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Hösten närmar sig med stora kliv efter en riktigt varm sommar. Även 
om jag älskar när våren kommer med grönska och värme kan jag tycka 

att det är lika fint när hösten kommer. Skön, klar, hög luft och vackra färger 
i naturen. Det återstår att se om denna höst blir färgsprakande efter torkan. 

Jag älskar egentligen att vara ute, men att få krypa in när det bör-
jar att bli mörkare om kvällarna, tända ljus titta på tv, kanske ta fram en 
stickning eller virkning och bara få vara, kan jag tycka är riktigt skönt. 
Ni som älskar att plocka svamp har ju er höjdpunkt kvar, så ut med er 
i skogen och njut när marken är gul av kantareller och andra godsaker.   

Vi är åter igång med arbete på kansliet och i styrelsen efter en skön semes-
ter. Vi har precis haft vårt första styrelsemöte och är i fart med att planera de 
mässor som vi ska ställa ut på. Först ut är Malmö och (FSL) Framtidens Spe-
cialistläkare. Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbild-
ning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Tre temadagar och kurser äm-
nade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. I oktober bär det 
av till Umeå för deltagande i Svenskt Smärtforum där det senaste inom svensk 
smärtforskning diskuteras. Många från landets smärtmottagningar deltar.

Vi har tyvärr flera föreningar som har fått avsluta sin verksamhet på grund av 
att det inte funnits tillräckligt med personer till styrelsen. Detta är riktigt tråkigt 
men jag har också förståelse för att tiderna ändras. Fler måste trots sin fibromyalgi, 
jobba och orkar därmed inte med föreningsaktiviteter.  Men vi har många härliga 
föreningar kvar ute i landet som har kommit igång med föreningsarbetet efter som-
maruppehållet. Jag vet att i våras knåpade de ihop ett stort och blandat höstpro-
gram med föreläsningar, kaféträffar, cirklar och mycket annat. Hoppas att ni har 
möjlighet att delta på något av det som erbjuds. Som vanligt så tar flera föreningar 
emot hjälp från er medlemmar som har ork och lust att delta i föreningsarbetet.

Styrelsemedlemmarna har skrivit en kort presentation om sig själva, detta kan 
ni läsa om på nästa sida. Förbundet har tagit pulsen på våra riksdagspartier an-
gående jämlik vård. detta kan ni läsa om på hemsidan och på vår facebooksida.
Med  detta  önskar  jag, styrelsen   och   medarbetarna på kansliet, er en riktigt 
skön höst.
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Vi medverkar som utställare på Sveriges största kongress med ST-Läkare 
i Malmö den 4-7 september. 

SVENSKT SMÄRTFORUM
Vi medverkar som utställare på Svenskt Smärtforum i Umeå 18-19 
oktober.

FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE KONFERENS - FSL

Vinnare av Martina Johanssons bok  - Hormonbibeln 2.0 för kvinnor genom hela livet
Vi gratulerar vinnarna: Helena Andersson, Knivstad, Anna-Karin Hedberg, Lidingö och 

Jessica Gustafsson, Hässleholm

STYRELSEN 2018-2020

Efter drygt 40 år i Göteborg flyttade jag -05 till Glommen i Falken-
bergs Kommun. Min familj består av mig själv och min sambo, dess-
utom har jag en vuxen son och två barnbarn. 
Jag är aktiv medlem i Falkenbergs Fibromyalgiförening sedan 2012 
och vice ordförande i förbundet sedan 2016.  Min fibromyalgi började 
troligtvis redan 1994 men min diagnos fick jag först 2012. 
Mina intressen är i första hand min familj, umgås med vänner och 
föreningslivet. Tidigare har jag arbetat aktivt inom politik, fackfören-
ingsrörelsen, hem och skola, vägföreningen med mera.

Jag bor i Bua i Varbergs kommun och har varit aktiv i Varbergs Fibro-
myalgiförening sedan 1998 och i Förbundet sedan 2006. 
Min diagnos fick jag 1996 och brinner nu för att stötta andra i samma 
situation. 
Min familj är stor och snart ser vårt första barnbarnsbarn dagens ljus.   
Handarbete är ett stort intresse och jag syr gärna lapptäcken.  Lediga 
stunder kopplar jag gärna av med resor i husbilen. 

Jag blev sjuk i fibromyalgi när jag var 46 år och fick diagnosen vid 51 
på Lunds smärtrehabilitering. 
2005 gav Studieförbundet tillsammans med (som det då hette) Sveri-
ges Fibromyalgiförbund, två föreläsningar om fibromyalgi här i Mal-
mö. De frågade om det fanns intresse att starta en förening och jag 
erbjöd mig att ta mig an detta. Malmöföreningen bildades -06 och jag 
blev invald i styrelsen som kassör samma år. 
Annars läser jag mycket och umgås med min familj och vänner. Mina  
resor går för det mesta till värmen under vintern. Jag älskar värmen, 
så sommaren -18 har varit toppen. 

Marie-Louise Olsson, Varberg. 

Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson, Malmö. 

Elisabeth Gustavsson, Falkenberg.  
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Förbundsinformation

Jag bor sedan 2003 i en villa i Tystberga som ligger mellan Nyköping 
och Trosa. Där bor jag och Lasse tillsammans med en hund och två 
katter. Två barn och åtta barnbarn bor på annan ort. 
Jag fick min diagnos 2004. Är medlem i Fibromyalgiföreningen i 
Norrköping och har varit aktiv i Fibromyalgiförbundet sedan 2010. 
Arbetet i förbundet är mycket intressant och lärorikt.
En stor uppgift är bland annat att påverka våra politiker till en bättre 
smärtvård. Ett stort intresse är familjen och föreningslivet.

forts. STYRELSEN 2018-2020

Bor i Vintrosa utanför Örebro med man, son och 4 hundar.
Min diagnos fick jag 2007 efter att läkare ”misstänkt” FM ända sedan 
1990. Jag har varit aktiv i Örebroföreningen sedan 2007 och blev ord-
förande 2010.  Nu har jag tagit steget in i förbundet och ser fram emot 
arbetet med spänning, vi jobbar för er, med er, och jag hoppas att ni i 
föreningarna känner det. 

Bor i Sexdrega ett par mil utanför Borås tillsammans med Peter. Min 
diagnos fick jag 2001 och har varit aktiv i Fibromyalgiföreningen i 
Borås sedan 2011, både som ordförande och numera som kassör. 
Jag blev invald i förbundsstyrelsen 2016 så jag är inne på min andra 
period. Arbetet i förbundsstyrelsen är mycket lärorikt och jag hoppas 
kunna förmedla mina kunskaper och erfarenheter för att göra varda-
gen lite lättare även för er andra med fibromyalgi.

Är ny i förbundsstyrelsen. Jag bor i Almunge 4 mil öster om Uppsala 
tillsammans med min man, två katter och en liten flock Hedemora-
höns. Våra tre barn är alla vuxna och utflugna. På fritiden arbetar jag 
gärna i trädgården eller läser en bok. 
2005 blev jag vald till ordförande i Fibro Friskvårdsförening, som bild-
ades 1999 endast för att bedriva bassängträning i varmvatten för fibro-
myalgidrabbade. 2009 slog vi ihop badföreningen med den nybildade 
Uppsala Fibromyalgiförening och jag fortsatte som ordförande, nu i 
en förening med fler aktiviteter. 
Jag hoppas kunna bidra till det viktiga arbetet i förbundsstyrelsen.

Birgitta Gustavsson, Örebro  

Gunilla Lecoq, Borås  

Marie Björck, Uppsala

Sigyn Björk, Norrköping
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Fibromyalgiportalen

En uppdatering från projektledarna angående Fibromyalgiportalen

Under två månader i våras testades por-
talen av en pilotgrupp som fick använda 
alla funktioner dagligen. 

Halva gruppen jobbade helt självstän-
digt med portalen och halva gruppen 
hade telefonkontakt med coach under 
flera tillfällen då vi ville jämföra upp-
levelserna. Alla deltagarna utvärdera-
des, både muntligt och skriftligt, efter 
avslutad testperiod. Nedan ser ni en 
sammanfattning av den muntliga utvär-
deringen med kommentarer från test-
deltagarna

Användning
De flesta har gått in dagligen och regist-
rerat värden i loggar. Ofta var man inne 
mest i början och mer sporadiskt efter 
en tid. Någon är inne flera gånger/dag. 
De som går in 3-4 ggr/v registrerar då 
värden för flera dagar.

Fördelar med portal
Mycket bra information tycker de flesta. 
”Lättanvänd.” ”Bra uppdelad info med 
relevanta områden.” ”Det är bra att ha 
all information om fibromyalgi samlad 
på en och samma plats.” ”Man får en 

större bild/överblick/helhetssyn över sin 
sjukdom och sina symtom.” ”Man kan se 
kopplingar mellan exempelvis kost och 
smärtnivå på ett nytt sätt.” ”Att föra egen 
statistik ger kontroll.” ”Man blir sporrad 
att fortsätta.” ”Om man kan ta till sig allt 
är det en guldgruva med information.” 
”Portalen är som att gå på kurs eller 
smärtrehab”, är några av kommentarer-
na.

Mindre bra med portalen
”Mycket info.” ”Kan vara svårt att sålla 
och komma ihåg var allt var.” ”Det be-
hövs en favoritfunktion.” ”Sömngrafen 
fungerade inte utan stod och snurrade.” 
”Det kan vara svårt att komma in via 
mobilen.” ”Man måste logga in om och 
om igen.”

Egna framsteg (efter användning)
Vissa har kommit igång med träning 
och fått bättre koll på sömn och smärta. 
Fått verktyg liknande de från smärtre-
hab och kan fortsätta använda dem. 

”Lyssnar på kroppen mer.” ”Laddade ner 
steg-app och rör mig mer, barnen tycker 
att jag är piggare.” ”Ändrat i kost. Pro-

Lägg gärna adressen www.fibromyalgiportalen.se på minnet. Det är länken till vår interaktiva digitala plat-
torm, öppen för registrering för alla med fibromyalgisymtom och deras anhöriga. Nu har vi öppnat upp porta-
len för alla som är intresserade. Användandet är kostnadsfritt. 

forts ▶▶▶

menerar mer regelbundet. Utövar mind-
fulness.” ”Jag gör övningar jag inte gjorde 
innan.” 

Flera tycker att de blivit mer ”peppade” 
att ta hand om sig själv och att man får 
bättre överblick över sin livsstil. 
Flera har börjat använda stegräkna-
re och har fått ökad motivation till fy-
sisk aktivitet. Någon äter nyttigare och 
dricker mer vatten efter att ha loggat i 
matdagbok. 

Coachkontakt
Några har lyckats med framsteg tack 
vare samtal. ”Det var bra att bolla idéer 
och tankar med coach.” ”Coachen har va-
rit lyhörd och gett bra tips.” ”Man kan ta 
upp det som är svårt eller positivt.” ”Det 
kan kännas tryggt att ha någon att prata 
med.” ”Sporrande. Nya infallsvinklar.” 

Någon tyckte det var bra att få hjälp 
med användning av portal och hade inte 
kommit igång annars. Någon tyckte det 
var svårt att få till tider till samtal och att 
passa in samtal i vardagen.
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Fibromyalgiportalen

Almedalsveckan

En uppdatering från projektledarna angående Fibromyalgiportalen

Vi som representerade Fibromyalgiförbundet 2018 var Gu-
nilla Lecoq, Elisabeth Gustavsson och Marie-Louise Olsson. 
Det var i år 50-årsjubileum för Almedalen och Fibromy-
algiförbundet har varit närvarande de senaste fyra åren. 

50.000 besökare hade 4376 evenemang att väl-
ja på under veckan, då gäller det att välja ut de mest 
intressanta godbitarna! I år, liksom förra året, hand-
lade det mycket om digital vård/hälsa, som är högak-
tuellt för oss med vår satsning ”Fibromyalgiportalen”. 

Det mest relevanta för oss med fibromyalgi var seminariet  
”Smärtpatienten och vården - ett drama om onödigt lidande ” 
där fibromyalgi nämndes ett antal gånger. Läs separat referat 
därifrån. 

Funktionsrätt Sverige var som vanligt närvarande. Vi 
hade i år inte bokat någon plats i deras tält där vi som med-
lemsorganisationer kan hyra in oss, men vi var naturligt-
vis och besökte tältet och pratade med dem som fanns där. 

Text: Marie-Louise Olsson

▶▶▶ forts

Total upplevelse av portal
”Man får förståelse för sin diagnos och inser att det finns andra 
i samma situation.” Alla skulle rekommendera den till andra. 
Många önskar att de fått se portalen tidigt efter diagnos. Att 
det skulle vara obligatoriskt från läkare. 

