefin beröm-
mer alla som var där och hjälpte till. Som tur är glöm-
mer man snabbt hur hemskt det var när man har sin 
nyfödde bebis i famnen.

Det blev en liten pojke. Sami, 48 cm lång, 2,7 kg 
tung. Glädjen över att ha fött en frisk, underbar liten son 

grumlades snart då Josefin drabbades av en infektion direkt 
efter födseln.  Hon fick hög feber och tvingades stanna en 
vecka på sjukhuset.

Efter att ha suttit still mycket på grund av illamåendet un-
der 9 månader längtade Josefin att komma igång att röra på 
sig men foglossning som börjat under graviditeten blev ännu 
värre efteråt. 

-Jag har inte kunnat gå själv med vagnen och har inte kun-
nat bära runt mitt barn för smärtan. Som tur är har min man 
varit en klippa och familjenätverket har slutit upp kring oss 
för att hjälpa till.

Annars beskriver Josefin att det största problemet med fi-
bromyalgin är tröttheten som förvärras av ljud och stök. 
-Jag hade föreställt mig ett liv med mycket energi där jag 
kunde njuta av den första tiden med mitt barn men är istället 
helt utmattad. Som tur är är Sami lycklig. mår bra och växer 
och frodas, säger Josefin.

Senaste månaden blivit dock blivit bättre. Josefin klarar 
nu att bära på Sami. Hon har gått till en naprapat och fått 

mycket hjälp och använt en app med bra övningar vid bäck-
ensmärta, den heter MammaMage.

-Jag mår bättre. Det hugger till ibland men släpper ganska 
fort. Jag klarar fortfarande inte någon fysisk aktivitet utan rör 
mig bara för att överleva. 

Det finns alltid en oro att Sami skall drabbas av samma sjuk-

dom. Detta är något Josefin funderat mycket på och har ställt 
frågan i olika grupper på nätet. Svaren spretar och det verkar 
finnas många med vuxna barn som inte drabbats av fibromy-
algi trots att en förälder har det.

-Min man är så förstående. Det har varit tungt för honom 
och han har i princip varit en ensamstående förälder. Efter-
som han levt med mig och vant sig vid min sjukdom kanske 
omställningen inte varit så hård som för många andra. Det är 
tack vare honom jag har orkat!

Josefin ser på framtiden med blandade känslor. Förvänt-
ningar och föreställningar om saker hon vill göra möter 

ibland en verklighet som ser annorlunda ut. Hon ser ändå 
fram emot allt med sonen, att se honom växa upp. Men det 
blir inga fler barn. 

-Jag orkar inte gå igenom illamåendet igen. Det var väldigt 
påfrestande. Jag har inte så mycket ork att bidra med. Ett barn 
räcker.

Vi frågar slutligen om hon har några råd till andra med 
FM som överväger att skaffa barn.

-Vi skiljer oss inte från andra. Vi kan bli trötta osv. men så 
är det ju för alla. Om man är rädd för ökad smärta finns det 
hjälp. Barnmorskan kan stötta. 

Alla städer har ett team för förlossningsrädsla om man be-
höver hjälp och det gör jättestor skillnad. Jag har åkt på myck-
et av det man kan åka på. Detta är inte en normalgravidet, 
hävdar Josefin.

▶▶▶ forts

Text: Eva Deurloo

Foto: Privat/Nevinth Photography
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Föreningsporträtt Forskning

Text: Mary Granlund

På det första årsmötet valdes Gerd Hägg-
ström till ordförande och Maj Grahn till 
kassör. Några av medlemmarna som var 
med vid bildandet av föreningen finns 
ännu kvar.

Enligt information som vi fått,  skul-
le Skellefteå vara den andra föreningen 
som bildades i Sverige och Göteborg 
den första. Därefter startade dessa två 
föreningar Sveriges fibromyalgiförbund.
 
I början var det svårt att få en diagnos 
eftersom sjukdomen hade dåligt rykte. 
”Sveda, gnäll och brännkärring” kallad-
es den i folkmun. 

Eftersom vi hade en smärtläkare som 
hade kunskap om fibromyalgi, så blev 
det till honom man gick för att få hjälp. 
Han var både läkare och kurator åt sina 
patienter. Tyvärr har han nu fått pension 
och vi saknar honom mycket.

Idag har föreningen 251 medlemmar, 
varav 15 nya under år 2019. De flesta 
nya medlemmar kommer till oss genom 
förbundets hemsida, vilket vi tycker är 
väldigt smidigt. 

Vi har två medlemmar från Finland 
och ett antal från nedlagda föreningar i 
Norr- och Västerbotten.

När vi får nya medlemmar så skick-
ar vår assistent ut ett välkomstbrev till 

Långa intervaller av inaktivitet förvärrar 
sannolikt sjukdomssymtom hos kvin-
nor med FM oavsett övrig hälsostatus 
enligt en studie som nyss publicerats. 

FM patienter bör informeras om detta 
genom vårdkontakter rekommenderar 
forskarna bakom studien "Sedentary 
Time Accumulated in Bouts is Positively 
Associated with Disease Severity in Fi-
bromyalgia:  The Al-Ándalus Project," 
som publicerades i  the Journal of Cli-
nical Medicine.  

Akupunktur minskar intensiteten på 
FM symtom även hos människor som 
inte fick lindring av farmakologiska 
preparat enligt studien “Acupuncture for 
Fibromyalgia: An Open-Label Pragma-
tic Study on Effects on Disease Severity, 
Neuropathic Pain Features, and Pain 
Catastrophizing,” som publicerades i tid-
skriften Evidence-Based Complementa-
ry and Alternative Medicine.

Akupunktur, använt inom traditionell 
kinesisk medicin, innebär stick av fina 

På grund av covid-19 pandemin har Ap-
tinyx tillfälligt avbrutit rekryteringen till 
sin fas 2 av kliniska studier som utvär-
derar preparatet NYX-2925 på kvinnor 
med fibromyalgi. 

Låga nivåer av magnesium i blodet kan 
kopplas till högre nivåer av C-reaktiv 
protein (CRP) som är en markör för in-
flammation, medan kalciumnivåer före-
faller vara kopplade till värden av trigly-
cerider, en typ av fett, hos kvinnor med 
FM enligt studien “Relations between se-
rum magnesium and calcium levels and 
body composition and metabolic parame-
ters in women with fibromyalgia,” som 

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

Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

dem. Under februari hade vi en infor-
mationsträff med fika för våra nya med-
lemmar som tillkom under 2019.

Vi har en assistent som arbetar 50% på 
vårt kansli som vi hyr av kommunen 
och där även andra ideella föreningar 
inryms. 

Där finns också tillgång till  kök och 
lokaler för sammanträden, föreläsning-
ar, fester m.m.

Inför årsmötet behöver styrelsen två nya 
ledamöter och en revisor och revisors 
suppleant. Eftersom vi inte har någon 
valberedning, åligger detta styrelsen. Vi 
har sökt med ljus och lykta, men tyvärr 
verkar ingen intresserad!

Någon från styrelsen, när behov finns, 
är stöd till medlemmar som önskar det, 
inför besök till olika instanser, exempel-
vis läkare, försäkringskassa, arbetsgiva-
re/arbetsmiljö.
  
Bad i varmbassäng, två grupper, med 
badledare, promenadgrupp, julfest och 
förstås årsmöte, är de aktiviteter som är 
återkommande.

Under hösten -19 hade vi tänkt fortsätta 
med Bingo, men tyvärr blev det bara en 
gång. Vi hade en intressant föreläsning 
på temat Mediyoga, som passar alla, då 
man även kan sitta och utöva rörelserna, 
vilket vi fick prova på.

Julfesten-19 blev en glad och god till-
ställning med styrelsens fix-
ade jultallrikar, lotteri och 
en förträfflig underhållare. 

Vi fick ”Dagens applåd” i 
vår lokala dagstidning, Nor-

ran, vilket vi blev både rörda och mycket 
glada över!

