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Fibromyalgiförbundet byter layout

Ett riktigt stort tack till alla som på något sätt  bidragit till Fibromyalgiförbun-
dets forskningsstiftelse under året! Det har inkommit gåvor från föreningar 
i samband med förbundets stämma och 20 årsjubileum i april och det har 

under hela året inkommit gåvor, allt från 12 kronor och uppåt. Stort tack till er alla! 
Alla bidrag är viktiga, små som stora. Ni gör det möjligt för stiftelsen att dela ut 
forskningsbidrag till vetenskaplig forskning om fibromyalgi. 

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse är stolta över att ha bidragit till den 
studie som Eva Kosek med medarbetare genomfört, mer om detta kan ni läsa om 
i detta nummer av Fibromyalginytt. Tänk gärna på forskningsstiftelsen till jul ge-
nom att skänka en gåva i julklapp. Ett bidrag till forskningsstiftelsen är säkert lika 
välkommet som ett mjukt eller hårt paket för en drabbad vän eller släkting. Vi 
skickar ett fint julkort som tack till mottagaren av gåvan. 

Information om hur ni gör hittar ni på Förbundets hemsida www.fibromyalgi.
se. Forskningsstiftelsen är medlem i Svensk Insamlingskontroll (90-kontot) samt i 
FRII. Medlemskapet i båda organisationerna innebär att stiftelsen årligen kontroll-
eras med redovisningar, kvalitetskod och effektrapport, allt för att ni ska veta att 
det är ett tryggt givande.

Det har varit ett år med många spännande möten ute i landet. Vi har under våra 
besök hos föreningar träffat många medlemmar. Ni medlemmar och föreningar är 
vår styrka, ju fler vi är desto starkare blir vi som förening och förbund. 
Tyvärr har vi tappat några föreningar under året då det inte funnits ersättare som 
vill driva verksamheten vidare. Till er som berörs av nedlagd förening är det inte 
för sent att återuppta verksamheten. Det enda som behövs är minst tre personer 
som kan tänka sig att driva föreningen vidare så hjälper vi till med resten.

Hoppas att ni får en trevlig stund med tidningen ni håller i handen, ni kan läsa 
om vad våra föreningar runt om i landet har haft för aktiviteter, samt vad vi i för-
bundet har varit ute på. Vi har också många spännande reportage som ni inte får 
missa. 

Förbundsstyrelsen och kansliets medarbetare önskar alla en riktigt God Jul och 
ett riktigt Gott Nytt År.  

Hemsidan delas upp i tre delar:

En offentlig del som handlar om förbundet med fakta om 
fibromyalgi, forskning, nyheter, forskningsstiftelsen, samt in-
formation om medlemskap i våra föreningar runt om i landet. 

Här vill vi skapa utrymme för aktiva sidor där föreningar 
och alla medlemmar ska kunna dela med sig av information 
(artiklar, länkar, föreläsningar) som är till nytta för alla med-
lemmar. Dessa förslag skickas till hemsida@fibromyalgi.se. 
Varje förening har en egen sida där de berättar om sig själva 
och endast föreningens kontaktinformation finns med.

En privat del, Min sida, som är en förlängning av fören-
ingarna där relevant information (presentation av styrelsen, 
kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter, senaste fyra numren 
av FibromyalgiNytt i PDF-format, medlemsförmåner/aktivi-
teter, anslagstavla och en Google-kalender) om vad som hän-
der i respektive förening samlas. 

Varje medlem har en egen inloggning för att gå in på Min 
sida. Den som inte kommer ihåg sin inloggning kan kontakta 

den egna föreningen eller förbundet för att få en ny. Vi rekom-
menderar att ni byter till ett användarnamn och lösenord som 
ni enkelt kommer ihåg.

Varför ska föreningarnas sidor vara låsta? 
På sidorna hamnar en del personlig information om sty-

relsemedlemmar (telefon och e-post), information om akti-
viteter (vart och när) och ibland bilder från aktiviteter. Vi vill 
att varje medlem ska känna sig trygg med att bara den egna 
föreningen och dess medlemmar ska komma åt den informa-
tionen.

Styrelsesidor som är en samlingsplats med relevant infor-
mation för varje föreningsstyrelse. Varje styrelse har en egen 
inloggning och kan här sköta sina medlemmar i medlemsre-
gistret.

Vi hoppas verkligen att ni kommer gilla vårt nya ansikte utåt!

Under 2019 kommer våra broschyrer, medlemstidning och hemsida att fräschas upp och få ny layout. Först 
ut har Fibromyalgiportalen varit och inom kort kommer hemsidan att byta skepnad med en layout som fung-
erar oberoende av vilken plattform (dator, läsplatta, telefon) som används. Det ska helt enkelt bli enklare för 
alla att komma åt information vart man än befinner dig.

Text: Anna Bystedt Odehn

EULAR KONFERENS I PRAG 4-7 APRIL
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Förbundsinformation Fibromyalgiportalen

En uppdatering från projektledarna angående FibromyalgiportalenFramtidens Specialistläkare
- Malmökongressen

Styrelsen representerade förbundet
Vi var tre representanter från förbundets styrelse som var med 
bland många andra som utställare vid Framtidens specialist-
läkares kongress (FSL). Den pågick under tre dagar i början av 
september i Malmö. 

Per Johansson från Glada Hudik-teatern invigde
Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, hand-
ledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och 
sjukvårdshuvudmän. Vid invigningen av kongressen hölls ett 
föredrag av Per Johansson från Glada Hudik-teatern som var 
både hjärtevärmande och roligt.     

Portalen öppen för alla
Fibromyalgiportalen öppnade upp sin registrering för alla i 
september. En annons för portalen visades i en hälsobilaga 
till SvD och vi skrev om portalen på förbundets Facebooksida 
och fick många nya medlemmar i samband med detta. 

Vi har haft fullt upp med att skapa rutiner för coachsamtal 
och orienterande samtal. Det har varit spännande och lärorikt 
att prata personligen med så många av er användare.

Att skapa känsla av sammanhang
Ett viktigt syfte med portalen är ju att skapa en känsla av sam-
manhang. Vi har därför avsiktligen hållit nere marknadsakti-
viteter då vi vill behålla en intimitet i portalen, inte bara få så 
många medlemmar som möjligt. 

Vi erbjuder möjligheten till personlig telefonkontakt och 
kan därmed inte i nuläget ha för många ”klienter”.

Förbättringar och uppdateringar
Vi är mycket stolta över vår portal men tänker inte nöja oss 
med nuvarande format! Vi jobbar ständigt med idéer för hur 
vi ska förbättra funktioner och innehåll. Löpande uppdaterar 
vi innehållet med texter, filmer, träningsprogram, recept och 
ljudfiler. 