”Rätt områden finns med på portalen.” ”Man har haft nytta av 
information och verktyg.” ”Det har gett en värdefull överblick 
över livssituationen.” Övervägande positiv feedback.” ”Man kän-
ner sig inte ensam.” ”Lättöverskådlig”, ”Inspirerande” är åter-
kommande kommentarer. 

En del har blivit pushade att komma igång med förändrings-
arbete och fått verktyg till detta. ”Den kom precis i rättan tid 
när jag kände mig uppgiven över min sjukdom.” ”I början var 
det lite trevande men det är nu lätt att använda den”, tycker en 
person. ”Bra, 4(5) poäng, Roligt att se och läsa.” ”Hittar alltid 
något nytt.”

Text: Eva Deurloo

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Möten som hålls under veckan 
är kostnadsfria och öppna för alla, inte bara för politiker utan också för organisationer och många andra. 

Många fick ta del av vår politiska folder där vi lyf-
te fram frågan om jämlik vård. I foldern tar vi upp 
vad politikerna har gjort för att vården ska bli jäm-
lik, samt beskriver vad förbundet har bidragit med.

Vi hade planerat in vissa möten för att utnyttja ti-
den väl när vi var där, vad resultatet blir av de möte-
na får tiden utvisa. Som vanligt är det långa dagar med 
mycket att ta in, inte minst seminarier som ska letas upp. 
Varje liten lokal/trädgård inom murarna i Visby är upp-
bokad till olika evenemang, det gäller att gå med näsan 
i telefonen och GPS:n för att hitta just det man ska till. 

Även i år blev vi servade med lunch i Almedalsparken 
för tidsbesparing och för att slippa en tur tillbaka till cam-
pingen. Kvällarna ägnade vi åt lugna middagar och vila. 

Avslutningsvis lite personlig statistik: Veckan innebar för 
mig cirka 56.000 steg samt 2,5 mil med cykel.  Fördelat på 
tre personer blev det cirka 168.000 steg och 7,5 mil cykling! 

Vi är glada och tacksamma för alla värdefulla kommentarer! 
Vi har tagit till oss allt och även om det inte syns omedelbart 
jobbar vi med att göra förändringar så portalen blir så som ni 
vill ha den. 

Det vi åtgärdat redan är att vi nu har digitala dagböcker i alla 
områden, digitalt ifyllningsbara formulär man kan spara och 
återgå till. Vi har dessutom gjort diskussionsforumet mer an-
vändarvänligt och har lagt upp instruktionsfilmer för porta-
lens funktioner för er som tycker det är jobbigt att ta till sig 
textinformation. Vi har lagt till en tillbakaknapp, samman-
fattningsruta och favoritfunktion enligt önskemål

Det kommer fler förbättringar eftersom. Vi skickar nu ut digi-
tala nyhetsbrev med uppdateringar till medlemmar.
Det vi kommer att jobba vidare med som tar tid och pengar i 
anspråk är att utveckla en app för telefonen med portalen. Vi 
vill att man skall kunna gå in och logga lätt och smidigt var 
man än är. 
Gå gärna in och registrera er på www.fibromyalgiportalen.se. 
Välkommen in i gemenskapen. Du är inte ensam! 
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Reportage

Digitaliseringen innebär möjligheter att skapa en mer effektiv 
vård som sätter patienten i centrum. Seminariets huvudfråga 
var hur medborgarna ser på digitaliseringens möjligheter.

Med utgångspunkt i en rapport från PwC om hur vi ställer 
oss till digitalisering i vården diskuteras hur offentlig sektor 
ska kunna leva upp till de förväntningar som medborgare har.  
Sveriges Hälso- och sjukvård står inför samma utmaningar 
som övriga världen. 

Vi har en åldrande befolkning som påverkar hälso- och 
sjukvårdskostnaderna. Enligt SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) riskerar vi att skatterna måste höjas till en orimlig 
nivå 2035. För att möta denna negativa utveckling så måste 
hälso- och sjukvården i Sverige effektiviseras och digitaliseras.

För att visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-Hälsa 
2025 skall bli verklighet så krävs en vård som är organiserad 

Text: Elisabeth Gustavsson

Digitaliseringen, vården och medborgaren
-är de på väg åt samma håll?

för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det skall vara 
en effektiv vård som utgår från patientens behov.

Visionen är att med hjälp av e-Hälsa skall individen vara i 
centrum, verksamheten får hjälp att utvecklas och vården och 
omsorgen skall vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Digitalisering prioriteras i vårdbudgetar. 48 % av regionerna 
i Sverige har särskilt avsatta medel för vårdens digitalisering. 
Framtiden byggs med fokus på de tre T:na: Teknik, Talang och 
Tillit.

Vi lyssnade på ett seminarium om hälso- och sjukvårdens utmaningar med en åldrande befolkning, begrän-
sade resurser och växande vårdköer.
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Reportage

Detta är ämnen och rubriker som troligtvis inte fångar den 
breda allmänhetens intresse, men vars innehåll och förslag 
kommer att påverka oss alla. Idag ska patienten ha möjlighet 
att välja behandling som är vetenskapligt grundad om kostna-
derna anses befogade. 

Hur påverkas patientinflytandet om landstingen tar över fi-
nansieringsansvaret? Har alla 21 landsting förmågan att in-
vestera i "dyra" behandlingar som bidrar till att människor blir 
friskare och slipper vara sjukskrivna?
 
En representant från Pfizer inledde med att det är viktigt med 
en tydlig finansierings- och prissättningsmodell för att patien-
ter ska få tillgång till relevanta medicinska behandlingar. Hon 
förespråkar ett tydligt statligt ansvar för finansieringen. 

Panelen var ganska överens om att man behöver integrera 
ansvaret för läkemedel i sjukvården. 1998 beslutades att läke-
medel är en del av vården men detta är inte genomfört ännu. 
Panelen ansåg dock att man inte skall införa 1998 års beslut 
utan se över vad vi har för behov idag.

Regeringen har ett uttalat krav på att kostnaden i Sverige för 
läkemedel inte får öka. Det finns ingen gemensam plattform 
för styrning av resurser mellan staten och regionerna. Kun-
skapsstyrning är viktigt för att nå en individanpassad vård. 
Det kommer att bli tuffare prioriteringar i framtiden.

Sverige är för övrigt det land som har den femte högsta vård-
kostnaden i världen. 

Rapporter och utredningar visat på vikten av att låta patien-
tens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i 
centrum, likväl som vinsterna med att se patienten som en 
resurs och inte en diagnos. En patient som involveras i vård-
kedjan frigör resurser och skapar en bättre helhetsupplevelse 
som tar hänsyn till individens förutsättningar.

Så om alla är överens – varför händer det då inte mer? Ett 
problem för att kunna implementera nya arbetssätt är att bud-
geten styr vad man får lov att göra. Det krävs eldsjälar för att 
sjukvården skall förändras och våga testa nya metoder.

Patientråd är ett annat sätt att involvera patienterna. Panelen 
fortsatte att pratade om många goda förslag och man uppma-
nade sjukvården att titta på varandra och kopiera från varan-
dra istället för att uppfinna hjulet på nytt. Det händer mycket 
i arbetet med personcentrerad vård men det går mycket lång-
samt.

Man berättade om lyckade fall i vården där det som var ge-
mensamt var att man hade ett gränsöverskridande samverkan 
med patienten i fokus som leder till effektivare flöden samt en 
ökad kvalitet och patientsäkerhet.

Påverkas du av hur läkemedel 
och sjukförsäkringen finan-
sieras?

Text: Elisabeth Gustavsson

Från vilja till handling - ett 
seminarium med patienten i 
fokus

Seminariet anordnades av Pfizer läkemedelsföretag 
och handlade om de två pågående utredningarna kring 
läkemedel och finansiell samordning av sjukförsäkring 
och sjukvård. Dessa båda utredningar sker på uppdrag 
av regeringen och kommer att påverka vilka läkemedel 
vi människor får tillgång till framöver. 

Vi lyssnade på ett seminarium av Novartis om person-
centrerad vård. En jämlik vård, engagerade patienter 
och individens roll i hälso- och sjukvården har debatte-
rats under många år.

Text: Elisabeth Gustavsson
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Reportage

Under 2017 och 2018 har sjukförsäk-
ringen kommit att bli allt mer omde-
batterad. Enskilda och berörda intres-
seorganisationer har slagit larm om att 
många svårt sjuka nekas sjukpenning 
eftersom Försäkringskassan anser att de 
ändå har arbetsförmåga. 

Besluten framstår för många som svår-
begripliga och hjärtlösa. Regeringen har 
som ett svar på denna kritik lanserat 
”Åtgärdsprogram 3.0” för sjukförsäk-
ringen. 

Inför valet har sjukförsäkringen seg-
lat upp som en viktig fråga för många 
väljare. Vad de olika partierna vill göra 
med sjukförsäkringen efter valet har det 
däremot varit svårt att få reda på. 

FK ställer numera betydligt högre krav 
på läkarintygens kvalitet och innehåll 

Text: Elisabeth Gustavsson

Vad händer med sjukförsäkringen efter valet?
Ett seminarie av LO-TCO Rättsskydd AB

vilket i många fall försvårat för den en-
skilde att få sjukpenning. 

Ett läkarbesök är oftast bara mellan 
5–20 minuter och då blir det svårt att 
få bra kvalitet och innehåll på läkarin-
tyget. Läkarna upplever att de har svårt 
att lämna detaljerade beskrivningar av 
aktivitetsnedsättningar. FK däremot 
kräver objektiva fynd och utförliga be-
skrivningar av funktionsnedsättningar 
och aktivitetsbegränsningar.

Frågan hur begreppet normalt förekom-
mande arbete ska tolkas har mycket stor 
praktisk betydelse för fackets medlem-
mar. LO-TCO Rättsskydd har därför, 
på uppdrag av fackföreningsrörelsen, 
försökt lyfta frågan till högsta instans. 
Målet är att försöka få till stånd en mer 
rättssäker prövning än idag.

Politikerna var överens om att läkarin-
tyg är ett problemområde som behöver 
förbättras. FK ser bara till vilken arbets-
förmåga personen har. Läkaren bedö-
mer om personen är sjuk, inte perso-
nens arbetsförmåga.  

Politikerna var också överens om att det 
finns problem i rehabiliteringskedjan 
och att man behöver se över dessa.  

Politikerna vill införa att prövningen 
vid 90 dagar skall kunna få avsteg från 
rehabiliteringskedjan när orsaken till att 
den enskilde inte är rehabiliterad beror 
på till exempel vårdkö till operation. Po-
litikerna ansåg också att man bör återin-
föra den bortre tidsgränsen.

Dessutom pratade man mycket om att 
kontrollera arbetsgivare med höga sjuk-
skrivningstal. 
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Frågor som kom upp var: Hur ser den 
strukturella ojämlikheten ut? Hur är det 
med tillgängligheten och omhänderta-
gandet för kvinnor vid smärta? Ges vård 
med respekt för alla människors lika 
värde?

Landshövdingen på Gotland, Cecilia 
Schelin Seidegård, pratade om jäm-
ställdhetsutredningen som gjordes 
2015. 

Det som framkom i utredningen var 
att det faktiskt idag är en jämnare för-
delning av makt och inflytande mellan 
kvinnor och män. Även löneskillnader 
har jämnats ut men fortfarande tjänar 
män 5,8% mer än kvinnor. 

Text: Elisabeth Gustavsson

Ojämlik vård 
- en för alla och alla för en

Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonersklubben, en ideell 
kvinnohälsoorganisation som i år firar 20 år, berättade att Hälso- och sjukvården 
i Sverige enligt lag ska vara jämlik och ges med respekt för alla människors lika 
värde. 

Man kan lätt konstatera att sjukvår-
den inte är jämställd. Man ser ett klart 
mönster av att ju högre utbildning ju 
bättre sjukvård. 

Kvinnor drabbas oftare än män av sjuk-
domar som benskörhet, lungsjukdomar, 
gallsten och migrän. Kvinnor är också 
mer utsatta för ätstörningar, depression 
och fibromyalgi. 

Det finns tydliga skillnader mellan 
kvinnor och män när det gäller arbets-
relaterad ohälsa och sjukfrånvaro. 

Kvinnor är i större utsträckning än män 
drabbade av arbetsrelaterade hälsopro-
blem och är även sjukskrivna i högre 
grad än män. Män drabbas i högre ut-
sträckning än kvinnor i arbetsplatso-
lyckor som leder till sjukskrivning eller 
dödsfall. 