Under våren -20 planerades ett besök på 
Hälsans trädgård i Skellefteå och en fö-
reläsning med titeln ”Fysisk aktivitet är 
bra för både hjärta och hjärna”. 

Förutom detta så är våra medlemmar 
inbjudna av föreningen Soo Shim, med 
stöd av Allmänna arvsfonden, till ett 
projekt ”På rätt plats”.

Tillsammans med andra få vi lära oss 
om träning, kost och hälsa, social sam-
varo och ett gemensamt lärande, vilket 
blir spännande. Vårt årsmöte hölls i 
mars detta år.

Vi är en styrelse som är engagerad och 
lättsam och vi hjälps åt med olika upp-
drag och givna arbetsuppgifter under 
trivsamma styrelsemöten, även när det 
är tungt. 

Vi försöker samarbeta med andra 
ideella föreningar, och vi som är ord-
förande i dessa föreningar har träffats 
och hoppas på att det ska ge ringar på 
vattnet. 

Då vi är flera ideella föreningar i sam-
ma hus inbjuder man till aktiviteter till-
sammans när det passar.

Eftersom vi inte har haft någon valbe-
redning på flera år är det en tung bit för 
oss i styrelsen. Vi har provat allt tycker 
vi och tar gärna emot tips .

Vi ser framemot 2020 med nya krafter 
till en trivsam och stabil förening!

Vår förening bildades 1991 av två 
eldsjälar, som efter inrådan av en 
smärtläkare här i Skellefteå, som 
specialiserat sig på fibromyalgi, 
tyckte att en förening borde star-
tas.

Det blev en liten grupp som träf-
fades var 14:e dag, men efter en 
föreläsning med ovan nämnda 
smärtläkare spreds ryktet och den 
lilla gruppen utökades.

Stillasittande skadligt för kvinnor med fibromyalgi
En studie visar att längre perioder av stillasittande kan vara skadliga för kvinnor med fibromyalgi.

Inaktivitet som definierades som att sit-
ta eller ligga i vaket tillstånd med låg en-
ergiförbrukning är en erkänd riskfaktor 
för många hälsoproblem som hjärt - och 
kärlsjukdom och diabetes. 

På grund av att  mycket stillasittande 
kan associeras med sjukdomstillstånd 
oavsett övrig fysisk aktivitetsnivå re-
kommenderar myndigheter att man 
undviker längre perioder av stillasittan-
de. Både den totala tiden och mönstret 
av ackumulerat sittande räknas.

451 kvinnor med fibromyalgi deltog i 
studien. Man såg att en högre andel stil-
lasittande intervaller (30 och 60 minu-
ter) kunde kopplas till sämre funktion, 
symtom och allmän sjukdomspåverkan. 

Det anses viktigt att motivera kvinnor 
med fibromyalgi att undvika längre in-
tervaller av stillasittande och reducera 
den sammanlagda stillasittande tiden 
under dagen.

Källa: MDPI

Akupunktur hjälper mot smärta och andra fibromyalgisymtom
Det minskar intensiteten på FM symtom även hos människor som inte fick lindring av farmakologiska preparat

nålar i specifika områden på kroppen. 
Tidigare forskning pekar på att aku-
punktur kan vara effektivt för vissa med 
FM. 

Trots det är inte resultaten helt entydiga 
och det är inte klarlagt vilka som gynnas 
av akupunktur och i vilken sjukdomsfas 
det bör användas.

Då det inte finns någon effektiv behand-
ling för FM och läkemedel oftast inte 
fungerar tillräckligt bra kan akupunktur 

erbjuda ett alternativ för icke-farmako-
logiska metoder men vi vet fortfarande 
inte när det bör användas.

I studien testades effekten av akupunk-
tur hos personer med svår och svår-
behandlad fibromyalgi. Deltagarna i 
studien fick akupunktur varje vecka i 
8 veckor och efter avslutad behandling 
rapporterade de signifikant förbättring 
i alla testade parametrar inklusive neu-
ropatisk smärta som annars är svårbe-
handlad.

Källa: Hindawi.com

Magnesium och Kalciumnivåer i blodet kan påverka kvinnor med FM

Källa: advancesinrheumatology.biomedcentral.com

Nivåerna av Magnesium och Kalcium kan vara kopplade till inflammation och ämnesomsättning vid FM.
publicerades i tidningen Advances in 
Rheumatology. 

Magnesium och kalcium kan spela en 
roll i risken att utveckla störningar i 
ämnesomsättningen och inflammation 
men ytterligare studier behövs för att 
utröna hur detta påverkar kvinnor med 
fibromyalgi. 

Förutom kronisk smärta har ofta pa-
tienter med FM högre BMI och är min-
dre fysiskt aktiva jämfört med övrig be-
folkning. 

Detta gör att risken ökar att utveckla 
metabolt syndrom - en kombination av 
högt blodtryck,  blodfetter, diabetes 2, 
kolesterol och bukfetma.

Pandemi pausar patientrekrytering till planerad FM-studie av NYK-2925
Deltagare som redan påbörjat behandling fortsätter att erhålla behandling.

Källa: Fibromyalginewstoday

Företaget har trots detta tillgodosett att 
deltagare som redan påbörjat behand-
ling fortsätter att erhålla behandling.

Avbrottet gäller även andra studier som 
företaget initierat.
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Reportage Reportage

I studien som genomfördes på Sahlgrenska i Göteborg ville 
man undersöka förekomsten av kronisk smärta och påverkan 
på livskvalitet hos kvinnor som diagnostiserats med autism 
spectrum disorder (ASD) och/eller attention deficit hyperac-
tive disorder (ADHD) i barndomen.

Fler flickor drabbas

ADHD och ASD har tidigare ansetts vanligast förekommande 
hos pojkar men ny forskning visar att flickor drabbas i högre 
utsträckning än man tidigare trott.

ADHD är vanligt och drabbar 4-7% av barn i skolåldern 
och symtom varar ofta till vuxen ålder. Andelen av befolk-
ningen med ASD är 1% och besvären varar ofta livet ut.

Flickor/kvinnor med ADHD tenderar att ha mer problem 
med bristande uppmärksamhet/koncentration än hyperakti-
vitet och impulsivitet och till skillnad från pojkar får de ofta 
sin diagnos senare. 

Flickor/kvinnor med ASD riskerar i ännu större utsträck-
ning att få sin diagnos senare eller inte alls jämför med pojkar 
och får därmed inte den hjälp de hade behövt.

I en australisk studie som utvärderade könsskillnader i 
ADHD såg man samma grundsymtom hos båda könen men 
flickor rapporterade mer somatiska (kroppsliga) symtom.

Tidigare studier

Det finns få studier som fokuserar på vuxenlivet med ASD. De 

Gör så här:
Sätt på ugnen ca 220 grader.
Häll olivoljan i formen. Lägg i torskryggen salta och peppra.
Kärna ur avokadon och skiva, lägg över, är räkorna råa lägg i dem från 
början
Är de färdiga läggs de i ca 3 minuter innan fisken är klar.
Häll över grädden och den rivna osten. 
In i ugnen ca 15–20 minuter.
Garnera med basilikabladen.
Ät gärna kokt pressad potatis till.

Kronisk smärta och hälsorelaterad livskvalitet
- hos kvinnor med autism och/eller ADHD

Detta är en sammanfattning och översättning av artikeln ”Chronic Pain and Health-Related Quality 
Of Life In Women with Autism And/Or ADHD: A Prospective Longitudinal Study” som publicerades 
2019 i tidskriften Journal of Pain Research.

drabbade är en heterogen grupp och det är svårt att dra slut-
satser. Man kan dock se att medicinska och psykiska besvär 
förekommer i större utsträckning hos dessa personer och att 
suicidförsök är 5 gånger vanligare jämfört med i övrig popu-
lation.

Kronisk smärta är ett vanligt, komplext och utmanande 
fenomen. Fibromyalgi är en undergrupp till det som kallas  
Chronic Widespread Pain syndrome (CWP), kronisk genera-
liserad smärta. Globalt sett drabbar CWP 10% av befolkning-
en, övervägande kvinnor.