Text: Marie Björck

Fibromyalgiförbundet på Framtidens Specialistläkares kongress i Malmö

Goda möjligheter till samtal under kongressen
Alla utställare var placerade i det ljusa och fina utrymmet runt 
arenarummet. Vår plats låg i anslutning till utrymmet där fika 
serverades mellan föredragen och utbildningarna, så vi fick 
gott om möjligheter att samtala och dela ut våra broschyrer 
till de många olika kategorier av sjukvårdspersonal som pas-
serade förbi. 

Vi presenterade Fibromyalgiportalen
Vi träffade både  färdiga AT-läkare och mer erfarna läkare 
som berättade att de ofta möter patienter med fibromyalgi. 
Det här var också ett utmärkt tillfälle att presentera Fibromy-
algiportalen som skulle öppnas för allmänheten veckan efter 
kongressen. Den fick många, mycket positiva kommentarer.   

Vår närvaro uppskattades
Många av de andra utställarna hade också intressanta saker 
att presentera, men vi var konstigt nog en av få utställare som 
representerade en patientorganisation. Det uppmärksamma-
des den sista dagen av självaste kongressgeneralen som kom 
och tog i hand och tackade för att Fibromyalgiförbundet tro-
get hade varit med under de åtta år evenemanget funnits till.

App till Iphone
Vi jobbar intensivt med att ta fram en app som kommer att 
underlätta användandet. Till att börja med blir den utformad 
för Iphone men kommer att finnas för Android i nästa steg. 
Appen förväntas bli klar innan årsskiftet och vi informerar 
om den i våra sociala-media kanaler och i nästa nummer av 
FM nytt.

Netdoktor Pro
Netdoktor Pro som har en välbesökt webbsida för både vård-
givare och patienter, intervjuade oss om portalen. Det ligger 
nu en artikel om oss, som ni kan hitta under avsnittet Fibro-
myalgi (för patienter).

Stort intresse för portalen
I möten med vården och på mässor har många visat intres-
se för portalen och de flesta tycker fibromyalgiportalen är en 
ypperlig idé. Vi hoppas att andra patientförbund tar efter och 
erbjuder ett liknande koncept till sina medlemmar. 

Vi berättar gärna om våra erfarenheter och bistår med kun-
skap och information till den/de som så önskar.

Text: Eva Deurloo

Åk med oss till 
Gran Canaria! Pris: 1 vecka, 8125 kr, 2 veckor, 12 200 kr, vid fler än 20 personer får 

vi 500kr/person i rabatt. 
• Flyg tur och retur. Från Stockholm Las Palmas, Gran Canaria. 
Transfer till och från flygplats.
• Del i bungalow på populära, välkända och vackra Bungalows  Rocas 
Rojas i San Agustín.
• 1-2 gruppaktiviteter varje dag.
• Frukost. (Lunch och/eller middag kan köpas till).

Möjlighet att välja till massage under vistelsen, till ett rabatterat pris. 
För mer information, se nästa nummer av FibromyalgiNytt eller hemsi-
da/Facebook eller kontakta info@fibromyalgi.se, 031-41 44 11.

Fibromyalgiförbundet anordnar en hälsoresa tillsammans med 
Welltours, 10-17 september 2019 ,till San Agustín på Gran Canaria!
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reportage reportage

Text: Eva Kosek / Eva Deurloo

smärtforum i Umeå 2018
- en chans för många att få spetskunskap i smärtaEva Kosek är professor vid institutionen 

för klinisk neurovetenskap på Karolin-
ska Institutet. Hon har tillsammans med 
sin forskargrupp bedrivit forskning om 
fibromyalgi. 

Redan 2012 visade man att patienter 
med FM hade förhöjda värden av vissa 
inflammatoriska ämnen, så kallade cy-
tokiner i ryggmärgsvätskan, vilket tyder 
på inflammation i centrala nervsyste-
met. Fynden kunde därefter bekräftas 
av andra forskargrupper men källan till 
inflammationen förblev okänd.

Eva och hennes team har undersökt hur 
hjärnan påverkas vid fibromyalgi och 
man har lyckats påvisa inflammation i 
hjärnan med hjälp av PET (positrone-
missionstomografi). 

Studien ”Brain glial activation in fi-
bromyalgia-A multi-site positron emis-
sion tomography investigation”, gjordes i 
samarbete med forskare i Boston, USA. 

Vi ställde några frågor till Eva Kosek 
för att ta reda på mer:

Vad var syftet med forskningen?
Vi hade tidigare visat att patienter med 
fibromyalgi hade förhöjda värden av 
IL-8 (en inflammationsmarkör)  i rygg-
märgsvätskan, vilket senare bekräftades 
av andra. 

Resultaten tydde på en inflammation 
i nervssystemet, s.k. neuroinflammation 
vid FM, men vi kunde inte fastställa om 
IL-8 verkligen hade frisatts av aktive-
rade gliaceller eller hade ett annat ur-
sprung. Syftet med den aktuella studien 
var således att undersöka om gliaceller 
är aktiverade vid FM. 

Vad är gliaceller?
Centrala nervsystemet (CNS), dvs hjär-
nan och ryggmärgen består av olika ty-
per av celler, såsom nervceller och gli-
aceller. Medan resultat från djurstudier 
visar att gliaceller kan vara avgörande 
för uppkomsten av smärttillstånd är väl-
digt lite känt om gliacellernas roll vid 
smärta hos människa. 

Gliaceller är immunokompetenta cel-
ler som utgör hjärnans och ryggmär-
gens eget immunförsvar. Dessa celler 
kan aktiveras vid en rad olika tillstånd 

som infektion, vävnadsskada, stress el-
ler i samband med smärtsignalering. 

De är viktiga för att skydda det centra-
la nervsystemet och befrämja läkning, 
men vid vissa typer av aktivering kan 
de även ha skadliga effekter. Aktiverade 
gliaceller kan frisätta inflammatoriska 
och smärtframkallande ämnen (t.ex. 
interleukin-8, IL-8), ämnen som påver-
kar nervcellerna och kan ge upphov till 
ökad smärta.

Hur genomfördes studien?
För att kunna studera gliacellsaktivering 
använde vi oss av en modern hjärnav-
bildningsteknik, positron emissions to-
mografi (PET). 

Studien gjordes i samarbete med PET 
Centrum vid Karolinska Institutet/Sjuk-
huset. Vi använde oss av en markör (li-
gand) som binder till ett ämne vars ut-
tryck ökar vid gliacellsaktivering.

Varför i två länder? Vad tillförde det 
till studien?
Under studiens gång upptäckte vi att en 
annan forskargrupp, ledd av Dr. Marco 
Loggia vid Harvarduniversitetet, Bos-

forts ▶▶▶

Ny svensk/amerikansk studie kan potentiellt öppna upp 
för helt nya framtida behandlingsmetoder. 