Jämlik hälsa är ett av kraven från jäm-
ställdhetsmyndigheten. Man kan kon-
statera att i Göteborg så skiljer sig livs-
längden 7,5 år för kvinnor och 9 år för 
män om man jämför olika stadsdelar. 
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Gunilla Brodda Jansen inleder med att ge en bakgrund; Lång-
varig smärta är ett kostsamt problem. SBU har räknat ut att 
det kostar cirka 80 miljarder per år i bortfall från arbete och 
sjukskrivningskostnader. Smärtpatienter är dessutom ”jobbi-
ga” mångbesökare i primärvården och på akutmottagningar. 

- Det har skett en skiftning i diagnosmönstret. Den som för 10 
år sedan fick diagnosen fibromyalgi får i dag diagnosen utmatt-
ningssyndrom. Detta kan bero på att vissa landsting/regioner 
inte godtar fibromyalgi som sjukdomsgrundande diagnos, då 
sätter man en annan diagnos, säger Gunilla.

Vid en stor enkätundersökning framkom att det är en stor 
spridning i den smärtbehandling/-rehabilitering som erbjuds 
i landet. Enligt enkäten visste över 40% av de tillfrågade inte 
om att det fanns något befintligt vårdprogram för långvarig 
smärta. 

Framgångar inom smärtforskningen har resulterat i nya be-
handlingsmetoder. I fjol publicerade Läkemedelsverket nya 
rekommendationer men många av de smärtdrabbade får ändå 
inte tillgång till bästa möjliga behandling, vilket leder till onö-
digt lidande. 

Enligt talarna beror detta på att en organisation för smärtvård 
saknas i hela landet. Smärtvården behöver nyrekrytera för att 
ersätta de eldsjälar som har drivit den framåt och som snart 

Smärtpatienten och vården - ett drama om onödigt lidande
”Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad, 
Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagandet av patienter-
na. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få?”  Så står det i Almedalsguiden om seminariet. 
Det är en bra fråga, men fick vi något svar? 

går i pension. Tillgången till smärtspecialister i Sverige är 
väldigt ojämn. I Jämtland finns det t.ex. inte en enda smärt-
specialist. Stockholm har fyra specialister per hundra tusen 
invånare, vilket även det anses för lite. 

Patientorganisationerna, där Fibromyalgiförbundet ingick, 
var alla rörande eniga om att man vill se ett kompetent be-
mötande i vården och patienten behöver bli trodd. Det or-
ganisationerna strävar efter är bättre diagnostik, effektivare 
behandling och en mer jämlik vård. 

Gunilla avslutar med att konstatera att vården förefaller sak-
na intresse för smärta, att det samarbetas väldigt dåligt, och 
att utan uppdrag och organisation blir det svårt att få till en 
förändring.

Marcello Rivano Fischer berättade om Smärtplanen som är en 
rapport med rekommendationer för samordning av smärtvår-
den i Sverige. Förhoppningen är att alla ska använda samma 
smärtplan. 

På frågan om han är nöjd svarade Marcelo, – Nej, man ska ald-
rig vara nöjd. Men han tycker att det är bra att professionerna 
och patientorganisationerna är enade om att det måste bli en 
mer jämlik och samordnad smärtvård i landet. 

Man undrar hur det kan komma sig att en sådan här stor 
patientgrupp inte har någon 
process? 
- En av anledningarna är att 
det inte rör sig om en homogen 
patientgrupp utan att det finns 
väldigt många olika diagnoser 
vilket gör det svårt med en en-
hetlig strukturerad process, 
säger Emma Spak. 
Hon betonar även vikten av 
att bygga tydliga nätverk för 
patienter. 

Text och bild: 
Marie-Louise Olsson
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Metoden används inom smärtvård och inom arbetslivet för 
stressrelaterade tillstånd. Mycket sammanfattat kan man säga 
att ACT handlar om att lära sig att förhålla sig till sina tan-
kar, känslor och förnimmelser (så som smärta) på ett nytt sätt.  
Mycket görs via upplevelser, då det handlar om färdigheter 
och inte bara kunskap. 

Målsättningen i ACT är inte att reducera symtom utan att för-
bättra funktionsförmåga och livskvalitet genom att förändra 
beteenden.  Detta kallas inom ACT för Psykologisk Flexibi-
litet.  

Motsatsen, Psykologisk Inflexibilitet innebär att man undvi-
ker obehagliga upplevelser och inte utsätter sig för situationer 
man associerar med obehag vilket gör att man stagnerar i livet.

Långvarig smärta gör livet svårt för många. Fibromyalgi på-
verkar så gott som alla aspekter av livet. Många söker sjukvård 

ACTive- 
Rehab

ACT står för Acceptance and Commitment The-
rapy, vilket några av er kanske har kommit i kon-
takt med. 
ACT, som i grunden är en psykoterapi, har bra 
effekt vid flera fysiska och kroniska tillstånd. 

Rapport från den europeiska 
smärtalliansen 

Pain Alliance Europe (PAE)
September har blivit utlyst till ” Smärtans månad” i syfte att öka medvetenheten om kronisk smärta och vad 
det innebär för de miljontals drabbade runt om i Europa.

Pain Alliance Europe uppmanar att man ordnar events och 
informerar om kronisk smärta i september. PAE planerar en 
sammankomst i Bryssel i slutet av månaden för dem som ar-
rangerat aktiviteter som bidrar till fokus på kronisk smärta.

Förslag på aktiviteter är knytkalas med gästföreläsare, plan-
scher, information till vårdgivare, information i lokaler i ditt 
eget område eller kontakt med media för att upplysa om kro-
nisk smärta med temat ”September, Smärtans månad”.

PAE föreslår även att man sätter på sig ett plagg ut och in 
under en fredag i september för att dra uppmärksamhet till 
kampanjen. 

De kallar det ”Inside out #acpinsideout”.  Man vill på så sätt 
symbolisera att smärtan inte syns men att den kan hindra oss 
från att leva som vi önskar.  Om någon frågar kan man ta till-
fället att berätta om kampanjen.
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för att bli av med eller lindra smärtan, ofta utan framgång. 
I smärtans kölvatten följer ångest, nedstämdhet och andra 

problem. Sömnstörningar är vanliga vid smärttillstånd och 
ger trötthet som i sin tur skapar en ond cirkel. 

Även om akut smärta är viktigt för vår överlevnad har inte 
långvarig smärta någon likvärdig funktion. När akut smärta 
kanske signalerar vila, kan en långvarig smärta istället försöka 
signalera ”rör på dig!”

ACT innebär att man väljer att agera, att acceptera (inte 
samma som att resignera) och därmed är det så långt ifrån 
passiva behandlingar man kan komma. Här är det du som 
kör! 

Graciela Rovner är internationellt granskad utbildare och spe-
cialist på ACT för kroniska tillstånd. Hon är medicine doktor 
och smärtspecialist fysioterapeut som arbetar med patienter 
med långvarig smärta på Angereds Närsjukhus. 

Graciela har många järn i elden. Hon är både kliniker, kli-
nisk forskare, metodutvecklare, handledare och lärare. Hon 
har bland annat utvecklat metoden ACTiveRehab. Metoden 
är anpassad för smärttrehabilitering i inter-professionella 
team med stort fokus på hälsosamma levnadsvanor som i 
högsta grad påverkar smärtupplevelsen.  

Graciela är ordförande i svenska ACT förbundet, en del av 
the Association of Contextual Behavioural Sciences. Det finns 
ca 90 internationellt granskade ACT utbildare i världen, sex i 
Sverige varav Graciela är den enda fysioterapeuten bland psy-
koterapeuter. 

Vi intervjuade Graciela dagen innan hon gav sig iväg på den 
internationella ACT konferensen i Kanada och bad henne be-
rätta om hur ACT kan gynna smärtpatienter.

Hur utvecklades ACTiveRehab metoden?
- ACT är ju en egentligen en psykoterapeutisk metod, för psyko-
loger. Eftersom vi lyckats identifiera de terapeutiska verknings-
mekanismer för beteendeförändringar jobbade jag de sista 15 
åren för att anpassa dessa mekanismer till rehabpersonal och 
medicinare. 

Vad är skillnaden mellan ACTiveRehab och ”van-
lig rehab”?
- Om man går i ACTiveRehab är fokus att hitta ett vitalt och 
meningsfullt liv även i närvaro av smärta i stället för att till 
varje pris kontrollera, minska eller ta bort smärtan, berättar 
Graciela. Det handlar om att säga ja till livet och vitalitet, även 
i närvaro av obehag.

- Vanligtvis kämpar personer med långvarig smärta och försö-
ker med allt. De flesta har provat många metoder för smärtlind-
ring.  Många gånger får metoderna avbrytas pga ökad smärta 
och det är där man fastnar, gång på gång på gång. 

- En ACT-strategi är istället att tänka ”tack för den tanken, äls-
kade hjärna, jag vet att jag kan få ont men vill gärna öka min 
fysiska funktion, så jag kommer att göra detta ändå, jag lovar 
att göra det med omsorg… även om det gör mer ont”. 

- Att kunna gå emot den naturliga strävan att bli smärtfri är 
svårt, för det är egentligen helt normalt!, förklarar Graciela. 

Finns det några nackdelar med ACTive rehab?
- Alla förändringar kan ge ett visst obehag i början. Vi kan få 
tankar som saboterar förändringen ”Men hallå! Du kommer 
aldrig klara av det där, det vet du väl!” och vi får bakslag. Det 
kan också vara tufft att öka sin självinsikt. Det väcker tankar 
och känslor som man kanske är ovan vid. Men där kommer 
styrkan i ACT. 

- Den stunden av förändring leder till byggandet av strategier 
för att acceptera obehaget som kommer.  Hjärnan vill skydda 
oss och kommer alltid att leverera dessa ”akta dig”-typ av tan-
kar. Man får inse att man inte kan stoppa vågorna, utan lära sig 
surfa på dem och använda vår livsenergi för annat än kontroll, 
säger Graciela. 

Vem erbjuds ACTiveRehab?
- Alla som har långvarig smärta kan ta del av ACTiveRehab. 
Modellen bygger på en personcentrerad filosofi och därför blir 
alla som är intresserade bjudna på en informationsträff om 
ACTiveRehab och man tar själv ställning till om man vill fort-
sätta. I början går man en basrehab. Därefter finns det olika 
program eftersom vi hanterar problem på olika sätt. 

Graciela utgår också från sig själv: 
- Om jag är mitt i en livskris har jag få resurser att utforska nya 
vägar, jag hamnar i ´överlevnads-mode´, men mår jag bra och 
livet är på plats blir jag mer nyfiken och förändringsbar, säger 
hon.

- Smärtrehab fungerar bäst i grupp och grupperar individer 
med liknande behov. Patienterna inser snabbt hur bra det är att 
inte vara ensam i en sådan process. Många får vänner för livet, 
berättar hon.

Hur går det till rent konkret?
- Efter informationsträffen har man en andra gruppträff där 
man själv får identifiera vad som är vitalt och meningsfullt i 
livet och även tänka på vilka livsstilsfaktorer vi kan påverka, 
mat, fysisk aktivitet osv. 

- Det sker genom att man skriver, pratar med varandra och 
delar med sig. Många med FM inser hur mycket man gör för 
andras skull utan att ställa sig själv frågan ”vem är jag, hur dis-
ponerar jag min energi?” I tredje etappen träffas man i mindre 
grupper med liknande behov och testar olika förändringar och 
ser hur det går, berättar Graciela. 

- Med ACTiveRehab hjälper vi patienten att hitta sin egen mo-
tivator, inte bara följa en träningsrutin man blivit tilldelad. Ef-
ter fem träffar i basrehab är några nöjda och andra behöver 
fortsätta i nästa steg i rehabprocessen. Det kan de göra hos oss, 
säger Graciela.
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Vad får man för resultat?
- Man ser ökad funktion, såväl fysisk mental som socialt. Symp-
tom kan bestå, men de hamnar i bakgrunden. Själv har jag haft 
smärta sedan tonåren, berättar Graciela. 

- Jag fick sluta spela tennis och kunde inte springa, men vid 40 
bestämde jag mig att göra klassikern (svårt när man aldrig har 
åkt skidor) men jag har nu gjort tre klassiker… ont har jag haft, 
men lyckligare kan man inte bli! 

- Kroppen kunde sätta gränser men hjärnan var den största bo-
ven. Att kunna övervinna det var underbart!, säger Graciela

Graciela avslutar med att berätta att ACT skulle gynna många, 
inte bara patienter. ACT hjälper oss av utvecklas som indivi-
der och medmänniskor. 