Tidigare studier indikerar att kronisk smärta är ett problem 
för ungdomar med emotionella problem eller beteendestör-
ningar och för kvinnor med ADHD symtom. Det finns även 
studier som sett samband mellan högre förekomst av ADHD 
och fibromyalgi.

Att studera hälsorelaterad livskvalitet HRQL

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) är en subjektiv, flerdi-
mensionell konstruktion som visar hur hälsa påverkar fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande hos en individ. Både ASD, 
ADHD och CWP påverkar HRQL negativt.

Målet med studien var att undersöka förekomsten av kro-
nisk smärta i en grupp kvinnor som fått diagnosen ASD och/
eller ADHD i barndomen. Ett annat syfte var att bedöma 
självupplevd hälsorelaterad livskvalitet och eventuell kopp-
ling till detta med kronisk smärta.

Deltagarna i studien

Detta är en del i en stor populationsstudie över 16-19 år på 
flickor mellan 3-18 år som undersöktes på barnpsykiatriska 
mottagningen på Drottning Silvias Barnsjukhus. Flickorna 
hade remitterats på grund av sociala svårigheter, akademiska 
svårigheter och/eller tics. 

Bedömningen var multi-professionell och skedde under 
sammanlagt 20 timmar. Diagnosen ställdes enligt gällande 
kriterier för ASD respektive ADHD.

Av de 100 flickorna fick 46 diagnosen ASD med eller utan 
ADHD och 46 fick diagnos ADHD utan ASD. Kvinnorna som 
under 2015-2018 var mellan 19-37 år gamla kontaktades med 
information om studien.

De 77 som sedan inkluderades fick genomgå intervjuer, 
undersökas och svara på enkäter. Skattningsformuläret SF-36 
användes för att skatta hälsorelaterad livskvalitet.

Resultat:

Kronisk smärta rapporterades av 76,6% av deltagarna och kro-
nisk generaliserad smärta (CWP) av 23,5% av personer med 
ASD och 39% av personer med ADHD. I jämförelse är det 3 

gånger respektive 5 gånger högre antal än i övrig befolkning.
Hälsorelaterad livskvalitet skattades lägre jämfört med nor-

malbefolkning och ännu lägre för dem med CWP.
Proportionen smärta var högre hos dem med ADHD än de 

med ASD men skillnaden var inte signifikant. Det kan delvis 
bero på att många hade överlappande diagnoser.

Huvudvärk och magsmärta var vanliga åkommor i hela 
gruppen. Det har förekommit studier som studerat samban-
det med gastrointestinala problem hos barn med ASHD och/
eller ASD men få studier på vuxna.

Hos kvinnor som fått ADHD diagnosen i barndomen rap-
porterades mindre smärta hos de som medicinerades för sina 
symtom jämfört med de som ej använde läkemedel

Deltagare med ADHD och/eller ASD hade ungefär samma 
skattning av livskvalitet som övrig population (förutom i om-
rådet mental hälsa) men de som även led av kronisk smärta 
skattade generellt lägre i alla områden, det var särskilt tydligt 
för dem med generaliserad smärta (CWP).

Sammanfattning:

I studien ingick 100 kvinnor mellan 16-19 år som fått diag-
nosen ASD och/eller ADHD i barndomen/ungdomen. 77 
av dessa inkluderades sedan i nästa studie. En majoritet av 
kvinnorna 76,6% rapporterade kronisk smärta. Hälsorelate-
rad livskvalitet skattades lågt. Kvinnor med ADHD som hade 
pågående behandling med stimulantia rapporterade en signi-
fikant lägre generaliserad smärta än de som inte hade behand-
ling.

Sammanfattningsvis ser man att samsjuklighet med kronisk 
smärta är vanligt hos kvinnor med ASD och eller ADHD och 
vikten av att uppmärksamma detta kliniskt då det är kopplat 
till en lägre hälsorelaterad livskvalitet. Behandling för ADHD 
kan i vissa fall minska smärtan.

Torskrygg
Mängden anpassas för hur många det är som ska äta.
Jamie Olivers recept.

 Torskrygg Avokado
Grädde  Riven smakrik ost.
Salt  Peppar
Färsk basilika Räkor
Olivolja

Ingredienser

Översättning och sammanfattning: Eva Deurloo
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HälsaForskning

Har du fibromyalgi?
- Institutionen för Hälso- och Vårdevetenskap 

behöver dig!

Stavgång

Vi söker kvinnor mellan 20 – 70 år med diagnostiserad fibromyalgi. Förutsätt-
ning för deltagande är att du:

• har fått diagnosen fibromyalgi
• är svensktalande
• har godkänt preventivmedel 
• inte har B12-brist
• inte provat B12-vitamin tidigare
• inte äter neuroleptika (antipsykotiska medel)
• inte har känd neuropathi (känselnedsättning)
• inte har Reunauds fenomen (vita fingrar)
• inte är gravid eller ammar
• inte är vegan
• inte har känd hjärtsjukdom
• inte har lever – eller njursjukdom

Studiens syfte är att utvärdera Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig 
smärta hos kvinnor med fibromyalgi.

I studien ingår injektion Mekobalamin (vitamin B12) eller placebo (koksaltlös-
ning), blodprovstagning, smärt/känseltest, ifyllande av enkäter om upplevd häl-
sa, livskvalité, smärta, given behandling och intervju. 

Ditt deltagande i studien pågår i 24 veckor. Studien genomförs vid Linnéuniver-
sitetet samt på en vaccinationsmottagning i Växjö. 

Studien är granskad och godkänd av etikprövningsnämnden och läkemedels-
verket. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftsla-
gen. Detta innebär att när studien är klar kommer inga uppgifter kunna härle-
das till dig.

Vill du delta eller veta mer om studien är du välkommen att kontakta:
Karin Säll Hansson, 
försöksledare, leg. sjuksköterska, fil. mag, universitetsadjunkt, 
på mail: karin.sall_hansson@lnu.se eller telefon 0470-708475

Man måste röra på sig för att må bra! Muskler 
använder vi för att röra oss och för att andas, 
hjärtat är också en muskel. Om man blir sänglig-
gande, minskas muskelmassa redan under det 
första dygnet. Varför? 
Jo, kroppens så kallade basala förbränning - den 
energi som krävs att hålla kroppen vaken - på-
verkas av hur stor muskelmassa man har. 

Om du nu tar ett par stavar och går samma runda så 
är det vetenskapligt bevisat att:

- Du ökar din energiförbrukning
- Onödigt stora fettlager i kroppen minskar sakta men säkert 
med regelbunden stavträning. Man kan öka fettförbränning-
en med upp till 15%.
- Det är mindre jobbigt att gå med stavar! - flera muskel-
grupper aktiveras samtidigt och det mjuka rörelsemönstret 
är skonsamt för otränade personer och personer med skador 
som behöver en mjukstart i sin rehabilitering.
- När du använder stavar på rätt sätt, minskar belastningen på 
knä och leder, överkroppen får arbeta mer och effekten blir 
större. 

En större träningseffekt men med en lägre grad av 
ansträngning

Att träna stavgång, eller Nordic Walking som det också kallas, 
är ett bra sätt att gå ner i vikt och förbättra hjärtats verksamhet 
och framför allt är det humörhöjande. 

Det fina med Nordic Walking är förutom de här fördelarna 
att det är enkelt att utöva. Beroende på vad du vill uppnå bör 
du gå i olika tempo, intervaller och med olika intensitet. Någ-
ra faktorer som kan påverka resultatet är din kondition, vikt 
och ålder. 

Uppvärmning 

Att värma upp är viktigt. Cirka 3-4 minuter hjälper till att 
få musklerna varma och du minskar risken för sträckningar 
och liknande. Cirkulationen ökar och transporten av syre till 
muskler och liknande ökar. Du orkar mer.

Träningspasset skall vara genomtänkt och det finns ingen 
anledning till att överprestera i sin träning. Du måste känna 
hur din kropp reagerar och sakta öka intensiteten. 