Fibromyalgiförbundet stödjer viktig forskning inom området fibromyalgi. Nu läser vi med spänning resultatet av en 
studie som tagit oss ett steg närmare svaret på vad fibromyalgi faktiskt är. 

ton, USA höll på med samma studie. 
Vi påbörjade då en dialog vilket ledde 

till att vi valde att samarbeta i stället för 
att konkurrera med varandra. Eftersom 
PET studier är mycket dyra (ca 35 000 
kr/undersökning) är det vanligt att man 
av resursskäl har små grupper (ca 20 st 
försökspersoner).

Genom vårt samarbete kunde vi upp-
nå en för PET studier relativt stor mängd 
undersökta försökspersoner (58 st) och 
dessutom kunde vi jämföra resultaten 
mellan två patientgrupper i olika konti-
nenter, en svensk och nordamerikansk.

Det faktum att vi båda, även när vi 
analyserade våra data oberoende av var-
andra, fick samma resultat styrker stu-
diens tillförlitlighet avsevärt.  

Vad blev resultatet av studien? Vad 
är nytt?
I denna studie sågs en aktivering av 
glia i stora delar av hjärnbarken hos 
människor med fibromyalgi och detta 
kunde påvisas inte bara i båda patient-
grupperna (Sverige och USA) utan även 

med två olika tekniker. Graden av glia-
cellsaktivering var dessutom relaterad 
till hur trötta patienterna kände sig. 

Fynden visar för första gången att im-
munceller (glia) i centrala nervsystemet 
är involverade i sjukdomsmekanismer-
na vid fibromyalgi, vilket potentiellt kan 
öppna upp för utveckling av helt nya be-
handlingsmetoder för detta, i nuläget så 
svårbehandlade tillstånd. 

Många problem kvarstår dock att lösa 
innan en ev. ny behandlingsbar meka-
nism kan identifieras. 

Då det finns olika typer av gliaceller 
och aktiveringen av dessa kan vara av 
godo, dvs. en skyddsmekanism som 
minskar symtomen, eller bidra till själva 
sjukdomsutvecklingen behöver vi till-
gång till mer specifika markörer (PET 
ligander), för att undersöka detta.

Hur kan fynden gynna de som lider 
av FM? 
På kort sikt kan förhoppningsvis det 
faktum att man i forskningsstudier kan 
demonstrera objektiva avvikelser i hjär-

nan hos människor med fibromyalgi 
minska den misstro som dessa patienter 
ofta möts av i sjukvården och samhäl-
let och stimulera vidare forskningssats-
ningar.

Har studien även rönt uppmärksam-
het utanför Sveriges gränser?
Vår studie har redan rönt stort interna-
tionellt intresse från såväl andra fors-
kare som från journalister, vilket torde 
bidra till att fokusera uppmärksamhet 
på detta svårbehandlade smärttillstånd 
som drabbar så många människor i hela 
världen. 

Vi vill också tacka båda patientorga-
nisationerna Fibromyalgiförbundet 
och Reumatikerförbundet för generöst 
forskningsstöd!

Fibromyalgiförbundet, representerat av Marie-Louise Olsson, Birgitta Gustafsson och Eva 
Deurloo, begav sig nyligen till björkarnas stad, Umeå, för att delta på årets Smärtforum. 
Syftet med konferensen är att ta del av spetskunskap, få nya perspektiv på området smärta 
och nätverka med många professioner från hela vårdapparaten. 

Förbundets monter
Fibromyalgiförbundet hade en monter 
i utställningen där vi berättade om vårt 
viktiga arbete i förbundet och om Fibro-
myalgiportalen. 

Vårt arbete
Vi pratade med intresserade besökare 
och delade ut skriftligt material till alla 
som gick förbi. Många kom och sa att 
de uppskattade vår närvaro på konfe-
rensen, särskilt eftersom vi var det enda 
patientförbundet som ställde ut i år. 

Föreläsningarna avlöste varandra och 
här följer ett försök att sammanfatta det 
som är mest relevant för oss. 

Birgitta och Marie-Louise
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Professor Lars Nyberg
Professor Lars Nyberg inledde med en föreläsning 
om hur man avbildar hjärnans funktioner. 

MRI- fönstret till vår hjärna
MRI (Magnetic Resonance Imaging) är den dominerande 
tekniken för att ge ett fönster in i den mänskliga hjärnan. 

Man kan göra funktionella studier då patienten får göra 
saker/får olika stimuli och man observerar blodflödesföränd-
ringar under aktivitet, det kallas fMRI.  

Nätverken i hjärnan är dynamiska och kan öka eller mins-
ka. Plasticitet är förmågan att undergå förändring. Man vet att 
miljö och situationer i högsta grad påverkar hjärnans organi-
sation, till exempel aktiveras hjärnan på olika sätt vid samma 
uppgift beroende på hur tränad man är. 

Vad ger träning oss?
Med mer träning behöver färre områden engageras. Nyberg 
berättade att hjärnområdet Hippocampus är större hos taxifö-
rare i London än hos andra då kravet på konstant navigering 
gör det området mer utvecklat.  

Om man skadar en kroppsdel som sedan inte används un-
der en tid krymper det område i hjärnan som representerar 
kroppsdelen. 

Förändrad aktivitet vid fibromyalgi
Vid kronisk smärta, som fibromyalgi, kan man se förändrad 
hjärnaktivitet. Ju mer intensivt man upplever smärta, desto 
mer aktiveras hjärnan. 

Indirekt aktivering som när man väntar på att få en spruta 
kan ge ungefär samma stimulering som faktisk smärta. Även 
om stimuleringen inte är smärtsam kan förväntan påverka 
smärtupplevelsen så att responsen blir smärta. 

Smärta, en sjukdom?
Den tidigare indelningen av smärttyper var: Nociceptiv smär-
ta (uppstår till följd av vävnadsskador), Neuropatisk smärta 
(uppstår till följd av skador eller lesioner i nervsystemet).

Nu lutar det åt att smärta är en sjukdom i sig själv, inte bara 
ett symtom. Många människor har tillstånd som innefattar 
störd smärtmodulering vilket är svårt att klassificera. 

Nya termer för smärta framtagna
Man satte upp en internationell grupp som fick i uppgift att 
ändra terminologin. Det resulterade i tre termer på förslag. 

Förutom Nociceptiv och Neuropatisk smärta, använder 
man nu begreppet Nociplastisk = ”smärta som uppstår till 
följd av avvikande nociception trots frånvaro av tecken på 
faktisk eller hotande vävnadsskada som orsakar aktivering av 
perifera nociceptorer”. 

När ska då denna term användas?
Eva förklarar att Nociplastisk smärta passar för patienter med 

Ett överlevnadssystem
De börjar med att konstatera att varje dag är en potentiell livs-
fara! 

Vi får hela tiden bedöma risker och fatta beslut om hur vi 
ska hantera livet. Detta lär vi våra barn under många år. Smär-
ta är ett viktigt överlevnadssystem som signalerar fara. När 
smärta börjar är det naturligt att blir rädd innan man identi-
fierat vad som orsakar smärtan.