Hon föreslår att man ger metoden en chans.  ACTiveRehab är 
ännu inte utbredd i Sverige men det kommer snart en bok och 
även kurser för allmänheten. 

Graciela tycker att man ska vara noga när man väljer en 
ACT terapeut så att personen är med i ACBS föreningen och 
har blivit utbildad av internationellt granskade utbildare. 
-Att lära sig ACT metoden på egen hand är som att lära sig 
spela piano själv, jämför Graciela. 

Fibromyalgiförbundet kommer att erbjuda en informations-
träff. Mer information kommer på hemsidan om datum. Vi 
diskuterar också ett eventuellt samarbete med ACT Institutet 
Sweden och Graciela för att utveckla internetbaserad ACTive-
Rehab för våra medlemmar. 
Mer om det i framtida nummer av FibromyalgiNytt.

Text: Eva Deurloo

forts. ACTiveRehab

Graciela Rovner

Att älska sig själv är början på en 

livslång kärlekshistoria
Oscar Wilde
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Tänk, att det kan rymmas så mycket i en människas inre
både stora ting mindre.
Djupt, djupt i den allra innersta vrå
oändligt mycket en människa kan bära på.

Efter det yttre man inte döma får,
man kan inte på ytan se, djupa sår.
Människan kan kanske skratta och le
trots att djupt därinne finns smärta, ångest och ve.

Man tror att den människan är nog stark,
Hon står säkert på fast mark,
Men det kanske vara var ett yttre sken, 
Det upptäcker man så småningom sen.

Så en fin dag brister skalet till slut,
i en förlösande gråt hon brister ut.
Därinne fanns oro, ångest, förtvivlan, ensamhet
och kanske en förborgad hemlighet.

Hon var inte så stark som man förut trodde,
därinne en gränslös ängslan bodde.
I hennes ångestfulla blick
Man mycket lära fick.

Ibland kanske vi inte alls orkar dölja,
tårarna bara strömmar, hela vårt ansikte de skölja.
Vi ropar ut i förtvivlad smärta,
allt som finns djupt därinne i vårt hjärta.

Ju mer bland människor man går,
ju mer man lär och förstår,
hur olika, hur komplicerad en människas inre är,
vi borde handskas varsamt, inte döma, det livet oss lär.

En lugn, vänlig röst kan göra under,
den kan hjälpa i de svåraste stunder.
Ett uppmuntrande ord, en vänlig blick,
jag minns att på detta sätt en gång jag hjälp fick.

Ack, om jag lite glädje kunde sprida,
till mina medmänniskor som lida,
att varsam torka bort en tår,
att försöka lindra ett blödande sår.

Det kostar så lite att räcka en hjälpande hand
till en människa som har det svårt ibland,
att vara vänlig på min väg där jag går.
Gud blott med Din hjälp jag detta förmår!

Smärtan har en uppgift, det kanske man ej alltid förstår,
men efteråt, kanske efter månader, kanske efter år,
då ser man på sig själv, på sin nästa, på ett annat sätt,
man har lärt sig att livet inte är så lätt.

Smärtan luttrar, slipar av kantigheter, smärtan danar,
man ser och man anar,
att djupt i mörkret, i smärtan där jag stod,
där fanns att hämta en oändligt dyrbar klenod.

Kanske sedan molnen skingras, plötsligt står jag i solens 
glans
och minns klenoden som i smärtan, i mörkret fanns.
Jag kan tacka för törnen, för rosen, jag kan le,
men jag får inte glömma, att till mina medmänniskor av 
klenoden delge.

Min livsväg har varit så,
Ibland på höjder, men mest i dalen jag fått gå.
En oändligt känslig människa jag är,
men man lever intensivt när livsvägen sådan är.

För alla dagar, de ljus, de mörka, de vanligt grå,
jag vill inte mitt liv skulle vara annorlunda än så,
men min innersta önskan är,
att vara till glädje, nytta för någon på livsvägen här.

Tecknat i december 1965

Ingbritt Rundkvist, Örebro Fibromyalgiförening
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Lågt förtroende för 
partiernas sjukvårdspolitik

Läkare har 16 timmars 
utbildning om smärtvård

Nätläkare ska granskas 
hårdare

En av fem uppskattas ha en långvarig 
smärta och det kan vara svårt att hitta en 
orsak till smärtan under utredningen. 

Trots det avsätts endast två dagar, av to-
talt 220 utbildningsveckor, på smärtvård 
i en läkares grundutbildning. 

Nätbaserade vårdtjänster blir ett nytt 
tillsynsområde hos IVO (Inspektionen 
för Vård och Omsorg). I takt med att 
fler och fler vänder sig till nätläkare har 
också anmälningar till IVO börjat upp-
märksammas hos myndigheten.

Överförskrivningar av läkemedel är det 
som sticker ut bland klagomålen och 
ger IVO skäl till att prioritera nätbase-
rade vårdtjänster som ett riskområde.

Den nya specifika tillsynen av nätläkare 
innebär att IVO kan dyka upp på ar-
betsplatserna, begära in dokument och 
framföra förbättringskrav.

Källa: Dagens Medicin

8 av 10 vet inte vem som 
har tillgång till deras jour-
naler
Bara sex procent anser sig helt veta vil-
ka som har tillgång till den information 
som rör deras hälsa och sjukvård, visar 
en ny undersökning om digital vård. 

Svaren visar att endast 20 procent upp-
fattar att de har kontroll över vem som 
har tillgång till deras hälsoinforma-
tion.  Samtidigt vet bara sju procent att 
de kan spärra information i sin egen 
journal.

De flesta i undersökningen hade en po-
sitiv inställning till nya digitala lösning- Källa: Dagens Medicin

De 450 miljoner kronor som regeringen 
satsat på att förbättra vården för perso-
ner med kroniska sjukdomar missade i 
mångt och mycket just kronikerna. 

Det visar en uppföljning från Vårda-
nalys hos Myndigheten för Vård och 
Omsorgsanalys. Vårdanalys har gran-
skat satsningen som genomfördes mel-
lan 2014 och 2017 och landar i att den 
var lovvärd men samarbetet måste fort-
sätta och breddas.

Efter återbetalningar satsades totalt 425 
miljoner kronor. SKL, (Sveriges Kom-
muner och Landsting), fick tillsammans 

Inget av riksdagspartierna får något vi-
dare stöd av väljarna när det kommer 
till sjukvårdspolitiken. 

Enligt en opinionsundersökning som 
Ipsos gjort för Dagens Nyheters räkning 
är Socialdemokraterna det parti som 
flest väljare anser ha en bra sjukvårds-
politik. 

Men vid undersökningen, som ge-
nomfördes i juni i år, får partiet bara 
stöd av 22 procent av de tillfrågade, att 
jämföra med augusti 2014 när motsva-
rande siffra var 38 procent.

Mätning visar att väljarna har lägst för-
troende för Miljöpartiets sjukvårdspoli-
tik, de fick bara 1 %, Liberalerna får 4 %, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna 5 
%, Moderaterna 9 %, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna 10 %.
Enligt Dagens Nyheter är det bara Sveri-
gedemokraterna och Centerpartiet som 
klättrat i väljarförtroende vad det gäller 
sjukvård. 
David Ahlin, opinionschef på Ipsos, på-
minner om att svenska folkets förtroen-
de för sjukvården som institution fortfa-
rande är stabilt. 

Kronikersatsning missade kronikerperspektiv

Källa: Dagens Medicin

Källa: Netdoktorpro

med regioner och landsting cirka 224 
miljoner kronor, Socialstyrelsen 113 
miljoner kronor och professions- och 
patientorganisationer 24 miljoner kro-
nor.

Även om majoriteten av satsningarna 
skett i samverkan har inte patienternas 
kunskaper tagits tillvara på ett systema-
tiskt sätt. ”Arbetet handlar fortfaran-
de mycket om att utveckla hälso- och 
sjukvården för patienter, inte med dem”, 
skriver Vårdanalys.

Källa: Dagens Medicin

Myndigheten konstaterar vidare att 
satsningen på kort sikt inte förväntas 
leda till genomgripande förändringar 
för personer med kroniska sjukdomar.
 

I sina rekommendationer till lands-
tingen anser Vårdanalys bland annat att 
patientperspektivet i kunskapsstyrning-
en både behöver tydliggöras och utveck-
las. Myndigheten rekommenderar även 
regeringen att säkra en nationell upp-
följning av det fortsatta arbetet kring 
kunskapsstyrningen.

NYHETER ar, men undersökningen visar också att 
så många som 50 procent tycks oroa sig 
för dataintrång. 

De vårdaktörer som satsar på digitala 
lösningar måste givetvis bygga upp sä-
kerhetslösningar. Förtroendet är viktigt 
och kan raseras snabbt om det skulle 
visa sig att systemen inte är säkra.

Digitaliseringen bidrar med stora möj-
ligheter. På kort sikt gör den vården mer 
jämlik, då grupper som står långt ifrån 
vården i dag, som exempelvis människor 
på landsbygden, kan nås med hjälp av 
ny teknik. På lång sikt finns potential att 
rädda många liv på nya sätt.
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Bakgrund
Överrörlighet i leder är ett fenomen som är väldigt vanligt, 
men få känner till Ehlers-Danlos syndrom som är en besvärlig 
sjukdom med starka kopplingar till fibromyalgi. 

Många har båda sjukdomarna och en del blir sannolikt fel-
diagnostiserade då de symtom som förekommer är förvillan-
de lika med smärta och trötthet som gör livet svårt. Det är 
svårt att uppskatta hur många som lider av EDS då det finns 
ett mörkertal och feldiagnostiseringar.

Ehlers-Danlos syndrom är en grupp ärftliga sjukdo-
mar. 
De orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, 
blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar 
och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktä-
ristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påver-
kade. 

Symtom
En del symtom är gemensamma för de olika sjukdomarna 
som ingår i Ehlers-Danlos syndrom, t.ex. symtom från leder 
och hud. Andra symtom är specifika för en viss sjukdom. 

Symtomen visar sig i olika åldrar och symtomens svårig-
hetsgrad varierar. De symptom som brukar föra tankarna till 
EDS är överrörliga, “glappande” leder, ömtålig och/eller över-
tänjbar hud, anmärkningsvärt många blåmärken och blöd-
ningsbenägenhet orsakat av skörhet kring kärl. Därtill kom-
mer långvarig smärta och trötthet.

Överrörlighet i lederna är ett vanligt symtom. Överrörlig-
heten ökar risken för att lederna blir instabila. När lederna är 
instabila kan de felbelastas och ge smärta. Att leder återkom-
mande hoppar ur led är vanligt vid Ehlers-Danlos syndrom. 

Många fler symtom förekommer och symtomen varierar 
mellan de varianter som ingår i Ehlers-Danlos syndrom.

Konsekvenser
Hur konsekvenserna blir rent symptommässigt, både beträf-
fande svårighetsgrad och omfattning, varierar mellan oli-

ka individer men också inom en och samma familj. Övriga 
arvsanlag, personens livsstil och vilka påfrestningar kroppen 
utsätts för genom livet har en stor betydelse för hur symptom-
bilden utvecklas.

Diagnostiska verktyg
Beightonskalan ger ett "mått" på om det finns överrörlighet i 
både stora och små leder samt i ryggraden. Villefranche-kri-
terierna definierar de olika typerna uppdelade efter karaktä-
ristiska symptom och genavvikelser. Även om man alltid bara 
har en av typerna, är det vanligt att symptombilden överlap-
par.

Av alla de som är överrörliga har endast ett fåtal diagno-
sen Ehlers-Danlos syndrom. Överrörlighet förekommer vid 
de flesta typer av Ehlers-Danlos syndrom men generaliserad 
överrörlighet förekommer främst vid hypermobilitetstypen 
h-EDS.

Behandling/stöd
Det finns ingen behandling som botar Ehlers-Danlos syn-
drom. Behandlingen inriktas därför på att lindra symtomen 
och förebygga skador. Behovet av behandling är individuellt 
och varierar beroende på vilken av sjukdomarna det är och 
vilka symtom som förekommer. 

Det är viktigt med fysisk aktivitet för att bibehålla den mo-
toriska förmågan, stabilisera lederna och minska smärtan. 
Stödjande ortoser används vid behov. Liksom vid fibromaylgi 
behöver personer med Ehlers-Danlos syndrom vara aktiva 
samtidigt som de lär sig hur de ska fördela sina krafter under 
dagen och försöka undvika aktiviteter som orsakar smärta. 