Återhämtningen 

Är viktigare än man tror. Återhämtning innebär att man var-
var ner efter träning genom stretching, avslappning och mat.

Kosta på dig bra stavar!

Man kan hitta gångstavar/walkingstavar för under 150:- men 
de har inte de egenskaper som du behöver för att undvika 

Vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuni-
versitetet i Växjö pågår en studie rörande B12- vitaminets 
påverkan på smärta vid diagnosen fibromyalgi.

skador när du tränar. Materialet i staven är sämre, tyngre och 
tål inte den belastning som den kan utsättas för och lågpris-
stavarna har i regel inte handtag med ergonomisk handrem.

Vad kostar ett par gåstavar/walkingstavar?

I prisklasser från 300 kr och uppåt får du en ergonomisk stav 
som är lätta och tål belastning och du kan välja mellan både 
två- och tredelade teleskopstavar. Fördelen med teleskopsta-
ven är att fler i familjen kan träna med stavarna eftersom man 
enkelt kan ställa in längden och de är lätta att ta med sig om 
du är ute och reser.

En del kan tycka att gå med stavar, som inte är med fjädring, 
inte kräver några större kunskaper eller ens någon speciell 
teknik, men… för många av oss kan det vara svårt att koordi-
nera olika rörelser. Vänster fot fram och höger hand fram…
eller… var det tvärtom! Hmm.

Genom att lära sig rätt stavgångsteknik blir det en naturlig 
samordning av rörelserna. Man får en aha-upplevelse.

Stavgångsteknik. Se nästa sida ▶▶▶
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SamsjuklighetHälsa

I vår serie om samsjuklighet belyser 
vi tillstånd som är vanligt förekom-
mande tillsammans med fibromyalgi. Sjögrens syndrom

Sjögrens drabbar kroppens utsöndran-
de körtlar som blir inflammerade och 
fungerar sämre.

Sjukdomen delas in i två typer:
Primärt: Du har endast denna sjukdom 
(drabbar ca 0,05% av befolkningen, 90% 
kvinnor)
Sekundärt: Sjukdomen förekommer 
tillsammans med annan reumatisk sjuk-
dom.

Sjögrens syndrom är vanligare bland 
kvinnor och kan komma när som helst 
i livet men det är vanligast att drabbas 
i medelåldern. Det är ovanligt att barn 
drabbas. Vad det beror på vet man inte 
men det finns en viss ärftlighet.

De flesta som har Sjögrens mår bra med 
hjälp av behandling och sjukgymnastik. 
Tröttheten kan vara besvärlig periodvis 
och eventuellt behövs sjukskrivning.

Man vet inte varför vissa drabbas av 
sjukdomen men genetiska faktorer spe-
lar in.

Symtom och vad man kan göra 
själv för att lindra

Torra svidande ögon
Ögonen blir lätt röda och det kan göra 
ont att blinka. Det är som en grusighets-
känslsa. Ögon känns trötta, svidande 
och känsliga.

Vad kan jag göra? Undvik luftdrag och 
använd solglasögon. Det finns tårersätt-
ningsmedel receptfritt.

Torr mun, näsa, hals
Muntorrheten kan göra det svårt att 
svälja mat utan att dricka samtidigt och 
kan göra att maten smakar konstigt. 
Näsblod och heshet kan bero på torra 
slemhinnor. Torrhosta är vanligt.

Vad kan jag göra? Skölj munnen ofta, 
drick mer vatten än vanligt och välj mat 
med mycket tuggmotstånd. Kolsyrat 
vatten kan fungera. 

Det finns olika saliversättningsmedel 

Stavgångsteknik

Börja med att fästa handremmen runt din hand. 
Ofta så finns det en märkning vilket som är vän-
ster och höger. L är vänster och R är höger.

Gå med stavarna släpande i marken. Sätt ner fo-
ten med hälen först och rulla över till tårna.

Låt hela armen pendla med din rörelse.

Axlarna skall vara lösa och avslappnade. Rikta 
blicken framåt.

Ta tag i stavarna. Fäst stavspetsen i marken.

Vi vill gärna erbjuda era medlemmar rabatt på våra BungyPump stavar i vår officiella webbshop 
www.webbshop.bungypump.se

Rabatt kod HÄLSA kommer ge 20% rabatt på slutsumman vid köp av valfria stavmodeller.

OBS! Rabatt gäller inte Kampanjpriser.

Tryck staven bakåt.

Staven sätts i marken med en cirka 30 till 40 gra-
ders vinkel.

Tänk på att stavträning är en diagonalgång. När 
höger hand är fram så är vänster hand bak och 
vänster fot är fram så är höger fot bak.

Nu promenerar du med stavarna, så kallad stav-
gång. Det finns andra sätt att gå med stavarna, 
men det är inget som vi rekommenderar, felaktig 
stavgångsteknik kan rent av orsaka både värk och 
skador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Detta är en sjukdom som främst kännetecknas av att du blir torr i ögonen och munnen. Det är en autoimmun 
sjukdom vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Det finns idag ingen bot för sjukdomen 
men det finns effektiva behandlingar för att hantera symtom. Det finns många likheter med fibromyalgi men 
till skillnad från fibromyalgi klassas Sjögrens som en reumatisk sjukdom.

att prova, både med och utan recept. 
Även salivstimulerande medel som ta-
bletter, spray eller tuggummi finns. 

Eftersom muntorrhet ökar risk för 
sämre tänder bör man vara noga med 
munhygien, ta flourtillskott och regel-
bundet gå till tandläkare.

Torr i underlivet
Torra slemhinnor i underlivet gör att 
svampinfektioner förekommer och sex 
kan göra ont. Är man dessutom i kli-
makteriet kan dessa besvär förvärras 
ytterligare. 

Vad kan jag göra? På apotek finns re-
ceptfria glidmedel. Prata med gyneko-
log eller läkare om du har mycket besvär. 
Är du i klimakteriet finns vagitorier som 
kan hjälpa mot besvär.

Trötthet
Förekommer i större och mindre ut-
sträckning hos alla som drabbas. Trött-
heten kan inte förklaras men dålig sömn 
och restless legs kan bidra. 

Vad kan jag göra? Sömnförbättrande 
åtgärder, antidepressiv behandling och 
fysisk aktiviter.

Ledvärk
Det är vanligt med smärtor i händer och 
fingrar. Värken kan komma i skov (pe-
riodvis) och är ofta påtaglig på morgo-
nen. Leder kan ibland svullna och även 

muskler kan göra ont. Värken liknar fi-
bromyalgi.

Vad kan jag göra? Fysisk aktivitet är 
bra. Exempelvis varmvattenbassäng, 
promenader, cykling eller andra typer 
av lugn motion. Smärtstillande läkeme-
del kan behövas när värken är som värst. 
Kortison kan ge tillfällig lindring.

Torr hud
Huden blir torr, kliar och blir lätt irri-
terad. Det kan bli utslag och man är 
mer solkänslig. Vissa får en särskild typ 
av utslag, ofta på underbenen, så kallat 
purpura. 

Vad kan jag göra? Tillför fukt i kräm-
form och undvik sol. Kortison kan hjäl-
pa vid svåra besvär.

Sväljsvårigheter och magont 
Besvär med magen och tarmarna är 
vanligt. Illamående, magont och ändrad 
avföring förekommer. 

Sjögrens kan även leda till inflamma-
tion i bukspottkörteln som ger försäm-
rad matsmältning och näringsupptag, 
inklusive B12.

Andra symtom är nedsatt cirkulation i 
händer och fötter (Raynauds fenomen), 
svullna lymfkörtlar och lite ökad risk för 
njurbesvär.

forts ▶▶▶
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Hälsa Hälsa
▶▶▶ forts

Text:  Eva Deurloo

Sjögrens syndrom

I vissa fall kan par behöva rådgivning och kanske hjälpmedel 
för att hantera problemen. Vi har pratat med representanter 

ett företag som jobbar inom detta område och erbjuder stöd 
till personer som behöver stärka sin sexuella hälsa. 