Om man är ett litet barn som får ont i magen eller bröstet 
är man orolig och påverkas även av föräldrarnas oro. Vi behö-

Kroppens producering av opoider
Karin berättar att det finns 3 nivåer av kroppsegen smärthäm-
ning. Man kan i princip bromsa smärta och producera egna 
”opioider” genom fysisk aktivitet. 

Högintensiv träning - mindre smärta
När det gäller konditionsträning har man sett att hög och 
medelintensiv träning minskade smärtan. Ju högre intensitet, 
ju mer smärtlindring. Mest effekt fick man vid cykling på max 
nivå i 30 sekunder. 

Man ser även att smärtsam träning ger smärtlindring även 
om denna metod kanske inte är det mest önskvärda. 

Löpning eller gång?
I en annan studie mätte man löpning vid olika intensitet. Vid 
hög intensitet får man ökning av endorfiner som gör att man 
mår bra och får mindre ont. Frisättningen verkar relaterad till 

Förväntan - en ond spiral
Det innebär att om man hela tiden har en förväntan att något 
ska göra ont kommer det att medföra smärta. Har man empa-
ti för andras smärta, som till exempel en närstående kan ha, 
aktiveras samma regioner.  Smärta kan bli en ond spiral och 
förväntanseffekterna kan bidra till sensitisering.

Emotionell kontroll
Om man mår bra och är positiv verkar regleringen av smärta 
fungera bättre än om man är negativ och inte mår bra, det 
kallas emotionell kontroll. Uppmärksamhetskontroll är att 
rikta uppmärksamhet bort från smärta. Båda systemen fung-
erar bra och kan användas vid smärtbehandling. 

smärta och hypersensitivitet. Fibromyalgi är prototypen för 
denna smärta!  

Det skiljer sig från ”smärta av okänd orsak”. Man kan ha oli-
ka kombinationer av smärttyp och den ena kan också övergå 
i den andra. 

En av anledningarna att man överhuvudtaget klassificerar 
smärtan är att man måste veta vad man har att göra med för 
att kunna sätta in rätt behandling!

Från ett symtom till en sjukdom
Det finns en tydlig känslomässig komponent i nociplastisk 
smärta. Hos patienter med mer akut smärta aktiveras samma 
delar i hjärnan som hos friska men för de som har haft ont 
länge aktiveras även andra system.  Man kan säga att smärtan 
övergår från att vara ett symtom till en sjukdom.

ver bli bättre på att hjälpa barnet att förstå vad som händer så 
det inte utvecklar en smärtrelaterad oro som leder till undvi-
kande-beteende. Rädsla/undvikande-beteende leder oftast till 
mer smärta. 

Lugn ger mindre oro
Om ett barn har ont i en stukad fot och får höra från lugna 
föräldrar- ”oroa dig inte, gå till skolan och testa-det är inte 
farligt, gör det du klarar av” blir situationen oftast lättare att 
hantera

mjölksyrabildning.  Ramparbete, träning som ökar successivt,  
är ett bra sätt att sätta igång endorfiner. 

När man jämförde löpning och gång minskade smärtan 
vid löpning men inte vid promenader. Det förefaller att man 
behöver snabbare takt för att få den där endorfinkicken som 
sedan skapar ett beroende av motion.

Endocannabinoider
Det finns ett annat positivt ämne som kallas endocannabi-
noider. Detta verkar frisättas vid lägre nivåer av träning än 
endorfiner. 

Båda ger ökad smärttröskel och lägre smärtskattning. En-
docannabinoider frisätts vid så lite som 3 minuters isometrisk 
träning (när man håller muskeln spänd men stilla) med hantel 
vilket borde fungera även när annan träning är omöjlig pga 
smärta.

forts ▶▶▶

Professor eva KoseK
Eva Kosek, professor, överläkare Karolinska berättade sedan om begreppet Nociplastisk Smärta.

Professor aNders WäNmaN  oCH ÖverLäKare ULLa CaveriUs
Professor Anders Wänman och Överläkare Ulla Caverius föreläste om olika perspektiv 

på smärta hos barn och ungdomar. 

Professor KariN LarseN
Professor Karin Larsen beskriver hur fysisk aktivitet och kronisk smärta hänger ihop.  
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reportage Hälsa

Stockholm Spinecenter, en av Sveriges 
största ryggkliniker, har sedan 2014 ett 
multimodalt team som arbetar just med 
fibromyalgi. Teamet leds av smärtspecialis-
ten Med Dr Diana Kadetoff och består av 
psykolog, sjukgymnaster, smärtsjuksköter-
ska och kurator. Alla i teamet har lång sam-
lad erfarenhet av smärtproblematik. 

Vi besökte Spinecenter
Fibromyalginytt besökte Spinecenter för att 
ta reda på mer om programmet. Vi hälsa-
des välkomna av Diana och visades runt i 
de luftiga, ljusa lokalerna i Stockholms cen-
trum. Vi fick även tillfälle att samtala med 
teamet som alla brinner för diagnosen fi-
bromyalgi. 

Diana Kadetoff berättar varför det är vik-
tigt att ha ett särskilt program för fibromy-
algi utöver det som erbjuds i primärvården.

-En del fibromyalgidrabbade kan få bra 
hjälp i primärvården. Alla har inte behov 
av specialistvård. Vi tar hand om dem som 
inte känner att de kan få hjälp. Många med 
fibromyalgi är högpresterande människor 
som gör för mycket, då gäller det att guida 
dem att hitta rätt nivå och balans i tillvaron. 

Kunskap, erfarenhet och intresse
Vi erbjuder relevanta, vetenskapliga be-
handlingsmetoder som är effektiva vid 
FM. I vårt team ingår specialister som ar-
betat länge med FM. De erbjuder kunskap, 
erfarenhet och intresse att hjälpa. De som 
kommer till oss upplever ofta att de äntligen 
blir bekräftade av någon som förstår vad de 
faktiskt lider av, förklarar Diana. 

Programmet skiljer sig från övriga smärt-
program genom att det är längre och lång-
sammare.  

- Det är inte det snabbaste som ”vinner”. 
Vi lägger rehab på en lagom nivå och foku-
serar på en sak i taget. En del som kommer 
till oss ligger på gränsen till utbrändhet och 
för dem är det extra viktigt med lagom tem-
po. Om det framkommer under bedöm-
ningen att det finns stort inslag av utmatt-

ning, anpassar vi programmet så det blir 
ännu långsammare, säger Diana.

Remittering
De allra flesta deltagarna kommer på remiss 
från distriktsläkare på VC där läkaren gjort 
en initial bedömning och utredning med 
labprover för att utesluta andra tillstånd. 

Det händer även att remisser kommer 
från fysioterapeuter och psykologer, då är 
det viktigt att en basutredning är gjord via 
primärvården.

-För att kunna acceptera sitt smärttill-
stånd och tillgodogöra sig rehab-program-
met bör man vara trygg i att ha fått rätt di-
agnos, menar Diana.