Metoder för smärtlindring kan provas för akuta smärtor 
men som vid fibromyalgi bör man kontakta smärtklinik vid 
generell långvarig smärta och olika smärtstillande läkemedel 
kan användas beroende på orsak till smärtan.

EHLERS DANLOS SYNDROM (EDS)
- vad är det?

Text: Eva Deurloo
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Iduna berättar för oss att det finns inte mindre än 14 olika 
typer av EDS varav 13 mycket ovanliga. Den vanligaste typen 
heter h-EDS och klassas inte längre som en sällsynt diagnos. 
H:et står för hypermobilitet, alltså överrörlighet. 

2017 gjorde man om diagnoskriterier internationellt för att 
skärpa kraven och underlätta att man får rätt diagnos och där-
med bättre behandling. Sverige har varit långsam i att applice-
ra de nya kriterierna och Socialstyrelsen har i skrivande stund 
fortfarande faktafel på sin hemsida, något man i EDS-förbun-
det påpekat och man hoppas på snabb korrigering.

Så många som 80% av alla med EDS har tidigare fått diagno-
sen fibromyalgi! Det är inte svårt att förstå då symtombilder är 
förvillande lika, men med de nya kriterierna ska man uteslu-
ta liknande sjukdomar för att ställa diagnos. Överlappningen 
med fibromyalgi är stor och man kan naturligtvis utveckla fi-
bromyalgi vid långvarig obehandlad smärta som förekommer 
vid EDS. 

En indikation att man har EDS kan vara att man har lednära 
smärta och att man har problem med leder som luxerar (hop-
par ur led) i tid och otid. Iduna har fått lära sig att ”stoppa 
tillbaka” luxerade leder själv för att slippa åka till sjukhuset 
hela tiden.

- Har man fibromyalgi och är överrörlig SKA man utredas för 
EDS, tycker Iduna. 

Vi frågar Iduna hur hennes EDS upptäcktes.
- Jag var mycket aktiv som barn men råkade alltid ut för stuk-
ningar, vrickningar och frakturer. Jag blev också trött fort och 
hängde inte med så länge. I 11-års åldern hade jag ont hela ti-
den och klarade inte skolan, berättar hon.

Iduna fick under följande år ett 30 (!) tal olika diagnoser, både 
fysiska och psykiska, innan en läkare på vårdcentralen till slut 
ställde diagnosen h-EDS. Då hade Iduna hunnit bli 26 år. 

Vid h-EDS är kollagenet i kroppen trasigt/felbyggt. Kolla-
gen är kroppens ”klister” och när det inte är hållfast påverkas 
så gott som alla kroppens system. Det finns ju många olika 
grader av sjukdomen och Iduna är en av de svårt drabbade. 
Hennes dotter är också mycket påverkad. 

Sjukdomen är genetisk och det är 50 procents risk att barn 
till EDS-drabbade också får sjukdomen. Dottern har behov av 
särskilt stöd på förskolan och det är en evig kamp att få rätt 
förståelse från omgivingen. 

ATT LEVA MED EDS

Liksom fibromyalgi är EDS en ”osynlig” sjukdom och det kan 
vara svårt att få människor att förstå hur drabbad man är. 
Även om EDS kan göra livet svårt är det ingen farlig sjukdom. 
VEDS är den enda formen som kan ge dödliga konsekvenser 
då kärlväggarna är försvagade.

- Den enda medicinen är bra muskulatur som stabiliserar 
kroppen och rätt symtomlindring, berättar Iduna. Fysioterapi 
med fokus på små, stabiliserande muskler behövs livet ut. Det 
kostar exempelvis tre gånger så mycket energi vid aktivitet 
som för en frisk. 

- Att lyfta ett glas vatten kan vara ansträngande när leder inte 
lyder och muskler är trötta, berättar Iduna.

- Att få sin diagnos gör stor skillnad. Det är lättare att förstå 
sin smärta och man kan få de mediciner och hjälpmedel man 
såväl behöver. Man får också mer respekt i vården med rätt di-
agnos, säger Iduna. Man blir annars väldigt bra på att ”spela 
frisk” trots konstant värk.

När det gäller henne själv behöver Iduna en fysioterapeut som 
kan bromsa henne och förebygga att hon gör för mycket sna-
rare än någon som ”peppar” till aktivitet. Hon jobbar mycket 
med så kallad pacing som är energibesparing. Hon anser sig 
ha tur som får ”oändlig” sjukgymnastik och går på ett vanligt 
rehabcenter. 

Man bör också ha regelbunden kontakt med arbetsterapeut 
som kan hjälpa till med hjälpmedel och ortoser. Iduna har gått 
kurser i smärthantering och provat bland annat mindfulness 
och kroppsmedvetandeträning till häst! Medicinering för 
smärtlindring behövs och man måste vara noga med ergono-
mi, alltså bra arbetsställningar för kroppen.

Hur är det att leva med h-EDS?
- Jag gick upp för en backe på landet nyss och tog i lite för mycke 
och då hoppade mitt knä ur led. Mina fötter går ur led varje 
gång jag lägger mig och jag måste tejpa lederna innan sänggå-
ende. När jag var liten var det roligt att vara vig. Jag höll på med 
cirkus i flera år innan jag visste att jag hade EDS, både trapets 
och akrobatik, då var det ju en tillgång att vara vig, berättar 
Iduna. 

Skador och smärta tvingade henne att sluta med cirkuslivet 
och hon har arbetat deltid inom vården flera år men har varit 
sjukpensionär sedan 2013.

- Man blir fattig på energi. Både i muskler och psykiskt. Jag 
måste planera mycket för att få vardagen att fungera. Plane-
ring och prioiritering in absurdum! Jag behöver alla ortoser 

Iduna är en positiv, livsglad kvinna på 34 år. Förutom att hon har ett litet barn att ta hand om är hon aktiv i EDS 
lokala styrelse, fotograferar för medlemstidiningen och ställer upp som kontaktperson för EDS förbundet.
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som finns för att skydda leder och använder elrullstol att ta mig 
runt, berättar Iduna. I hjälpmedelsförrådet finns även kryckor 
och en miniscooter.

För barn är det viktigt att skolan gör anpassningar och tar 
hänsyn till besvären. Tyvärr har man inte rätt till barnhabili-
tering då de inte tar emot barn med komplex smärta.

Man kan inte bli bra från EDS då kollagendefekten beror på 
kodning i DNA, det är konstant. Tyvärr kan besvären bli värre 
med åren då man ofta tidigt drabbas av åldersrelaterade för-
slitningsskador pga ledinstabiliteten. 

Text: Eva Deurloo

EDS är ju en systemsjukdom och många har problem med 
magen, nedsatt immunförsvar, känslig hud och ökad blöd-
ningsbenägenhet.

- Att ha EDS kan liknas vid att ha en ökad känslighet för 
precis allt, säger Iduna.

Bemötande i vården
Kunskapen om EDS hos vårdpersonal blir sakta bättre men 
vården präglas fortfarande av extrem okunskap. Det är vård-
centralen som har ansvar för EDS-patienter. 

Diagnos kan ställas i primärvård om läkaren känner sig 
trygg att ställa diagnosen, annars kan remiss skickas till en 
av specialistmottagningarna i Västervik eller Linköping. Här 
har man stor kunskap och erfarenhet och man kan komma 
hit på egenremiss om inte läkaren vill remittera.

Iduna har själv inte haft problem med Försäkringskassan 
men tror tyvärr att det har att göra med vilken handläggare 
man har. Det har blivit bättre med nya, tydligare diagnoskri-
terier. 

- Det är snarare okunskap än fördomar som orsakar pro-
blem, menar Iduna.

EDS Förbundet
Förbundet är uppbyggt på samma sätt som Fibromyalgiför-
bundet med en nationell styrelse och lokalföreningar runt 
om Sverige där medlemmar kan få kontakt med andra i sam-
ma situation. 

Man arbetar intressepolitiskt för att sprida kunskap om 
sjukdomen. Sverige ligger tyvärr i bakkant i jämförelse med 
andra länder vad gäller forskning och kunskap inom EDS.

Iduna avslutar med att säga att det går att ha ett gott liv även 
med EDS. Man bör få tidig och rätt hjälp av samhället. 

- Tack vare min sjukdom har jag lärt mig uppskatta de små 
sakerna i livet och njuta av det jag får utan att alltid kräva mer.

En vän är den som vet 
allt om dig och ändå 
tycker om dig

Elbert Hubbard
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Signalsubstanser kan spela viktig roll vid Fibromyalgi

I studien ”Catecholamine and Indola-
mine Pathway: A case-control Study in 
Fibromyalgia” analyserade man blod-
prov från 35 fibromyalgidrabbade och 
jämförde med 12 friska deltagare. Man 
mätte nivåer av bland annat adrenalin, 
noraderanalin och dopamin samt vissa 
seratoniner.

Man fann att nivåer av adrenalin var 
lika i båda grupper, men när det gäller 

Modulering av signalsubstanser som överför impulser i nervsystemet kan påverka fibromyalgisymtom och kan 
även bidra till diagnosticering av denna komplexa sjukdom enligt ny forskning.

Källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

Ärftliga mutationer i gener påverkar 
immunförsvaret och kan kopplas till 
ökad risk att utveckla FM menar fors-
karna.

Studien ”SNPs in inflammatory genes 
CCL11, CCL4 and MEFV in a fibromyal-
gia family study” publicerades i tidning-
en Plos One. Tidigare familjestudier har 
identifierat en genetisk komponent som 
orsakar inflammation kopplad till fibro-
myalgi.

Koppling mellan immunförsvaret och fibromyalgi
I en studie där man genomförde genetiska analyser har forskare hittat bevis på att immunförsvaret påverkar fibromyalgi. 

ACT, en typ av psykoterapi, bidrog till 
signifikant mindre funktionsnedsätt-
ningar till följd av smärta och psykiskt 
välmående hos kvinnor med FM utan 
att ändra smärtnivå eller den fysiska 
livskvaliteten. 

Studien, “Acceptance and commitment 
therapy for fibromylgia: A randomized 
controlled trial,” publicerades i  Scandi-
navian Journal of Pain. 

ACT syftar till att hjälpa människor att 
hantera svåra livssituationer. Patienten 
lär sig strategier att sluta undvika, för-
neka eller kämpa emot känslor och istäl-
let acceptera dem som naturliga svar på 

Behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hjälper kvinnor med fibromyalgi enligt studie

svårigheter. Målet är acceptans och mer 
målinriktat beteende. 

Denna randomiserade och kontrollera-
de studien inkluderade kvinnor mellan 
18-55 med svår smärta. De deltog i vec-
kovisa gruppterapisessioner i 12 veckor 
medan kontrollgruppen inte erhöll nå-
gon behandling. 
Frågeformulär fylldes i före och efter 
terapin och igen 3-4 månader efter be-
handlingen. 

De fibromyalgipatienter som erhöll te-
rapi rapporterade signifikanta förbätt-
ringar i smärtrelaterad funktionsned-
sättning jämfört med kontrollgruppen 

och i slutet av studien beskrev de att 
vardagslivet var mindre påverkat av 
smärtan.

Signifikanta förbättringar i psykiskt 
välmående och livskvalitet tex depres-
sion och ångest rapporterades men man 
kunde inte observera signifikanta skill-
nader i nivåer av fysisk livskvaltitet eller 
smärtintensitet.

Studien stödjer nyttan av att inkludera 
ett relativt kort ACT program i grupp 
för kvinnor diagnosticerade med FM 
och behandlingen verkar bidra till ökad 
psykologisk flexibilitet, sammanfattar 
forskarna.

Källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

övriga signalsubstanser hade fibromyal-
gipatienter lägre nivåer. Fortsatt analys 
visade att högre nivå av noradrenalin 
var kopplat till sämre hälsostatus hos 
patienten enligt självskattningsinstru-
mentet SF-12. 

Man upptäckte också att mätning av 
denna signalsubstans kunde användas 
vid diagnostik. Man konstaterade att 
90% av personer med noradrenalinni-

våer över 694.69 pg/ml hade diagnosen 
fibromyalgi. Med stöd av resultatet an-
ser forskarna att noradrenalin kan vara 
en säker indikator av svårighetsgraden 
av fibromyalgi vilket kan leda till säkrare 
diagnostik och bättre behandling.

 I en annan studie hittade forskare ökade 
nivåer av inflammatoriska proteiner hos 
fibromyalgipatienter. Dessa proteiner 
har koppling till autoimmuna tillstånd 
som till exempel IBS.

Man hittade ett protein i en gen som 
kopplades till ökad risk för FM. Fyn-
den kan användas som biomarkör vid 
diagnostik anser forskarna och det visar 
även på en koppling till immunförsva-
ret. 