BUTIKEN PISTILL

Butiken Pistill får dagligen besök av människor som lider 
av torra slemhinnor, smärta, nedsatt lust, orgasmsvårig-

heter, inkontinensbesvär, erektila nedsättningar med mera. 

Alla blir lika väl mottagna i butiken på Drottninggatan i 
Stockholm. Är det inte grundaren Tina Hagelin som tar emot 
är det någon av hennes 11 medarbetare och kollegor.  

-”Den sexuella energin är livsenergin och för att den skall 
växa och må bra är det viktigt att vara "härvarande" d.v.s. att 
försöka leva här och nu. När vi lever här och nu minskar käns-
lan av stress, en klassisk "lustmördare" som ofta driver oss att 
slösa med vår energi på ett sätt som dränerar oss ännu mer,” 
säger Tina.     

OLIKA FORMER AV LUST I OLIKA SKEDEN

Lusten kan nämligen se väldigt olika ut i olika skeden i li-
vet. Ibland kan det vara något så enkelt som en fotmassage 

Diagnos
Oftast börjar man hos läkare på vård-
central som gör en grundläggande un-
dersökning och sedan bestämmer vilka 
prover som skall tas. Oftast blir man re-
mitterad till en specialistklinik.

Salivproduktionen mäts, både vilosa-
livation och tuggstimulerad salivation. 
Vid undersökningen sitter du lutad över 
en mugg med halvöppen mun och låter 
saliven rinna ut under en kvart, mäng-
den saliv mäts sedan. 

För att mäta tuggstimulerad salivation 
får du tugga på en paraffinbit i 5 minu-
ter och samtidigt spotta ut den saliv som 
samlas i munnen i en mugg.

Ögontorrheten mäts på flera 
sätt. Ett test innebär att du får 
en tunn pappersfilm innanför 
nedre ögonlocket och får sedan 
blunda i 5 min. 

Ett test är ett färgämne som 
drobbas i ögat som gör att läka-
ren kan se eventuella skador till följd av 
torrheten.

Vävnadsprov kan tas från underläppens 
insida för att analysera spottkörtlarna.
Blodprov kan visa antikroppar som är 
typiska för sjukdomen.

2002 publicerades kriterier för Sjögrens 
Syndrom, AECC kriterier.. De kan an-
vändas som stöd för diagnosen. 

2016 publicerad ACR/EULAR nya kri-
terier för primärt Sjögrens Syndrom.

forts. SEXUELL HÄLSA

som ger livsglädje väcker lust och ibland kan det vara sex. Att 
lusten inte finns där kan bero på många olika orsaker.

Med stigande ålder kan kvinnor ibland drabbas av problem 
med torrhet i slidan, svårighet att känna upphetsning och få 
orgasm, kanske på grund av nedsatt nervkänslighet och/eller 
sämre cirkulation. 

Stress kan också vara en bidragande faktor till minskad sex-
lust. Även olika typer av läkemedel kan påverka den sexuella 
lusten negativt.

IBLAND ÄR DET ANDRA ORSAKER

Det är dock inte alltid en sjukdom som är orsak till att man 
inte är nöjd med sexlivet. Många människor har problem 

trots att de inte är sjuka. 

Problem med lust och förmåga kan ibland hänga ihop med 
annat också, till exempel klimakteriet eller att man lever i en 
ohälsosam relation där det kan vara brist på både kärlek och 
kommunikation. Tyvärr kan det här dränera våra kroppen på 
både lust och sexuell njutning.

-”Jag är övertygad om att, oavsett livssituation, går det att 
återfinna, stärka och öka sin lust”, menar Tina.

SEXUELL HÄLSA
Vår lust och sexualitet är en viktig del av att vara människa, det är också 
något som kan förändras och se olika ut genom livet. En vanlig anled-
ning till att lusten påverkas är ohälsa och olika besvär. Fibromyalgi och 
andra kroniska sjukdomar kan orsaka sexuella problem. 

SKÖRA SLEMHINNOR

Många kvinnor lider av torra och sköra slemhinnor. Då 
kan man använda sig av ett glidmedel/intimkräm som 

innehåller så naturliga och få ingredienser som möjligt. 

Butiken har exempelvis ett vattenbaserat glidmedel som 
innehåller yoghurt och prebiotika, vilket är bra att använda 
om man exempelvis lider av återkommande svampinfektio-
ner. 

KNIPTRÄNING

Knipträning kan vara positivt för att stärka upp muskula-
turen i bäckenbotten samt öka blodgenomströmningen i 

underlivet. Många tycker att det är svårt att hitta det där kni-
pet, men det finns hjälp att få. 

Specialutbildade sjukgymnaster kan hjälpa dig med tekni-
ken och det finns även särskilda knipkulor som förs in i slidan 
och gör det lättare att hitta rätt muskulatur. 

ÖVRIGA BESVÄR

Andra besvär i underlivet kan vara vestibulit, vaginism,  
ärrbildning efter en förlossningsskada, vaginal stenos, el-

ler har skador efter strål- eller cellgiftsbehandling och/eller en 
gynekologisk operation. 

-”Vår rekommendation är då vaginalstavarna från Aleah 
Care som är utvecklade i samråd med patienter och medicin-
ska specialister inom svensk sjukvård”, berättar Tina. 

Stavarna är framtagna för att förebygga och motverka sam-
manväxningar samt ge ökad kontroll av bäckenbottenmusku-
laturen. Genom kontinuerlig träning återfår slidan sin elastis-
ka förmåga och gör att gynekologiska undersökningar samt 
omslutande sex såsom samlag är möjliga utan smärta.

ÄVEN MÄN DRABBAS

Inte bara kvinnor drabbas av sexuella besvär. Erektionspro-
blem, så kallad erektil dysfunktion, är mycket vanligt hos 

män. En del har även svårigheter att behålla erektionen till-
räckligt länge för att genomföra ett omslutande samlag. 

Ibland är det även svårt att känna lust och att den sexuella 
stimulansen känns mindre intensivt än tidigare. För män som 
har svårt att behålla ståndet finns effektiva penisringar som 
används för att minska blodflödet från penis och stärker på så 
sätt erektionen. 

VÅRDA DIN SEXUALITET

Det är viktigt att vårda sin sexualitet och kropp samt väva 
in det sensuella som får dig att må bra.  Vårt bästa råd om 

man känner lusten inte finns där, är att rensa hjärnan från en 
massa måsten om att ha sex.

-”Fokusera istället på att behålla intimiteten till varandra, 
kyss varandra, sitt nära varandra, håll varandra i handen. 
Glöm heller inte bort att ge varandra verbal uppmuntran, 
båda behöver få känna sig älskade och uppskattade”. -”En fin 
och bra fråga att ställa både till sig själv och sin partner är 
”Vad är lust för dig?”, föreslår Tina.

ATT VÄCKA KROPPEN

Sensuell och mjuk massage kan få en kropp att vakna till liv 
och det sprider ofta känslor av välbehag  och får oss att må 

bra. Självklart skall det undvikas om du upplever smärta. 

Utöver oljor kan man väva in olika dofter såsom vanilj, ro-
sor, apelsiner, lavendel som kan förstärka njutningen och av-
slappningen. 

Det finns även oljor som framkallar värme och en kittlande 
känsla på huden som kan förstärka upphetsningen.

-”Man ska vara mån om sexualiteten och bejaka den så 
hälsosamt som möjligt, säger Tina. 

TA HJÄLP OM DU BEHÖVER

Om du upplever problem med din sexualitet så är hennes 
rekommendation att prata med din vårdkontakt för råd-

givning.

-”Se din kropp som en trädgård, med rätt skötsel, kärlek 
och omvårdnad kommer den att blomma”.

Vill du veta mer om Aleah Care gå in på www.aleahcare.com  

Text:  Tina på Pistill/Aleah Care
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Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

SKÖVDE - Årsmöte

JÖNKÖPING/HUSKVARNA - Vattengympa, Qi-gong, handarbeten och utflykter

Text: Gunnel Sandström

Text och bild: Rose-Marie Thorn, ordförande

Föreningen har förmånen att av landstinget i 
Jönköpings län hyra två bassänger för att utöva 
vattengymnastik. Dessa cirklar är mycket upp-
skattade av våra medlemmar.