Vem är lämplig för behandling?
Programmet är lämpligt för de som har un-
gefär 50% arbetsförmåga kvar.  Syftet är ju 
att deltagarna ska återgå till arbetslivet och/
eller öka sin funktionsförmåga och livskva-
litet. Programmet är på halvtid och motsva-
rar 20 timmar i veckan så man bör klara av 
det rent praktiskt. 

-Vi kan inte hjälpa de som vill bli helt 
smärtfria eller som önskar bedömning av-
seende förtidspension. Vi ska jobba med re-
hab-inte passiva behandlingar. Vår rehab är 
högst aktiv där patienten deltar i alla inter-
ventioner och tar eget ansvar för sin hälsa, 
förklarar Diana.

Sammanfattningsvis hade vi två innehållsrika 
och lärorika dagar i Umeå! Vi har lagt upp länkar 
till föreläsningarna på hemsidan och även på fi-
bromyalgiportalen.

Transdiagnosiskt synsätt
Ofta är smärtan kopplad till besvär som sömnproblem och 
depression som sedan späder på problematiken. Om vi klarar 
att isolera och diagnostisera de underliggande faktorerna kan 
vi rikta behandling på dessa och på så sätt hantera alla pro-
blem. Detta perspektiv kallas Transdiagnostiskt synsätt.

Hur vi skapar copingstrategier
Inlärning spelar en stor roll när vi utvecklar de copingstrate-
gier vi har. Vi lär oss genom att göra något upprepade gånger. 

Kortsiktiga, omedelbara konsekvenser är mycket mer kraft-
fulla än långsiktiga och resulterar i att vi inte gör det som är 
bra för oss i långa loppet.

Vi skyddar oss från ”hot”
Rädsla och smärta har en koppling, en ”evolutionsgrej”, som 
skyddar oss från hot. Klassisk betingning har styrka (som vid 
Pavlovs experiment med hundarna) och kan exempelvis inne-
bära att vi smakar på en citron några gånger, sedan räcker det 
att tänka eller se en citron så kan vi göra en grimas eller känna 
surheten i munnen.

Den dyraste sjukdomen i världen
Smärta är den klart vanligaste och dyraste sjukdomen världen 
och sänker den förväntande livslängden för de drabbade. Jo 
Nijs berättar dock att man kan ändra detta dystra faktum ge-
nom att addressera och åtgärda livsstilsfaktorerna kost, stress, 
sömn, fysisk aktivitet, stillasittande beteende och rökning. 

Utbildning ger mindre oro
Ett utbildningsprogram vid smärta bör täcka alla dessa delar. 
Exempelvis ser man en tydlig koppling mellan stress och då-
lig sömn som i sin tur orsakar ökad inflammation och mer 
smärta. 

Man ser även en tydlig koppling mellan kost och smärta. 
Dålig kost och övervikt orsakar inflammation som ger ökad 
smärta. Ett grundproblem är att människor tenderar att välja 
kortsiktiga lösningar mer än långsiktiga. 

Aktiveringssmärta är inte farligt
Ett centralt budskap i ett utbildningsprogram är att smärta vid 
aktivitet inte är farligt, den kommer sannolikt att minska om 
man fortsätter röra på sig och orsakar inte i sig vävnadsskada.

▶▶▶ forts

Att förstå långvarig smärta
Det fungerar på liknande sätt vid smärta. Om vi skadar oss 
på jobbet när vi lyfter en låda, förknippar vi smärtan med 
jobb, lyft osv. Man får muskelspänningar rädsla och oro i den 
miljön och man undviker kanske att göra lyftet igen. Kollegor 
kanske hjälper till istället och man får en typ av belöning tack 
vare beteendet. 

Den kortsiktiga konsekvensen är då viktigare än den lång-
siktiga -att bli helt bra och kunna jobba och lyfta igen. Styrkan 
i betingningsmekanismerna är central i att förstå långvarig 
smärta.

En förtroendeingivande doktor ger medicin. Då går den 
upplevda smärtan ner, vare sig det är ett sockerpiller eller lä-
kemedel. I studier ser man att effekten av placebo är större än 
den faktiska smärtlindrande effekten. 

Behandla med utbildning
I behandling av långvarig smärta bör vi ta reda på och job-
ba med de psykologiska barriärer som påverkar funktion och 
kanske kan förhindra utveckling av kronisk funktionsnedsätt-
ning. KBT och ACT är bra metoder för detta. 

Text och bild: Eva Deurloo

Professor Jo NiJs
Professor Jo Nijs från Belgien berättade om vikten av patientutbildning vid smärttillstånd. 

Professor steveN LiNtoN
Professor Steven Linton från Örebro tog upp psykologiska faktorer i utvecklingen av kronisk smärta.

Spine Center
Stockholm

Diana Kadetoff

Enligt en SBU rapport från 2010 är 
den bästa metoden för att höja livs-
kvaliteten hos personer med fibromy-
algi multimodal rehabilitering (MMR). 
Metoden innebär att ett team bestå-
ende av olika professioner planerar 
och samordnar åtgärder enligt ett 
visst program för att uppnå gemen-
samma mål som har formulerats till-
sammans med patienten. 

forts ▶▶▶

Spinecenter, reception och väntrum
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Michelle Richardsson arbetar heltid som fotograf. Ett 
aktivt arbete som innebär många timmar på benen 
och höga krav på koncentrationsförmågan. Michelle 
beskriver att hon för ett år sedan inte hade kapacitet 
till någonting, varken arbete, sociala kontakter eller 
fysisk aktivitet. 

Smärtproblematiken började i unga tonåren men det tog flera 
år innan hon fick diagnosen fibromyalgi. N är hon efter en 
utredning på en smärtklinik till slut fick ett namn på besvären 
kunde hon inte riktigt acceptera att hon led av en sjukdom 
utan botemedel. 

-Kan de inte ta bort det helt struntar jag i det, resonerade 
Michelle. Hon körde på som vanligt med livet och flyttlas-
set gick till Stockholm där hon arbetade som frilansfotograf. 
Smärtan och symtomen blev dock gradvis värre och för ett år 
sedan var Michelle tvungen att söka vård. 

Både läkare och fysioterapeut hävdade att de inte kunde 
hjälpa henne och hon nekades sjukskrivning vilket innebar 
att all kvarvarande energi gick åt på jobbet. 

Oacceptabel situation
Michelle vägrade att acceptera situationen och sökte via inter-
net fram rehab-programmet på Spinecenter. Efter en remiss 
från sin läkare fick hon relativt snabbt komma för en bedöm-
ning och satte igång två veckor senare. 

-Smärtskolan var bra. Man tror att man kan mycket men det 
finns massa kunskap att ta in när det gäller smärta och FM. 
Jag är en person som blir lugn av fakta. Nu vet jag till exempel 
varför smärtstillande mediciner inte är en långsiktig lösning 
vid fibromyalgi, säger Michelle.