Man menar att det behövs mer forskning 
inom området där man undersöker hur 
smärta och immunförsvar hänger ihop.

Källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.
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Ingen gåva är för liten – alla gåvor behövs!

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

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

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

Källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

Många patienter som får diagnosen fibromyalgi har även an-
dra symtom som förekommer vid andra tillstånd, inklusive 
psykisk ohälsa. Detta gör gränsdragningen mellan sjukdo-
marna svår och kan leda till fel diagnos och olämplig behand-
ling för patienten.

“Tack vare variationen i både av symptom och symtomens 
svårighetsgrad är det möjligt att patienten erhåller diagnos 
FM vid ett vårdtillfälle och att samma patient vid ett annat 
tillfälle får en diagnos endast för ett specifikt tillstånd som till 
exempel kronisk ländryggssmärta, huvudvärk, IBS eller käk-
ledssmärta”.

Psykosociala och kulturella faktorer spelar också en stor roll 
i läkarens förmåga att ställa rätt diagnos, större roll än vilka 
symtom patienten presenterar. 

Läkarens omdöme är det viktigaste verktyget vid korrekt diagnostisering av fibromyalgi.

När det kommer till att identifiera om någon har fibromyalgi förefaller läkarens eget omdöme vara ett bättre verktyg 
än något objektivt bedömningsinstrument eller skala och är sannolikt den enda tillförlitliga metoden för en exakt 
diagnos, konstaterar man i den vetenskapliga översikten “Challenges in fibromyalgia diagnosis: from meaning of 
symptoms to fibromyalgia labeling,” 

I kliniken påverkas FM diagnosen av läkarens inställning och 
kunskapsnivå. Alla FM diagnoser är egentligen subjektivt be-
dömda och det finns ingen klar ”gold standard” för diagnos-
tisering. 

Författarna till studien anser att en läkares fördomsfria be-
dömning, genomförd i en miljö som främjar kommunikation 
med patienter, överträffar alla nu tillgängliga bedömningsin-
strument och skalor och är den enda tillförlitliga metoden för 
en korrekt FM diagnos.
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I en av studierna som rönt mycket upp-
märksamhet, har man jämfört effekterna 
av styrketräning, något som tidigare inte 
ansetts lämpligt för fibromyalgidrabba-
de, och avslappningsövningar, som dä-
remot ofta rekommenderas vid sjukdo-
men.

Resultatet var förvånansvärt bra och 
kvinnorna i styrketräningsgruppen 
rapporterade att de mådde bättre, blev 
starkare, hade mindre ont och upplevde 
ökad livskvalitet. 

Även i avslappningsgruppen ökade 
deltagarna sin muskelstyrka i hand och 
arm, något Anette Larsson tror kan bero 
på att när de lärde sig släppa på muskel-
spänningar kunde muskelkraft utnyttjas 
bättre.

Vi träffade Anette för att höra mer om 
studien som kan innebära nya rekom-
mendationer för träning vid fibromyal-
gi.

Berätta om dig och din bakgrund?
- Jag har arbetat som fysioterapeut sedan 
20 år tillbaka. Jag träffade först Kajsa 
Mannerkorpi genom en stavgångsstudie 
-08 där jag ansvarade för grupper. Kajsa 
letade någon som ville forska och jag blev 
involverad i hennes nya studie, berättar 
Anette.  
Hon började arbeta i projektet med 
styrketräning vid FM. Efter en magis-
terutbildning blev Anette  antagen som 
doktorand och har nu skrivit sin dok-
torsavhandling baserat på studien. Dis-

putationen var i juni -18 och innebar 
kulmen av ett 5 årigt arbete. 

Anette jobbar till vardags kliniskt på 
Herrljunga vårdcentral och forskar res-
ten av tiden. Även om fibromyalgi är en 
diagnos hon brinner för, anser Anette 
att resultatet är relevant för alla patien-
ter med långvarig smärta.

 Hur kom studien till?
- Idén kläcktes av Eva Kosek, Björn Gerdle 
och Kajsa Mannerkorpi i samarbete med 
Reumatikerförbundet.  Man ville jämfö-
ra effekter av styrketräning respektive av-
spänning och designade en så kallad RCT 
studie (randomiserad kontrollerad stu-
die) där man har en interventionsgrupp 
och en kontrollgrupp, förklarar Anette. 

Hur såg upplägget på studien ut?
- Vi annonserade i lokalpress och fick 
många svar. Man skulle ju såklart ha fi-
bromyalgi och en reumatolog bekräftade 
diagnosen på de deltagare som uppfyllde 
inklusionskriterierna.
- Vi använde ACR 1990 kriterier för 
vår studie eftersom de är de vanligaste 
i forskningssammanhang. 130 personer 
lottades in i en av två grupper och fick 
antingen träna styrketräning två gånger 
i veckan eller göra avslappningsövningar 
i grupp under motsvarande tid, berättar 
Anette.

Varför valde du att fokusera på 
fibromyalgi? 
Har du patienter med sjukdomen? 
- Inte jättemånga men de dyker upp då 
och då. Det är inte säkert de söker för fi-
bromyalgi utan för tendiniter, ont i ryg-
gen osv.  
- Fibromyalgipatienter blir ofta avfärda-
de lite i vården och vi behöver se till att 
kunskap och inställning förbättras.  Det 
är något av en ”andra klassens diagnos” 
fortfarande. Det är ju kunskap som gäller 
för att nå acceptans och kunna stå ut med 

ANPASSAD STYRKETRÄNING
-kan hjälpa vid fibromyalgi.

smärtan, säger Anette.

Vad förväntade du dig för resultat 
när ni började?
- Det vi hoppades var att de över huvud 
taget skulle kunna träna och öka sina vik-
ter. Styrketräning har ju varit kontrain-
dicerat tidigare. Men att de dessutom 
förbättrades avseende smärta är ett spän-
nande resultat, berättar Anette.

Hur utvärderades patienterna?
- Vi testade muskelstyrka före och efter 
testperioden på 15 veckor. Lårmuskler, 
överarmsmuskler och handstyrka testa-
des med dynamometer. 
- Deltagarna fick svara på massor med 
frågeformulär och skatta sin upplevda 
smärta. Sedan gjordes en uppföljning ef-
ter 13-18 månader med samma frågefor-
mulär. Huvudvariabeln som mättes var 
muskelstyrka, berättar Anette.

Höjdes livskvaliteten även i kon-
trollgruppen?
- Formuläret SF 36 visade att livskvalitet 
höjdes i styrkegruppen men inte i kon-
trollgruppen., säger Anette.

Hur är det personcentrerade för-
hållningssättet viktigt för effekten?
- Det personcentrerade förhållningssättet 
gjorde att patienterna vågade öka sina 
vikter och upplevde kontroll. Vi frågade 
hela tiden: ”Hur känner du?” ”Fungerar 
det?”.  
- Man har hela tiden en dialog. Vid smär-
ta verkar det vara viktigt att man har 
handledning och stöttning för att våga 
prova nya utmaningar och känna sig 
trygg, säger Anette.

Hur gick träningen till?  
-De började med att träffa fysioterapeu-
ten enskilt. Sedan tränade man i små 
grupper om 5-7 personer vilket troligen 
bidrog till resultat. Det är bra att se andra 

Anette Larsson arbetar som fysio-
terapeut i Herrljunga och har nyss 
doktorerat med en avhandling som 
handlar om fibromyalgi, ”Muscle 
strength and resistance exercise 
in women with fibromyalgia-a per-
son centred approach”.
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Hälsa

Anette Larsson

klara av det. Alla började träna på 40 % 
av sitt max och ökade vikterna långsamt 
över tid. 
- Alla utgick från samma övningar för 
stora muskelgrupper men programmen 
anpassades sedan efter besvärsbild.  Hela 
passet tog sedan en timme inklusive upp-
värmning, träning och stretching. Av-
slappningsträningen var också i grupp 
under en timme, berättar Anette.

Vilka konsekvenser får dina fynd? 
Har det resulterat i nya rekommenda-
tioner?
- Det har redan blivit genomslag på in-
ternet där det nu på många ställen står 
att styrketräning är bra vid fibromyalgi. 
Det märks att man har börjat ändra re- Text och bild: 

Eva Deurloo

kommendationer. Fynden är ju några år 
gamla men har fått ny uppmärksamhet 
tack vare min avhandling, säger Anette.

Hur skulle du rekommendera att 
ett optimalt program såg ut?
- Jag tycker att man ska börja väldigt lågt 
och öka långsamt. Gärna med fysiotera-
peutiskt stöd, Det svåra är att få folk att 
fortsätta utan det stödet. Vår 1 års upp-
följning visade att de flesta slutade träna 
efter studiens slut, berättar Anette.

Vad blir ditt nästa projekt?
- Vi har påbörjat en ny studie där del-
tagarna kopplar upp sig mot en e-häl-
soplattform. Vi ska utvärdera 130 patien-

ter som ska delas in i två grupper.  Vi ska 
se om man kan öka den fysiska aktivi-
tetsnivån med hjälp av e-hälsostöd. Alla 
deltagarna har någon form av långvarig 
smärta.

Vi väntar med spänning på resultatet 
från den nya studien och tackar Anette 
för sitt arbete som bidrar till ökad kun-
skap om hur man hanterar fibromyalgi. 
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en hela dagen och jag slogs med mot-
stridiga skuldkänslor och frustration att 
jag inte räckte till varken som mamma 
eller maka. Tills slut påverkade dessa 
känslor min arbetsförmåga och jag ut-
vecklade ångest.

Jag gick till läkaren nästan varje vecka 
med förväntningar att han denna 

gång skulle hitta felet i min kropp. Jag 
skämdes varje gång att jag tog upp hans 
tid men intalade mig själv att fortsätta 
må så här dåligt, inte var ett alternativ. 
Jag behövde veta vad min sjukdom var.

Det är bara med insikten om vad som 
är fel som du kan ändra på det som är 
fel. Jag kunde bara inte acceptera att inte 
veta vad jag led av. När doktorn frågade 
hur jag mådde svarade jag ”jag känner 
mig inte levande och inte död”. .

Alla, inklusive min familj, vänner 
och min läkare ansåg att jag led av 

någonting psykiskt men jag var överty-
gad om att de hade fel. Mina besvär var 
fysiska och behövde behandlas därefter. 
Till slut skickades jag till en specialist 
som konstaterade en aktiv EBV (Epstein 
barr virus) infektion i kroppen.

Efter att ha fått min diagnos var jag 
lycklig och hoppfull för framtiden. 

Även om jag fortfarande mådde dåligt 
var jag nöjd att jag inte inbillat mig och 
att jag inte led av någon farlig eller psy-
kisk åkomma. 

Jag läste på om min sjukdom och 
byggde upp ett särskilt program för  
sjukdomshantering. Kunskap är ett 
kraftfullt verktyg för att minska rädsla 
och ångest.

”När jag var 26 förlorade jag min första 
make i kriget i Israel. Jag blev en ung 
änka och lämnad ensam som förälder 
till en 2 ½ åring.

Efter ett års sorgearbete insåg jag att 
livet är för kort att för att må dåligt, 

särskilt när jag hade en liten son att ta 
hand om och ett liv att leva. Jag insåg att 
livet är en samling upplevelser där sjuk-
dom, olyckor, krig osv. sker bortom vår 
kontroll. 

Vi måste dock själva skapa goda och 
positiva upplevelser och med den in-
ställningen bestämde jag mig för att nju-
ta av livet och uppfylla mina drömmar. 
Tre år efter min makes bortgång gifte 
jag om mig och fick ett  barn till. Jag var 
lycklig och kände mig levande igen.

Livet tog dock en ny vändning när 
jag var 33. Jag började bli utmattad, 

få yrsel och muskelvärk. Jag fick feber 
som ökade på kvällar och minskade på 
morgonen, ihållande halsont och åter-
kommande urinvägsinfektioner. Prover 
tagna hos läkare visade ingenting. Detta 
pågick ett helt år och jag hade dessutom 
en svår influensa med bältros.

Jag kunde knappt fungera. Jag ägnade 
större delen av min tid att gå från doktor 
till doktor med upprepade undersök-
ningar som inte visade någon avvikelse.

Samtidigt jobbade jag som reporter 
för en lokaltidning och som studie-

vägledare på en gymnasieskola. Dessut-
om höll jag på med ideell verksamhet på 
fritiden. Jag ansåg att livet är för kort att 
inte göra spännande och intressanta sa-
ker. Jag försökte mig på allt möjligt som 
ridning, piano och italienska lektioner.  