Här träffas ett 40-tal glada deltagare uppdela-
de på två grupper för att varje tisdagskväll köra 
ett 45 minuters vattengymnastikpass som är an-
passat för oss med fibromyalgi.

Vi har två qi-gongpass i veckan, onsdagar och 
fredagar som är välbesökta.

Sedan 2006 har Mjölby Fibromyalgiförening haft en egen lo-
kal. Vi har haft en lokal i källarplan och har trivts väldigt bra 
där. 

Men tyvärr har det varit trappor som gjort att medlemmar 
har haft svårt att komma till lokalen och delta i vår verksam-
het. 

Under förra året fick vi veta att DHR:s lokal skulle bli ledig 
och vi behövde inte tveka på om vi skulle överta den. 1 febru-
ari i år flyttade vi in i denna lokal som är bättre anpassad för 
våra behov och det finns inga trappor utan man kommer lätt 
in med en rullstol t.ex. 

Skövde Fibromyalgiförening har den 12 
mars haft årsmöte. 

Årsmötet hölls enligt godkänd dag-
ordning: uppläsning av verksamhetsbe-
rättelse, styrelsens ekonomiska redogö-
relse och revisorernas berättelse. 

Allt var i sin ordning och styrelsen be-
viljades ansvarsfrihet. 

Under året har man firat föreningens 
20-årsjubileum, haft  varmvattenbad, 
yoga och julfest. 

Hässleholm Fibromyalgiförening höll den 9 mars sitt årsmöte 
i sina ordinarie lokaler på Studieförbundet Vuxenskolan, Vall-
gatan 1 i Hässleholm. 
Det var det 24:e årsmötet i ordningen där ordförande Mar-
gareta Hedlund hälsade medlemmarna välkomna. Margareta 
hälsade särskilt välkommen till förbundets Kajsa Dijkstra Er-
icsson, som för kvällen höll i årsmötet.

Årsmötet hölls enligt godkänd dagordning med uppläsning 
av sedvanlig årsredogörelse med bla verksamhetsberättelse, 
styrelsens ekonomiska redogörelse samt revisorernas berät-
telse. Det fanns inget att anmärka på redovisade handlingar, 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Under året som gick hade föreningen månadsträffar med bla 
diskussionskväll, påsktema, pizzakväll och halloweenfika med 
frågetävling.

Föreningen har haft föreläsningar bla om sömnen, men 
också om kost och motion, några utflykter har avverkat,  för-
eningen har en skapande grupp som med inspiration och 
kreativitet skapat fina alster och även varmvattenbad är något 
som föreningen erbjudit sina medlemmar under året.

Under året hade Hässleholms Fibromyalgiförening 109 
medlemmar varav 21 var stödmedlemmar.

Mötet avslutades och medlemmarna inbjöds till smörgåstårta 
som föreningen stod för. Förbundets Kajsa fick en vacker or-

Året började bra för vår förening. I januari startade vi med 
vattengymnastiken som vi haft väldigt länge. Vet inte exakt 
men säkert 25 år.

Vi startade också våra cirklar, som vi har måndag och onsdag 
varje vecka, och där  vi sysslat med olika saker under åren.
Den ena cirkeln började med att man gjorde decoupage och i 
den andra tillverkade man smycken.

Numer är båda cirklarna ”Må Bra cirklar”. Var och en tar med 
ett handarbete eller pyssel om man vill och så fikar man och 
pratar. Ibland får vi mycket gjort och ibland blir det mest prat 
beroende på hur vi mår.

Vi har också en grupp i Falun som ordnar trivselträffar några 
gånger varje termin.

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

Fika och lotterigrupperna tackades med 
blommor för fint arbete. Mötet avsluta-
des med fika och lotterier. 

Styrelsens utförande:
ordförande: Anita Gren, 
vice ordförande: Susanne Strand, 
kassör: Ingela Dahl, 
sekreterare: Gunilla Granat, 
ledamöter: Bodil Stålstedt och Anette 
Svensson.

HÄSSLEHOLM - Årsmöte 2020

kidé och ett varmt tack för att hon höll i mötet. Även styrelsen 
fick ett uppskattningsbevis, varsin vacker ros som var dekore-
rad med matchande liten rosett. Under fikan såldes lotter som 
lotterikommittén hade anordnat.

Hässleholms styrelse för 2020: Ordförande: Margareta Hed-
lund   Kassör: Elisabeth Karlsson   Ledamöter: Kerstin Lund-
gren, Anne Nilsson, Kerstin Norrgren, Inger Lideberg, Ingrid 
Olsson.

Till sist: Föreningen har som ambition att genomsyras av 
glädje och skratt. Skratt som också smittar av sig, vilket kan 
vara befriande i alla fall för stunden. För många av oss med 
fibromyalgi  präglas vardagen av smärta, år ut och år in. 

Vill man inte delta i skapandegruppens aktiviteter, så kan 
man komma och fika till självkostnadspris. Att träffa någon 
som förstår och vet hur det känns är viktigt.

Vi har haft Smärtmottagning Rehabilitering Hässleholm, som 
har föreläst hos oss. De rekommenderar sina patienter att ta 
kontakt med oss. Smärtmottagningen kommer återigen och 
föreläser i november 2020. 

Vi ser gärna gamla som nya medlemmar till hösten. Alla är 
hjärtligt välkomna /Styrelsen

Den 17 mars hade vi årsmöte. Då hade dom första corona-
fallen börjat dyka upp här så det kom inte så många men vi 
lyckades i alla fall genomföra det.

Vi hade planerat ett studiebesök på ett biografmuséum, en 
resa till Mora med besök hos en hantverkare och en vårfest 
med underhållning. 

Vi hade också tänkt delta i blodomloppet, som vi gjort i 
några år nu. Allt det här har vi nu fått ställa in på grund av 
coronan. Vattengymnastiken och cirklarna ligger också nere 
sedan mitten av mars.

Nu hoppas vi bara att det här snart är över så att vi kan fortsät-
ta med våra aktiviteter i höst.

MJÖLBY - Vi har flyttat till ny lokal!
Lokalen består av ett stort rum där vi kan ha vår verksamhet 
och även lite större fester för 50-60 personer. Vi har ett kök 
och ett kontor samt två toaletter varav en är handikappsan-
passad. 

I lokalen kommer även DHR/Mjölby samt Funktionsrätt/ 
Mjölby att ha sina styrelsemöten. 

Vi trivs bra i lokalen men tyvärr så satte ju coronaviruset 
stopp för verksamheten. Vi hade planerat inflyttningsfest i 
mars men har fått flytta den till senare i höst. Men vi hoppas 
att kunna komma igång igen frampå höstkanten med verk-
samheten.

Rörelserna är anpassade efter oss 
med fibromyalgi och vi deltar med det 
vi kan och orkar med tanke på dags-
formen.
”Flitiga händer” är en cirkel där vi 
träffas på onsdagar en gång i veckan 
och prövar på olika slags handarbeten.

Vi åker också på utflykter och besöker 
hantverkare som ger inspiration.

BORLÄNGE-FALUN - En annorlunda vår i coronans fotspår

Text: Inger Lideberg

Text: Barbro Larsson
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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: 
1. Försäkringskassan arbetar efter givna lagar, regler, praxis, 
m.m.

2. Direktiven har varit från Regering att Socialförsäkringen 
kostar för mycket pengar, vilket innebär att ju fler avslag desto 
bättre följer man givna direktiv. Detta har dock gått till över-
drift. 

Det har framkommit att handläggare ”ligger bättre till” ju 
fler avslag man har. Detta är naturligtvis inte bevisat, förutom 
att jag har personligen haft kontakt med en handläggare som 
skrev ”Du ska veta det, Göran, att jag ligger bättre till vid lö-
neförhandling, ju fler beslut om avslag jag har”.