Berömmer individanpassningen
Michelle tycker det är bra att arbeta i grupp då man utbyter 
erfarenheter och stöttar varandra. Dock uppskattar hon att 
teamet individanpassar delar av schemat för att passa delta-
garnas förutsättningar. I Michelles fall gavs exempelvis ACT 
sessionerna enskilt och vissa träningsmoment ändrades enligt 
hennes önskemål.

Man arbetar mycket med metaforer i programmet. Michelle 
ger ett exempel ” Om ett litet barn skriker i högan sky blir det 
inte bättre att man skriker och skakar barnet. Kroppen funge-
rar likadant. Man behöver lugna ner den och förstå varför den 
inte mår bra för att kunna nå fram. Det hjälper inte att bli arg 
och frustrerad”.

Anpassat mitt liv
Michelle berättar att hon gjort stora förändringar i sitt liv till 
följd av programmet. Hon sover bra, äter bra, tränar regelbun-
det och arbetar heltid.

-Det trodde jag aldrig jag skulle klara av, säger Michelle.
Hon har smärtor fortfarande, inte lika starka, men säger nu-
mera ja till saker, inte nej. Hon mår bättre i kroppen än på 10 

Kroppskännedom och bassängträning
Parallellt med smärtskolan får man påbörja kroppskänne-
domsträning och bassängträning. I Basprogrammet ingår 
även balansträning i form av medicinsk dans. Mindfulness 
integreras i vardagen med hjälp av appar. Programmet brukar 
avslutas med 10 sessioner ACT. 

-Vi anser att ACT är mycket viktigt vid långvarig smärta, 
säger Diana. De som så önskar kan styrketräna och gör då det 
under överinseende av kunnig fysioterapeut.  

-Hos FM patienter är kapaciteten lägre än hos friska och, 
det tar vi hänsyn till. Vi vill hitta en hållbar nivå som fungerar 
på sikt, berättar Diana.

Vårdteamet följer upp behandlingen
Vårdteamet träffar patienten ett par gånger under behand-
lingsperioden och stämmer av hur det går. Man har även ett 
gemensamt möte efteråt för att se vad patienten behöver för 
stöd fortsättningsvis. Det kan innebära diskussioner med 
myndigheter, arbetsgivare och FK och en kurator finns till-
gänglig på kliniken.

De allra flesta fullföljer programmet med några få undantag 
där man avbryter i förtid. Oftast sker det på grund av att FK 
inte godkänner rehab och patienten tvingas avbryta av ekono-
miska anledningar eller den stress det innebär.

Resultat efter rehab
Vi är såklart nyfikna att höra vilket resultat man kan förvänta 
sig efter 14 veckors intensiv rehab.
-Man har kanske fortfarande symtom men man har nya kun-
skaper att hantera sin smärta. Vi är anslutna till NRS och en-
ligt statistik är vi en av de bästa klinikerna i Sverige. Patienter-
na skattar sin livskvalitet som högre efter programmet och en 
stor andel av deltagarna återgår till arbete. Vi ser att patienten 
hanterar smärta på ett bättre sätt efter programmet, man hit-
tar balans i livet och att man blir ”sams” med sin kropp, be-
rättar Diana.

Efter programmet gör teamet sitt bästa för att se till att pa-
tienten känner att de kan stå på egna ben, lita på sig själv och 
ha tillräckliga kunskaper att gå vidare på egen hand. Deltagar-
na kan alltid kontakta Spinecenter om de behöver stöttning 
även efter avslutat program.

Man bör bo i Stockholm för att kunna delta i programmet 
då det pågår under så pass lång tid. Diana känner inte till nå-
got liknande program på annan ort och spekulerar att detta 
beror på brist på specialister inom smärta. 

Råd till dig som inte kan delta i programmet
Vi avslutar med att fråga om vad hon föreslår att man kan göra 
på egen hand om man inte har möjlighet att delta i Spinecen-
ters program.

- Börja med att läsa Rickard Wicksells bok ”Att leva med 
Smärta”. Försök hitta en kunnig fysioterapeut som kan stötta 
i träning och testa metoder som Mediyoga och Feldenkreis. 

Mindfulnessappar fungerar bra i vardagen. Motionera! 
Tänk! Var i nuet! Stressa mindre och hitta balans i livet. Testa 
basal kroppskännedom och varmvattensträning, råder Diana.
Enligt patienterna själva är den största behållningen av pro-
grammen att de får bekräftelse och förståelse. Michelle Richardsson

Programmet ingår i högkostnadsskyddet så när man upp-
når högkostnadsnivå är det i princip gratis. Man bör dock 
kunna vara sjukskriven på halvtid under de 14 veckor pro-
grammet pågår vilket kan vara problematiskt för deltagare 
då försäkringskassan inte alltid godkänner sjukskrivning för 
rehab.

Diana beskriver hur programmet går till:
-Det börjar med en bedömning där patienten träffar flera 
olika professioner, därefter får man återkoppling från teamet 
med vidare planering och skrivs in av sköterskan. Man gör 
tillsammans upp en målplanering och får ett schema. Vi har 
ett basprogram som sedan kan individanpassas. 

Alla börjar med smärtskola som sker vid fem tillfällen. 
Man får teoretiska kunskaper om smärtfysiologi i allmänhet 
och fibromyalgi i synnerhet. Session två handlar om forsk-
nings-fynd där både patient och anhörig deltar. Övriga ses-
sioner handlar om sömn, medicinering, alternativa behand-
lingsmetoder och kost. Sista tillfället handlar om stress och 
smärta. 

Här introducerar vi även ACT och det blir som en brygga 
till resten av programmet. Alla sessionerna inkluderar diskus-
sioner mellan deltagare, ca 8 i varje grupp, berättar Diana

år och gör saker annorlunda.
-Jag bestämde mig helt enkelt för att må bättre. Det är lätt 

att skylla allt på fibromyalgin men det handlar mycket om in-
ställning.

Ändra din inställning - må bättre
Den största framgångsfaktorn i Spinecenters rehab-program 
är att fokus är på huvudet, inte på symtom. Om man ändrar 
sin inställning kan man hantera smärta och när huvudet mår 
bättre mår kroppen bättre.

-Dessa 14 veckorna kändes nästan som ett jobb. Jag har job-
bat stenhårt att få det bättre. Det finns ju ingen färdig lösning 
men det känns som jag fått nycklarna till ett bättre liv, berättar 
Michelle.

Ge programmet en chans
Michelle har idag kommit dit hon vill vara men det kan vara 
svårt att stanna där. Det kommer säkert bakslag men då gäller 
det att man har verktyg och stöttning att vidmakthålla bra be-
teenden. Michelle rekommenderar varmt programmet för de 
som har möjlighet att delta. 

-Men gå inte bara dit och tro att du blir bra, du får vara be-
redd att lägga tid och energi att få det att hända.