Att hålla mig sysselsatt gav mig livs-
lust trots mina svåra fysiska besvär. 
Egentligen ville min kropp ligga i säng-

Krönika

Mitt liv med FM
Av Lizi Sommer från Israel, aktiv i ENFA. 
Här delar hon med sig sin egen historia

Jag påbörjade en intensiv period med  
massagebehandlingar, värmebehand-

ling för nacken och samtidigt kognitiv 
beteendeterapi, KBT, som resulterade i 
drastisk förbättring av mitt tillstånd. Jag 
beslöt mig för att återuppta mina stu-
dier på masternivå som terapeut.

Efter två månader av behandlingar 
mådde jag bättre och efter fyra månader 
var jag helt återställd. De efterföljande 
åren visade jag inga tecken eller sym-
tom på ME/CFS eller fibromyalgi. Jag 
jobbade dygnet runt och älskade det. 

Jag startade ett företag och gjorde af-
färsresor över hela världen. Jag passade 
på att upptäcka nya städer och länder. 
Det året med alla resor hade jag en 
olycka i en bil med whiplashskada som 
följd och efter ytterligare tre månader 
drabbades jag av svaghet och yrsel, 
smärtor och sjukdomskänsla.

De följande 8 månaderna genom-
gick jag ändlösa undersökningar. 

Pg.a. värken skickades jag till en reu-
matolog som ställde diagnos FM och 
ME. Läkaren föreslog att jag skulle star-
ta med antidepressiva läkemedel och 
sömntabletter men jag vägrade. Jag in-
såg själv att detta var samma sjukdom 
jag hade för 10 år sedan men de kallade 
det då EBV.

Jag bestämde mig för att använda 
samma behandling som tidigare och 
liksom då återgick jag till full funk-
tionsförmåga fyra månader efter start. 
Jag har idag varit symtomfri i 20 år. 

Jag började hjälpa andra som led av 
CFS och FM i min nya roll som te-

Översättning och redigering: Eva Deurloo
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- ”Jag känner mig inte levande, 
och inte död...”

Krönika

rapeut. Jag håller i stödgrupper för pa-
tienter och deras familjer ideellt för att 
delge mina erfarenheter och kunskap. 
När patienter hör av sig och berättar att 
de fått livet tillbaka eller när jag läser ar-
tiklar och böcker om deras väg till hälsa 
ger det mitt liv mål och mening. Jag blir 
så lycklig!

Jag frågar mig varför så många fort-
farande inte tillfrisknar från denna 

sjukdom. Det jag lärt mig från mitt pro-
fessionella liv och från egen erfarenhet 
är svaret liknande bantning. 

Du vet vad du behöver göra för att gå 
ner i vikt men det måste bli din livsstil. 

De flesta kan inte upprätthålla program-
met eller behandlingen över tid. 

Det är samma med FM och ME pa-
tienter som är beroende av smärtstillan-
de eller antidepressiva läkemedel. Det är 
svårt att tillfriskna och man måste först 
bli av med sitt beroende av medicin.

2009 fick jag bröstcancer. Jag var rädd 
att ME och FM skulle komma tillbaka 
men så var inte fallet tack vare att jag 
fortsatt med mitt program som nu blivit 
en del av mitt liv.

Lizi Sommer
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Boktips

Omgiven av idioter - hur man förstår dem som inte går att förstå
Av: Thomas Erikson

Vi lottar ut 2 exemplar av boken 
Sticka - Varma vantar, sockor & mössor. 
Av: Jenny Alderbrant
Skicka ditt namn och adress till: 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se och skriv 
”Sticka” i ämnesraden så deltar du i utlottningen.

Thomas Erikson beskriver i ”Omgiven 
av Idioter” en metod för att sortera olik-
heter i kommunikation. Den är skriven 
på ett underhållande och tillgängligt 
sätt. Man känner garanterat igen sig i 
många av de stundtals dråpliga praktis-
ka exemplen. När man läst boken kom-
mer man att tänka på sina bekanta i oli-
ka färgskalor.

Erikson grupperar personligheter kopp-
lade till beteenden enligt vissa färger. Vi 
tillhör sällan renodlat en viss grupp, 
utan har ofta en blandning av olika ka-
raktärsegenskaper. Färgerna är lätta att 
ta till sig och Erikson beskriver både 
styrkor och svagheter med de olika per-
sonlighetstyperna och ger tips hur man 
på bästa sätt arbetar och kommunicerar 
med vederbörande.

Röd: Beskrivs som en dominerande och 
driven problemlösare som är uppgifts-
orienterad och har bråttom att genom-
föra saker. Allt sker effektivt och i en 
hejdundrande fart. En ledartyp som är 
rak och ärlig, bestämd och tävlingslys-
ten. Inget kallprat tillåtet.
+ får saker att hända och är tuff och 
självständig. Orädd för konflikter och 
fokuserar på sakfrågan. 
- kan uppfattas som dominant, bossig 
och otålig.

Gul: En karismatisk person som är in-
spirerande, kreativ och entusiastisk. 
Relationsorienterad och pratar med alla 
som hen möter. Är mån om att alla ska 
ha det bra. Kan måla upp visioner och 
målbilder och är evigt optimistisk. 
+ gladlynta, pratar mycket och under-
hållande, skapar god stämning omkring 
sig och kommer ständigt med nya idéer. 
- tendens att snacka mycket och leverera 
mindre. Ett beteende som kan uppfattas 
som egocentriskt och slarvigt. 

Grön: Vanligaste typen. Vänliga, om-
tänksamma och lugna. Alltid redo att 
ställa upp om ingen annan gör det. Enk-

Har du någon gång försökt resonera med någon som inte verkar förstå vad 
du säger? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep 
dig på de övriga i rummet? En av de vanligaste anledningarna till konflikter 
i vardagen är just dålig kommunikation. Boken ger dig förhoppningsvis sva-
ret på frågan: vad gör jag åt det? 

la, trevliga och behagliga människor 
som gärna håller sig i bakgrunden och 
jobbar på som vanligt även om det stor-
mar omkring dem.  
+ beteendent är stabilt och pålitligt. Det 
som de har tagit på sig avslutas.
- kan vara obenägna till förändring och 
konflikträdda vilket inte alltid är en för-
del i arbetslivet. Vill att ”allt rullar på 
som vanligt”.

Blå: Styrs av fakta och logiska argument. 
Är påläst, har koll på alla detaljer och 
är ofta anspråkslös om det. Är sval, dis-
tanserad, organiserad och är den som 
frågar efter ordentliga källhänvisningar 
till påståenden som någon av de andra 
färgerna glatt accepterar utan vidare ef-
tertanke.  
+ perfektionister som genererar ett hög-
kvalitativt arbete. Ofta tystlåtna men 
när de väl talar är det som sägs noggrant 
analyserat, väl genomtänkt och korrekt. 
- svårt att fatta beslut om allting mås-
te begrundas nogsamt ur alla tänkbara 
perspektiv alltid och kan upplevas som 
bromsklossar just för noggrannheten 
och petigheten.

Omgiven av idioter har sålt i över 
200.000 exemplar bara i pocket. Ljudbo-
ken hamnar i toppen över en av de mest 
streamade ljudböckerna. Det är inte 
svårt att förstå varför. Alla har nytta av 
boken och stundtals skrattar man högt 
under läsningen. Detta är psykologi och 
beteendevetenskap som paketerats och 
presenteras så att alla kan ta till sig det. 
Alla människor kan ha nytta av bokens 

budskap, inte bara i arbetslivet utan 
även för att öka förståelse och minska 
frustration i privatlivet.

Text: Eva Deurloo
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Man med fibromyalgi

Igår var jag full igen!
Nej, nej varken droger eller alkohol var inblandade.

Men vi var på en uteservering där vi hade förtärt varsin 
kall läsk. När jag reser på mig för att lämna den trevliga stun-
den, slår all smärta till samtidigt. Nog för att den finns där 
mest hela tiden vanligtvis, men ibland är det som en totalat-
tack av allt på en och samma gång. 

Jag får hålla mig hårt i bordet för att få stöd att resa mig. 
Jag häver mig upp med halva kroppen över bordet och jag 

stönar och stånkar.
Sedan ska jag ta de första stegen och då blir det tvärstopp. 

Min hjärna promenerar iväg, men inte min kropp. Jag stapp-
lar alltså. Bredbent och lätt framåtböjd. Jag ser aspackad ut.

De andra som sitter och njuter sin Cava eller sin öl, tit-
tar beklagande på min fru. “Stackars människa, att hon 

ska ha en sådan totalalkoholiserad make, hon ser ju ändå helt 
nykter ut“. Och min fru reagerar med magkänslan av att det 
ska räddas anseende i den mån det går, så hon utropar…

”Haha, du ser ut som om du har druckit sprit, är det ryg-
gen som krånglar?” Lite för högt. Lite för mycket, hon låter 
faktiskt nästan lite hysterisk. Vilket naturligtvis inte förbättrar 
situationen utan egentligen bara gör den mer pinsam, för nu 
tittar verkligen alla på mig.

Min hustru, som vill mig väl och som inte tycker det är 
ok att alla utgår ifrån att jag egentligen är på väg till 

någon slags avgiftning någonstans, går långsamt bakom mig 
med en arm utsträckt som att hon är redo att ta emot mig om 
jag faller. 

Vilket hon ju absolut inte är, för om jag faller, så kommer 
hon inte kunna göra ett enda dugg utom att se på med en för-
skräckt min. Vi mer anar, än verkligen hör hur det pratas bak-
om våra ryggar.

Jag lever med smärtan dygnet runt. Inga mediciner hjälper 
mig, tyvärr. Däremot kan jag meditera mig bort från smär-

tan när det blir som värst en stund. 
Smärtan är där men man har den liksom utanför sig. Svårt 

att förklara i ord. Faktum är att jag har blivit så bra på det, att 
jag kan tillämpa det var som helst när som helst. Det är min 
smala lycka. 

Alla med fibromyalgi vet att man måste försöka hitta ett 
andrum, där man kan få vila från sig själv och sina besvär 

en stund. 
På en del fungerar, i varje fall i viss mån, mediciner, andra 

är hjälpta av att ”acceptera” smärtan och åter andra hittar sina 
egna vägar för att nå stillhet om så bara för några minuter.

Jag tycker att jag kan hantera mitt liv, trots allt. Jag har överlevt 
hittills, jag har fortfarande livskvalitet.

Och ju mer Fibromyalgi ses som en riktig diagnos och inte 
avfärdas som klenhet, desto mer kommer det in pengar 

till forskning och desto mer närmar vi oss ett genombrott på 
medicinsk grund. Det väntar jag på med stor tillförsikt.
Till dess får vi fortsätta kämpa på. 

Så om ni ser någon riktigt överförfriskad herre på krogen, så 
kanske det är jag som inte har druckit en endaste droppe. 

Omgiven av idioter - hur man förstår dem som inte går att förstå

Mikael Larsson

Vi välkomnar vår nya krönikör Mikael Larsson. 
Mikael är en av flera män som erbjudit sig att bi-
dra med texter som beskriver tillvaron med FM. 
Mikael och hans fru har tillsammans skrivit da-
gens text.
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FRÅGA DOKTORN
Rolf Andersson, leg. läkare och specialist i anestesi och intensivvård, svarar på läsarnas 
frågor. Skicka dina frågor till fibromyalginytt@fibromyalgi.se
Skriv ”Fråga doktorn” i ämnesraden.

Svar: 
Diagnosen fibromyalgi (M79.7) ställs utifrån en av två typer 
av kriterier. Antingen "American College of Rheumatology" 
(ACR)s kriterier från 1990 eller från 2010. 

De två olika varianterna går, i korthet, ut på följande:

ACR 1990 
1.      Smärta både på vänster och höger kroppshalva och både 
över och under midjan under minst tre månader
2.      Minst 11 av 18 Tenderpunkter skall vara överdrivet käns-
liga för tryck 

ACR 2010
1.      Widespread Pain Index (WPI) på minst 7 och Symptom 
Severity Scale Score (SSSS) på minst 5
2.      Eller WPI på minst 6 OCH SSSS på 9 eller mer
3.      Smärtan kan ej förklaras av någon annat

De två skalorna (WPI och SSSS) som ingår i ACR 2010 är oli-
ka bedömningar av ,var, på hur många ställen och hur mycket 
smärta som upplevs och även hur det allmänna måendet med 
avseende på sömn, trötthet, kognitiva symptom och upplevda 
kroppsliga symptom patienten har. 

I nuläget är det ACR 1990 som används mest, då den är 
enklast och mest känd. 2010 är bättre enligt många då den tar 
hänsyn till andra symptom som fibromyalgipatienter upple-
ver men som är svåra att mäta. 