På ett kontor redovisas på en anslagstavla antal avslag per 
vecka.

Fråga till Göran: 
Hur arbetar egentligen de på Försäkringskassan? Jag förstår att enskilda handläggare inte är kan bestämma helt själva och måste 
följa rutiner osv men hur är direktiven uppifrån? När ska de till exempel neka sjukintyg?

Fråga: 
Hur ska jag göra för att undvika att få kronisk smärta efter små operationer (tex ta 
bort basaliom eller dra ut en tand)? Hoppas du har något tips!

Svar: 
Hej! Det är svårt att förebygga smärta vid små operationer.

Dock efter operationer är det viktigt att ta smärtstillande, Alvedon och eventuellt något 
antiinflammatoriskt läkemedel. 

Det kan vara bra att diskutera med kirurg som utövar operation redan innan vad som är 
lämpligt. Nämn då att du har fibromyalgi och huruvida du har någon överkänslighet för 
vissa läkemedel.

Ett tips är Versatis plåster som är en bra metod att dämpa postoperativ smärta. De brukar 
fungera effektivt.

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen 
i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen 
aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James 
levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han be-
hövde var ett husdjur.

Ändå kunde James inte låta bli att hjälpa den slående intelli-
genta hankatten, som han snart döpte till Bob. Inom kort var 
de två oskiljaktiga och deras skiftande, lustiga och emellanåt 
farliga äventyr skulle komma att förändra deras liv och lång-
samt läka såren från det förflutna.

Gatukatten Bob är en rörande och upplyftande berättelse 
som går rakt in i hjärtat på alla som läser den.
"Bob har hänfört London som ingen an-
nan katt sedan Dick Whittingtons dagar" 
- London Evening Standard
"Hjärtevärmande berättelse med ett hop-
pets budskap" - Daily Mail
"En insikt i det orättvisa livet på gatan som 
är både frustrerande och livsbejakande" - 
Tom Cox, The Times

Maria Borelius skrev den uppmärksammade boken Häl-
sorevolutionen, om anti-inflammatorisk livsstil, som vi 
tidigare recenserat. Sedan dess har hon skrivit ett flertal 
populära böcker om hälsa och livsstil.

Begreppet Förundran var en av hörnstenarna i Hälsorevolu-
tionen och detta ämnet går författaren djupare in på i denna 
bok.

Vi är trötta och utarbetade och har ibland svårt att njuta av 
det vackra som livet erbjuder. Hur kan vi hitta tillbaka till det-
ta? Borelius pratar om att ”odla sin egen trädgård” och hur 
viktigt det är för vår hälsa.

I sin nya bok fortsätter hon sin antiinflammatoriska, veten-
skapliga resa och gör en djupdykning i det spännande områ-
det förundran. Hon hittar nycklarna som kan minska stress 
och väcka glädje och lugn. För det är inte bara motion och rätt 
kost som får oss att må bra. Natur, konst, musik, närhet, and-
lighet och sport kan ge oss wow-upple-
velser som rent biologiskt minskar den 
låggradiga inflammationen i kroppen.

Boken är både grundad på veten-
skaplig fakta och personliga erfaren-
heter. Den är skriven på ett sätt som gör 
den tillgänglig för alla.

Boken hjälper er att hitta nya sätt att aktive-
ra er på och visar att det varken behöver vara 
komplicerat, dyrt eller tidskrävande att röra 
på sig.

Det kan vara svårt att motivera sina barn att 
röra på sig tillräckligt. Många barn är alldeles 

för inaktiva och det kan vara svårt att slita dem från skärmar 
och apparater. I denna bok finns tips om hur du kan inspirera 
dina barn till rörelseglädje och därmed öka hälsa och välbe-
finnande.

Boken är upplagd så att det varje 
vecka finns en ny aktivitet som innebär 
rörelse inne eller ute och alla aktiviteter 
är i olika svårighetsgrader för att passa 
olika åldrar.

Terese Alvén finns inte längre och 
detta är hennes sista bok utgiven pos-
tumt till förmån för Cancerfonden.

Det pågår en tyst epidemi över världen och den heter 
stress. Det menar läkaren Rangan Chatterjee som gjort 
internationell succé med sin bok Hälsobalansen. Nu rik-
tar han sin uppmärksamhet mot det som gör oss alltmer 
sjuka, nämligen stressen i våra liv.

Vi har tidigare presenterat boken Hälsobalansen och denna 
bok är upplagd på ett liknande sätt med fokus på olika områ-
den i livet: syfte, relationer, kropp och sinne.

I boken får man råd och förslag på hur man kan förbättra 
sin livsstil och undvika den farliga stressen. Det kan handla 
om att börja dagen med en mjuk morgonrutin, om ätfönster 
och dygnsrytm och hur man bör undvika skärmar på sin se-
mester bland mycket annat.

Verktygen som presenteras är enkla och passar in i varda-
gen. Man förväntas inte göra allt utan det handlar mer om att 
hitta en balans mellan de fyra områdena.

Stress är den utlösande faktorn för många av våra största 
hälsoproblem idag. Författaren menar att så mycket som 80-
90 procent av hans patienters ohälsa på något sätt är relaterad 
till stress. Sömnproblem, minnesförlust, ångest, låg sexlust, 
magproblem eller till och med högt blodtryck och typ 2-di-
abetes - i alla dessa finns stress med som en faktor. Det är 
därför viktigt att vidta åtgärder att minska stressen i tillvaron.

Gatukatten Bob
Av: James Bowen

Boktips av Gunilla Lecoq. Jag har nyligen påbörjat en 
provperiod på Nextory. Där hittade jag den här i mitt 
tycke trevliga boken. Det finns 5 böcker i serien. Alla 
som har en relation till katter känner igen sig i mycket.

Boktips

3. Försäkringskassan ska neka om de efter utredning och 
inhämtande av bättre information från läkarna ändå gör be-
dömningen att arbetsförmågan inte är nedsatt. 

Rörelserik
Av: Terese Alvén

Har du och din familj svårt att hitta tid för rörelse i var-
dagen? Detta är en inspirerande handbok full av olika 
aktiviteter som du och din familj kan göra tillsammans.

Stressbalansen
Av: Dr. Rangan Chatterjee Förundran

Av: Maria Borelius
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Man med fibromyalgi

Att hantera en annorlunda vardag

- ”Så i mitt fall är jag re-
dan van vid lite speciella 
förhållanden som man 
kan vara tacksam för i 

dessa tider...”

Text och bild : Bjarne Kvilvang

Själv tillhör jag en riskgrupp med diabe-
tes, högt blodtryck, astma etc. etc. Så vi 
har som de flesta andra här i Härjedalen 
hållit en självvald karantän där vi håller 
oss till 90% hemma. 

Vi åker bara ut när vi skall till affären 
för att handla mat eller apoteket. 

Vi har en liten gullig hund också som 
skall luftas och som tur är bor vi bred-
vid skogen så vi kan gå helt ensamma på 
skogspromenader utan oro för att möta 
någon annan. 

Youtubekanaler och småfix

Själv så har jag spenderat lite extra tid 
i mitt hobbyrum och fått ordnat många 
flygplan som har haft en eller annan li-
ten skada eller andra småsaker som man 
skulle ha ordnat för länge sen. 

Har också färdigställt lite videos för 
min Youtube kanal utan flygning, men 
som visar andra saker inom hobbyn. Jag 
har inte kommit ut för att flyga något än, 

Tja här sitter vi i underbart väder i 
lockdown sen 17 mars. Och natur-

ligtvis börjar man småfuska med vad 
som är för mig ”icke-värk-dieten” som 
faktiskt funkar.

Det börjar med söndagar då jag sak-
nar mitt morgonbesök på Caféet 

i byn så mycket att jag går till bageriet 

Skär butternutten i bitar, skär en gul lök 
och 2 vitlöksklyftor lägg på plåt med 
olivolja och salt i ugn 200g ca 20 min 
eller tills de mjuknat något. Detta för att 
öka smaken på squaschen. 
Lägg i gryta, späd med grönsaksbul-
jong, helst egengjord. (jag sparar alltid 
morotskal, lökrester, fänkålsrester m.m 
i påse i kylen och kokar sen med lite salt 
så har man egen buljong enkelt gott och 
billigt. Går att frysa) .