En nöjd patient

Text: Eva Deurloo

forts. Spine Center
Stockholm

▶▶▶ forts

Teamet på mottagningen
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reportage reportage

Den digitala vården
- patienten i förarsätet

Den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter. Da-
gens agenda kretsade kring hur vi kan skapa en pa-

tientcentrerad vård och var en temadag om möjligheter och 
utmaningar med den nya tekniken.  Fokus hos talarna var pa-
tientperspektivet i den digitala våg som sköljer över oss så att 
man verkligen skapar lösningar som betyder något för mål-
gruppen.

Vården har insett att patienter och deras närstående besitter 
stor kunskap, ibland mer än vårdgivaren. Vårdsystemet har 
gradvis ändrats att även involvera patienter i styrning i vår-
den. 

Begreppet och rollen patient har ändrats. Vården har gått 
från att vara en akutföreteelse eftersom fler människor li-

der av kroniska sjukdomar. Patienten är nu en aktiv dynamisk 
person, ej en passiv vårdtagare. 

T.ex. har man nu rätt att ta del av sina lab-resultat, inte bara 
acceptera att doktorn säger att allt är ok, man vill ta del av 
journaler och skapa en egen uppfattning. Kanske begära en 
”second opinion” från en digital läkar-service. Moderna pa-
tienter sitter inte och väntar i väntrummet, de vill ha svar di-
rekt. 

Begreppet spetspatient är patienter som ligger i framkant 
avseende beteenden. De använder sin energi och kunskap 

i sin hantering av sjukdomen. 
Läkarens roll har gått från Gud till guide. Interaktionen 

är som en dans och patient/vårdgivare måste vara synkade. 
Forskning visar positiva resultat vid patientmedverkan på fle-
ra nivåer och det medför i slutändan en betydande minskning 
i vårdkostnader. 

Trots att detta är bevisat är vi inte i framkant i Sverige, fak-
tum är att patienter involveras mindre i sin vård än i andra 
delar av världen. Ibland matchar inte patientens önskemål och 
det vården kan erbjuda. Det är som att laga mat enligt alla 
konstens regler men om inte personen som ska äta tycker om 
den maten spelar det ingen roll att den är vällagad.

Fredrik Öhrn arbetar med innovationer på Karolinska. Han 
berättade om ett projekt för IBD patienter (en skov-vis in-

flammatorisk tarmsjukdom). Teamet bakom projektet drog 
slutsatsen att patienterna helst inte vill komma in till sjukhus, 
alla vårdbesök behövs inte. Vården som erbjuds på Karolinska 
ska vara högspecialiserad, inte bestå av rutinbesök som egent-
ligen inte behövs. 

Konferens arrangerad av Dagens Medicin, Stockholm, september 2018

Tidigare har man haft ett visst intervall på besök oavsett 
grad av sjukdom eller symtom. Nu har man utvecklat en app 
där patienten rapporterar egen hälsodata i systemet, systemet 
överför och synliggör data, en algoritm analyserar provsvar 
varje natt och kallar patienten om risken för skov ökar. 

Vården har i viss mån har inspirerats av bankvärlden. Man 
går ju inte längre till ett bankkontor utan allt sker över 

nätet. Självklart är vård-mötet viktigt och algoritmer kan inte 
ersätta en läkares omdöme men man kan se det digitala verk-
tyget som ett stöd som eliminerar onödiga besök och frigör 
tid för viktigare saker.

Digitala vårdlösningar handlar om att skräddarsy och in-
dividanpassa vården. Man bör hitta en ny modell som 

belönar vårdgivare som håller patienter friska i hemmet. Nu 
premieras istället många vård-möten.

Man anser att digitaliseringen är den 4e industriella revo-
lutionen som kommer att förbättra och effektivisera vården 
radikalt. Det handlar om att utnyttja den nya teknikens möj-
ligheter. Om vi ska uppfylla ambitionen att vara bäst i världen 
på e-hälsa 2025, behöver vi ta större kliv och ha bättre samver-
kan mellan privata aktörer och offentliga vården.

Ännu ett exempel på en innovation är appen Genia för 
personer med cystisk fibros. Appen är ett patientsup-

portsystem kopplat till vården. Patientföreningar som före-
träder patienter måste ta hänsyn till gemensamma resurser, 
hur man ska prioritera inte bara se till sin egen patientgrupp. 

Modellen man tagit fram kan fungera inom många diag-
nosområden där familjer drabbas och där det krävs mycket 
egenvård och avancerade terapier. Appen ger stöd till egen-
vård -inte hälso-sjukvård. 

En negativ aspekt av digitaliseringen är att man riskerar att 
utestänga en del av befolkningen som inte har kunskap 

om eller tillgång till internet. Denna grupp är stora vårdkon-
sumenter. Det kan röra sig om äldre eller personer med olika 
funktionshinder. 

Om man vill att alla ska använda digitalisering måste man 
anpassa tjänster för olika grupper. I ett Arvsfondsfinansierat 
projekt har man har inrättat erfarenhetscoacher som hjälper 
varandra med internet.

Fibromyalgiförbundet är med konceptet Må bra med fibro-
myalgi högst delaktiga i denna nationella satsning på egen-
vård via internet. Fibromyalgiportalen erbjuder stöd till egen-
vård och kan ses som ett komplement till övrigt vårdutbud.

Text: Eva Deurloo

”Det som är bakom oss och det 
som är framför oss är småsaker 
jämfört med det som är inom 
oss”

Henry Stanley Haskins

”Vad händer om jag faller? 
Åh, min älskade, vad händer om 
du flyger?”



FibromyalgiNytt 4/201816 17FibromyalgiNytt  4/2018

reportage reportage

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades 
förening (NRH) bjöd in till en semi-
nariedag med temat Överlappan-
de syndrom.

Dagen gick ut på att belysa likheter och 
skillnader mellan Nack- och hjärnska-
dor, ME, EDS, Utmattningssyndrom 
och Fibromyalgi. Det är ju av största vikt 
att man får rätt diagnos inte minst för att 
få den mest lämpliga behandlingen för 
tillståndet.

Hypermobilitet
Hypermobilitet är när ledens rörlighet 
över normala gränser. Det finns stora 
individuella variationer i rörlighet och 
genetik spelar här roll.  

EDS
EDS är en paraplyterm för många till-
stånd men alla innefattar problem med 
kollagenet. Vanliga symtom är ledöver-
rörlighet, övertänjbar hud och bräcklig-
het av vävnader. Hypermobilitetstypen, 
hEDS är den vanligaste varianten.

POTS
Posturalt Ortostatisk Takykardi Syn-
drom (POTS) förekommer ofta vid 
hEDS.  Detta är något man även ser vid 
ME/CFS och verkar vara kopplat till fa-
tigue i allmänhet. 

Övriga symtom inkluderar yrsel, 
koncentrationssvårigheter, svimningar, 
hjärndimma, hjärtklappning, huvud-
värk, bröst/buksmärta och illamående.

Instabilitet kan förvärra whiplash-
våld 
En del som drabbas av whiplashvåld och 
får svåra symtom efteråt kan ha med-
född instabilitet i nacken som förvärrar 
skadans konsekvenser. 