Diagnosen ställs efter en undersökning och eventuella prover 
om det behövs för att utesluta andra orsaker till besvären. 

Sammanfattningsvis är det enligt dessa två system som fi-
bromyalgidiagnosen skall sättas. Hoppas att det blir lite mer 
lättförståeligt.

Fråga: 
Hur ställs diagnosen fibromyalgi av läkaren? 

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse 
säljer julkort

Åtta kort kostar 50 kronor (inkl. frakt) och beställs via 
Fibromyalgiförbundet hemsida.
Betala in via Swish, 123 900 3997, alt. Bankgiro 900-3997 
och ange Julkort som meddelande. Skicka sedan in din 
beställning till info@fibromyalgi.se

Missa inte att köpa de vackra julkorten som finns till för-
säljning hos Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse och 
som har tagits fram av Fibromyalgiförbundets ordförande, 
Marie-Louise Olsson. 

Allt överskott går till Fubromyalgiförbundets forskningsstif-
telse, som innehavare av 90-konton. Svensk Insamlingskon-
troll kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. Det är 
ett enkelt sätt på hur du kan stötta vetenskaplig forskning 
om fibromyalgi och samtidigt skicka ett julkort till någon 
du tycker om.
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Skövde - Avslutning 
vattengymnastik

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.

Det är ett stort problem med Försäk-
ringskassan vs läkarna. Ca 50 % av de 
medicinska underlagen är inte tillräck-
ligt bra för att FK ska kunna fatta ett 
rättssäkert beslut. 

Om underlaget är ofullständigt har 
Försäkringskassan en utredningsskyl-
dighet, som tyvärr inte fullföljs. 

Ofta förväntas patienten ta kontakt 
med läkaren om vad som fattas på un-
derlaget. Självklart är det fel handlägg-
ning då det kan vara svårt att veta ex-
akt vad Försäkringskassan behöver för 
komplettering.

Många ärenden med sjukpenning avslås 
då sjukperioden varat över 180 dagar. 
Försäkringskassan bedömer då arbets-
förmågan i förhållande till "normalt fö-
rekommande arbete". 

Det innebär att arbetsförmågan prö-
vas även mot lättare arbete oavsett om 
det finns och dessutom även var som 
helst i landet. 

Det är viktigt att läkaren, när sjukpe-
rioden är mer än 180 dagar, är övertyd-
lig i underlaget med att arbetsförmågan 
är nedsatt oavsett arbete, alltså även lätt-
are arbete.

Beträffande Försäkringskassans läkare, 
FMR, så är hans/hennes uppgift att se 
till så att alla uppgifter finns med i med-
icinska underlag så att handläggare/be-
slutsfattare kan fatta beslut.

Men, tyvärr ställs fel frågor till FMR 
från handläggaren och det är väl all-
mänt känt att "hunden inte biter den 
hand som ger den mat". 

En förutsättning för att kunna bedöma 
en patients funktionsnedsättning och 
arbetsoförmåga är att träffa och under-
söka patienten. 

På detta vis får patienten en möjlighet 
att utveckla sin berättelse samtidigt som 
läkaren får en möjlighet att ställa kom-
pletterande frågor och göra en ordentlig 
undersökning.

Sjukintyg Att, som Försäkringskassan medicin-
ska rådgivare, fälla omdömen om en 
patient enbart utifrån journaler är inte 
vad läkarna är utbildade för, dessutom 
är det inte alltid FMR med kompetens 
och kunskap om aktuell diagnos som 
konsulteras. 

Socialstyrelsen har varit mycket tyd-
lig på denna punkt och i ett fall fick en 
distriktsläkare en varning när han skrev 
utlåtande om en patient som han varken 
träffat eller undersökt. 

Det är därför märkligt att ge företrä-
de åt en försäkringsmedicinsk rådgi-
vare som varken träffat eller undersökt 
patienten, framför de läkare som vid ett 
eller flera tillfällen träffat och undersökt 
patienten.

FMR påtar sig dessutom en helt annan 
roll genom att göra bedömningar och 
antaganden. FMR ska värdera om det 
medicinska underlaget är tillräckligt för 
att fatta ett försäkrings- medicinskt be-
slut. FMR ska inte göra egna medicinska 
bedömningar och tolkningar. 

Ett annat problem är att Försäkrings-
kassan gör bedömning, vilket kan inne-
bära att en bedömning kan bli olika be-
roende på utbildning, kunskap, empati 
mm.

Försäkringskassan ska kunna prestera 
en utredning som stöd för sin bedöm-
ning för att vinna gehör i domstol. Vi-
dare är många medicinska underlag 
bristfälliga när det gäller att redovisa 
"Aktivitetsbegränsning" där det ska 
framgå vad patienten inte klarar att 
göra. 

När det gäller sjukersättning ("sjukpen-
sion") krävs att alla rehabiliteringsmöj-
ligheter är uttömda, medicinska och ar-
betslivsinriktade. 

I många fall bedömer läkaren att vis-
sa åtgärder behövs och kallar dessa för 
rehabilitering när det egentligen är ha-
bilitering (Habilitering- att lära sig leva 
med funktionsnedsättningen på bästa 

sätt och hitta stöd i vardagen för att bli 
så självständig som möjligt).

Men det största problemet är ändå att 
vid första delen i processen med Försäk-
ringskassan när man begär omprövning 
av Försäkringskassans negativa beslut 
ändå oftast blir avslag trots att underla-
gen är riktigt bra. Däremot när överkla-
gan görs till Förvaltningsrätten ändras 
strax över 20 % med samma underlag 
Försäkringskassan haft vid sitt avslag.

Det finns en osäkerhet bland handläg-
garna hur beslutsstödet ska tillämpas 
bl.a. i situationer där den försäkrade har 
fler diagnoser. 

Samsjuklighet är en förekomst av oli-
ka sjukdomar, skador eller symtom och 
kan vara en faktor som gör att det in-
ryms i begreppet – allvarlig sjukdom/
skada.
Socialstyrelsens övergripande principer;
• Hälso- och sjukvård dokumenterar 

diagnos, bedömt funktionstillstånd, 
uppgivna arbetskrav och bedömd 
arbetsförmåga i ett medicinskt un-
derlag.

• Försäkringskassan fattar beslut 
om sjukpenning med medicinskt 
underlag som grund. Läkarens be-
dömning är endast underlag för be-
slut om sjukpenning.

• De båda parterna (FK och läkare) 
har ett ansvar för att i nära samver-
kan bidra till en process som har 
patientens bästa som mål. Det inne-
bär bland annat att om frågor upp-
står rörande behandlande läkares 
bedömning måste dessa hanteras i 
en konstruktiv dialog. Dialogen bör 
präglas av en långt gående ambition 
att nå samförstånd.

Göran Söderlund

Vid specifika ärenden och 
förfrågningar, kontakta Alex Firat

Alex Firat, Broaslätt Nedergården 1 
514 52 Länghem 

info@afrad.se, www.afrad.se
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Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

Skövde -Vårutflykt

Text och bild: 
Bodil Stålstedt

Text och bild: 
Ingela Karlbom

Nyligen avslutade Skövde Fibromyalgiförening vårens program. 
En gemensam resa med Enbom Buss förde oss till Hjo och restaurang Bryggan. Ett 40 tal medlemmar hade anslutit sig och det 
blev en mycket trevlig kväll som också bjöd på underbart väder. 
Höstens program delades ut och föreningens ordförande Anitha Gren tackade alla och önskade en trevlig sommar.

31 maj avslutade FiN sin vattengympatermin med fika ute på Abborrebergs veranda 
med utsikt över Bråviken i Norrköping.
Ett glatt gäng i solsken önskade varandra en skön sommar och tackade vår instruktör Lilljana Ström för denna härliga termin. 

FiNs avslutning
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FM-KRYSSET 3/2018 1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

STJÄRNvinst!

Nästa stjärnvinst är ett fibromyalgiarmband från Chistyle.se

FM-KRYSSET 2/2018 
Lösning: VERKAR SKÄMMAS SOM 
EN HUND

GRATTIS
1:a pris: Eivor Skytte, Uppsala
2:a pris: Birgitta Göthberg, Visby

Skicka texten i de blå rutorna, senast 30 oktober 2018, 
till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg



BORLÄNGE-FALUN  l  0243-807 56, borlange@fibromyalgi.se
BORÅS  l  070-528 34 44 , boras@fibromyalgi.se
ESKILSTUNA  l  076-715 02 98, annethe016@gmail.com 
FALKENBERG  l  0346-927 03, falkenberg@fibromyalgi.se
GÖTEBORG  l  0705-44 69 46, goteborg@fibromyalgi.se
HALMSTAD  l  0708-133 773, halmstad@fibromyalgi.se
HÄSSLEHOLM  l  0451-208 29, fibro@fibromyalgi-hassleholm.se
JÖNKÖPING-HUSKV. l  036-14 00 27, jonkoping@fibromyalgi.se
KRISTIANSTAD  l 070-842 49 86, kristianstad@fibromyalgi.se
KRISTINEHAMN  l  070-255 17 54, kristinehamn@fibromyalgi.se
KÖPING-ARBOGA-KUNGSÖR  l  070-354 42 74, 
koping@fibromyalgi.se
MALMÖ  l  040-97 59 23, malmo@fibromyalgi.se
MJÖLBY  l  0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se
MORA  l  0250-211 31, mora@fibromyalgi.se
NORRKÖPING  l  070-769 13 33,  norrkoping@fibromyalgi.se
NORRTÄLJE  l  0176-165 90, norrtalje@fibromyalgi.se
OSKARSHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
SKARA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
SKELLEFTEÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
SKÖVDE  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
STOCKHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TRELLEBORG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPSALA  l  018-35 25 15, uppsala@fibromyalgi.se
VARBERG  l  0340-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se
VISBY  l  070-552 67 92, gotland@fibromyalgi.se
VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN-UDDEVALLA l 073-406 06 16, 
fyrbodal@fibromyalgi.se
VÄRNAMO  l  073-52 88 201, varnamo@fibromyalgi.se
VÄSTERVIK  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VÄXJÖ  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
YSTAD  l  0739-08 63 00, ystad@fibromyalgi.se
ÄNGELHOLM  l  0435-530 76, angelholm@fibromyalgi.se
ÖREBRO  l  0735-21 78 89, orebro@fibromyalgi.se
ÖSTERSUND  l  076-555 79 35, ostersund@fibromyalgi.se

LOKALFÖRENINGAR

RETURADRESS:
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73  GÖTEBORG

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Som medlem i Fibromyalgiförbundet har du tillgång till 
följande förmåner och rabatter:

Fibromyalgiförbundet:
• Studiecirkeln ”Må bra med Fibromyalgi”
• Tillgång till utbildningar anordnade av förbundet
• Medlemstidningen FibromyalgiNytt, som utkom-

mer 4 gånger per år
• Göran Söderlund: 500 kr rabatt till juridisk hjälp 

vid överklagningsärenden till Försäkringskassan. 
info@goransoderlund.se

• Värkbutiken 10 % rabatt på ”fibromyalgimadrass” 
Ergotemp mjuk, www.varkbutiken.se 

• Giraf of Sweden 15 % rabatt. Textilier mot ömma 
nackar och leder, www.girafof sweden.com

• Yogobe 1 månad gratis online-yoga. Gäller nya 
kunder och 1 gång/person, www.yogobe.com.

• BungyPump 20 % rabatt, www.bungypump.se
• AB Sileo - Mia Ånemyr, www.miaanemyr.se
• Online-tjänsten SpisaBra, 3 månader för 129 kr.

Bokpaket med ”Mellanmål på väg” & ”Adrians Ka-
lasbok naturligt gott”, 150 kr inkl frakt.

• WellNOx. 25 % rabatt på funktionsdrycken RÅ vid 
köp i deras webbutik, www.wellnox.se

• MediYoga 20 % rabatt på alla produkter i deras 
webbshop. 25 % rabatt på deras terapeutiska onli-
netjänst, Balans Online, där du som medlem beta-
lar 59 kr/mån, samt 20 % rabatt på deras inspira-
törsutbildningar, www.mediyogashop.se

• Wellnia Ullsängkläder 5 % rabatt till läsare av Fi-
bromyalgiNytt,  www.wellnia.se

• Belly Balance, en månad gratis vid köp av en 3-må-
naders prenumeration, www.bellybalance.se

Hotell:
• Hotel Terminus, Stockholm 20 % rabatt.
• Profil Hotels 10 % på dagspriset på utvalda hotell. 