Krydda med chili, spiskummin ev om 
man tycker om ngn god stark curry, 
salt och peppar. När de är riktigt mjuka, 
mixa med stavmixer. 

Jag bakade snabbröd till, då vi bara var 
två körde jag på frihand utan mått. Tog 
vetemjöl, lagom till två frallor, salt, bak-
pulver mortlade en stjärnanis blandade, 

Mitt liv med FM

Livet i karantän
och köper en croissant för att tvinga 
min stackars man servera mig un créme 
(kaffe med varm mjölk) och croissant. 
(nej han kommer aldrig få jobb som 
servitör någonstans). 

Sedan är det lite hemgjord pizza en 
annan dag följt av någon dag med ris 
eller en god pasta. Värken kommer till-
baka som ett brev på posten. 

Så nu har jag stenhårt slutat IGEN 
med ris pasta och bröd, märker re-

dan efter 5–6 dagar hur mycket bättre 
jag mår. 

Vi promenerar 7–8 km varje dag. 
Cyklar långa turer. Njuter av livet 

och den underbara våren i Provence 
trots att allt är stängt. 

Som tur är är allt det livsviktiga öp-
pet... vinbutiker, ostaffärer, grönsaks-
handlare, slaktare och vanliga mat-
butiker samt små bönder som säljer 
jordgubbar och sparris då det är säsong 

Text och bild: Sofia

här för det nu. 

Sysselsätter mig med att skriva en kok-
bok från period i lockdown. Så livet 

är pas mal (inte illa). Bisous från mig.

Billighetsrecept
 Butternut 

Squaschsoppa

hällde i mjölk tills bra konsistens, lätt 
kladdig deg, formade två frallor, lite 
olivolja på en plåt i ugn 220 grader tills 
färg.

Sitter här i lilla Sveg i Härjedalen. Jämtlands län motsvarar 12% av Sveri-
ges yta och är till ytan den 3e största länet i Sverige. Vi har bara ett sjukhus 
och det är därför viktigt att besökare som funderar på att komma hit lyssnar 
på råden från myndigheter och begränsar allt resande till det absolut nöd-
vändigaste för att spara på våra resurser och begränsa smittspridningen.

men den tiden kommer också så fort vi 
får kontroll på denna pandemi. 

Vi hade också planerat en resa över till 
Norge för att hälsa på familjen och vara 
tillsammans med barnbarnen. Tyvärr så 
får det vänta som allt annat och vi får 
använda telefon, Facebook, Instagram 
för att hålla kontakten just nu. 

Att växa upp på Svalbard

Själv så växte jag upp på Svalbard och 
kan kanske på något vis vara van vid 
detta som nu klassas som karantän. Vi 
hade ett flyg varje vecka och om det 

var dåligt väder så 
kunde vi få vänta 
flera veckor på fly-
get. 

Vi hade ingen 
direktsänd TV, vi 
fick allt på video-
band från NRK så 
allt vi kollade på 
var redan en vecka 
gammalt. Det gäll-
de även nyheter 
och sport så var lite 
speciellt kan man 
säga. 

Vi hade ingen 
mataffär då all ma-
ten lagrades på ett 
stort proviantlager 
så vi fick sitta med 

papperslistor och så beställde vi den 
maten vi ville ha en gång varje månad 
som sen blev levererad hem till dörren. 

Van vid det annorlunda

Dessutom är det totalt mörker under tre 
månader på vintern, det är lika mörkt 
kl. 12:00 som det är kl. 00:00 och lika-
ledes har man 3 månader på sommaren 
där solen aldrig går ner, utan bara syns i 
en liten cirkel på himlen. 

Så i mitt fall är jag redan van vid lite 
speciella förhållande som man kan vara 
tacksam för i dessa tider. 

Hjärtligt tack

Avslutningsvis vill jag bara tacka alla 
som ställer upp i dessa svåra tider, spe-
ciellt till alla inom vården som bokstav-
ligen talat riskerar sina liv med att gå till 
jobbet, sedan så har vi alla som jobbar 
runt om i allt från mataffärer, polisen, 
räddningstjänst, etc. etc. som vi behöver 
för att ha ett fungerande samhälle…..tu-
sen tack till er alla. 

 Sköt om er alla och lyssna på dom råd 
så kommer vi genom detta tillsammans.

Lösning till Sudoku på sid. 7
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FM-KRYSSET 2/2020 1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

FM-KRYSSET 1/2020 
Lösning: BLOMSTERGÅNG
1:a pris: Marie-Louise Hedström, Falköping
2:a pris: Marianne Åberg, Stockholm

Extravinst: 1 Sverigelott
Vantar: Eva Mari Lindström, Ystad

Skicka texten i de blå rutorna, senast 31 juli 2020, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

STJÄRNvinst!

Text: Marie-Louise Olsson

Lyckoängeln är skänkt av 
Terese Vallared

GRÅ
stabil

- neutral, balanserad, osäker, försiktig
- kan verka gammal och tråkig
- ger ett proffsigt intryck

Kan färger 
påverka vårt humör?

GRÖN 
växternas och naturens färg

Hur färgen uppfattas och hur den kan 
påverka:
- lugnar, hjälper vid stress (motverkar 
depression)
- trivsam och hemtrevlig
- ger bättre koncentrationsförmåga
- stabil, självständig, vårdande och trygg
- grönt förknippas med något som är 
hälsosamt och fräscht

BLÅ 
sympatisk färg som ger 
upphov till kreativitet

- lugnar och piggar upp
- löser upp spänningar och lättar upp 
stämningen
- bra för kreativt tänkande
- mörkblått förknippas med pålitlighet 
och auktoriteter 
- ses ibland som konservativ och formell
- minskar matlusten 

RÖD 
energisk signalfärg

- het, passionerad och energisk
- kärlekens och romantikens färg, som 
på samma gång kan kännas hotande och 
aggressiv
- lyxig och festlig
- positiv och spännande
- kan signalera fara, om något förbjudet
- påverkar människan också fysiskt, ef-
tersom den höjer pulsen och blodtryck-
et

GUL 
lyckans färg

- varm, positiv och ungdomlig
- förknippas starkt med lycka och glädje
- motverkar depression
- hjälper vid viktminskning och ger 
bättre koncentrationsförmåga
- tröttar ut, tas inte alltid på så stort all-
var

VIT 
ljusets och fredens färg

- ren, sval, ljus och steril 
- neutral, tidlös och lugn

SVART 
stark färg som kan kännas 

skrämmande

- tidlös, lyxig och stark
- mystisk och modig och ibland rebel-
lisk och aggressiv
- en vanlig färg inom modevärlden 
- kan ge intryck av att man är introvert 
och vill hålla andra på avstånd
- ibland kan det kännas svårt att öppna 
upp för en person klädd i svart

BRUN 
jordnära och trygg

- jordnära, hemtrevlig och trygg
- snäll och tråkig
- folk öppnar sig lättare för en person 
klädd i brunt

ROSA 
fredlig färg med det 

lilla extra

- kvinnlig och/eller barnslig, mjuk, lek-
full och försiktig
- lugnar och känns inte det minsta hot-
full

ORANGE
pigg och stimulerande

- liknande effekter som färgen gul
- livskraftig, rolig och varm
- festlig och glad
- ger energi och bra matlust

LILA 
fantasins och 

andlighetens färg

- lyxig och andlig färg, som för förknip-
pades med att vara sofistikerad
- boostar hjärnan och tankeverksam-
heten
- väcker fantasin
- personlig, känslosam, ovanlig

”Terese skänker en del av sum-
man till Fibromyalgiförbundets 
Forskningsstiftelse. Beställs via 
butiken på hemsidan”.
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SKARA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
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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
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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