Det finns stora likheter mellan sym-
tom efter whiplashvåld, ME/CFS och 
hypermobilitetssyndrom. Alla tillstånd 
har starka kopplingar till autonoma 
nervsystemet (som bland annat reglerar 
mage-tarm, temperaturreglering osv) 
och balanssystemet. 

Exempelvis POTS, sensorisk över-
känslighet, kognitiva problem etc. 

Patientfall
Ett patientfall som tas upp beskriver en 
ung kvinna som varit i bilolycka. Inn-
an olyckan var hon aktiv, energisk och 
stresstålig. 

Efter olyckan röntgades hon men man 
såg inget fel och hon skickades hem 
utan åtgärd. Under följande år fick hon 
alltmer uttalade symtom och får alla 
möjliga diagnoser. IBS, posttraumatiska 
besvär osv.  

Efter många år får patienten nog och 
bekostar själv en DMX utredning (en 
slags röntgen) i Danmark. Här upptäck-
er man en nackinstabilitet. 

Vände sig till sjukvården utomlands
Hennes tillstånd visade stora likheter 
med ME. Vården i Sverige hade ing-
enting mer att erbjuda och hon boka-
de och bekostade själv en operation 
i Barcelona där man stel-opererar 
nacken. Efter ett par månader får hon 
gradvis tillbaka sin funktion och alla 
symtom avtar. 

Detta belyser problemet med 
nackskador som inte syns med konven-
tionella röntgenmetoder och där man 
inte tar tillräcklig hänsyn till symtom-
bild. Man förstår också hur stor påver-
kan nackinstabilitet har på funktion och 
livskvalitet. 

Stress - hotet mot vår kropp
Stress är kroppens sätt att mobilisera re-
surser inför vad hjärnan uppfattar som 
ett hot. Stress är egentligen ändamålsen-
ligt och kan stimulera till stordåd men 
kan också leda till medicinska problem 
om a) situationen överstiger våra resur-
ser att hantera den eller b) man inte ges 
tillfälle till återhämtning. Då blir stres-
sen skadlig. 

Hur hanterar vi stressen?
Vårt sätt att hantera stress skiljer sig åt 
mellan män och kvinnor. Vår hjärna 
avgör om något är en stressor eller inte 
och det är helt individuell. Man kan bli 
stressad av t.e.x livshotande situationer, 
social stress, informationsstress och inre 
stress (egna krav i våra hjärnor)

Kronisk stress
Kronisk stress utan möjlighet till åter-
hämtning kan leda till utmattnings-

syndrom som innebär svår trötthet, 
sömnstörningar, kognitiva och vegetati-
va störningar. Man blir sämre av all be-
lastning och har svårt att hantera stress 
i någon form. 

Hur vet man vad som är vad?
Hur skiljer man då utmattningssyn-
drom från andra sjukdomar med stor 
symtomöverlappning som ME depres-
sion, fibromyalgi eller whiplashskada?

Svaret är att, trots att detta är kriteri-
ebaserade diagnoser, kan man inte an-
vända sig av enbart symtomen för att 
skilja sjukdomarna ut. 

Man får också ta reda på hur de har 
uppkommit och hur förloppen sett ut. 
Vid exempelvis utmattningssyndrom 

ser man oftast en gradvis försämring. 
Vägen till väggen är lång men till slut 

går det inte längre att vila bort sin ut-
mattning. Man har enstaka symtom då 
och då under flera år sedan plötsligt, 
dramatiskt insjuknande. 

Sjukskrivning ökar pga. nedskärning
Långtidssjukskrivningar för psykisk 
ohälsa är väldigt ojämn i landet och är 
tydligt kopplat till nedskärningar i of-
fentliga sektorn. 

Det finns en viss fördröjning men 
man ser en ökning i sjukskrivningar ca 5 
år efter neddragningar.  Man kan nästan 
statistiskt förutse hur många som kom-
mer bli sjukskrivna.

Reagera på dina signaler
Man kan förebygga utmattningssyn-
drom genom att leva klokt. Råd som 
ges är att: säkerställa återhämtning, sova 
tillräckligt, äta lunch, tala med kollegor 
och att bibehålla fritidsintressen. 

Man bör reagera på stressignaler ti-
digt och använda strategier för att mins-
ka stress. Gruppsammanhållning och 
meningsfullhet verkar skyddande mot 
stress.

Smärtsystemets broms försvinner
Vid både whiplash, EDS och hypermo-
bilitet har man högre risk att utveckla 
central sensitisering där minsta berö-
ring kan vara smärtsam och vanlig ak-
tivitet kan göra ont. 

Sensitiseringen tenderar att sprida 
sig i ryggmärgen vilket gör att smärtan 
blir generaliserad. Man kan beskriva det 
som att smärtsystemets broms försvin-
ner och gasen står på konstant. All sen-
somotorisk respons blir förstärkt.

Nackskada eller ME/CFS
Om sensitiseringen beror på whip-
lashskada kan en steloperation av 
nacken göra att systemet normaliseras. 
Risken är stor att nackskadepatienter 

feldiagnostiseras som ME/CFS och 
därmed inte erbjuds denna möjlighet.  

En stor skillnad är att ME/CFS 
patienter är rent muskelsvaga med 
problem att utnyttja syre vilket leder 
till för hög laktatnivå. Det är ett me-
taboliskt muskelproblem som bör be-
handlas med andra metoder.

Tillstånden måste beaktas noga
Sammanfattningsvis kan man konstate-
ra att många helt olika typer av patienter 
kan hamna i samma grupp trots att de 
egentligen behöver olika behandling. 

Det är lätt att det blir fel när man har 
deskriptiva kriterier att förlita sig på. 
Man behöver titta noga på uppkomst 
av besvär och sjukdomens förlopp, inte 
stirra bara på symtombild. 

Skillnader och likheter mellan till-
stånden behöver beaktas noga. Vi bör 
fokusera på att hitta biomarkörer för att 
får rätt diagnostik.

”Man kan beskriva det 
som att smärtsystemets 

broms försvinner och 
gasen står på konstant”

Text: Eva Deurloo

Ingredienser                                                                                                                                    
•	 10	torkade	fikon
•	 10	torkade	aprikoser
•	 2	dl	russin	(gärna	sultanrussin)
•	 1/2	tsk	mald	ingefära
•	 1/2	tsk	mald	kanel
•	 1	dl	pistagenötter
•	 1	dl	pecannötter
•	 1	dl	riven	kokos	

Bars med nötter och torkad frukt
- Ett nyttigare alternativ till godis

Portioner:	ca	16	bitar.	Fri	från	gluten,	laktos,	
mjölkprotein	och	ägg.

Gör så här
1.	 Mixa	fikon,	aprikoser,	russin	och	kryddor	till	en	tjock	smet	i	en	matberedare.	Tillsätt		ev.	lite	vatten	om	det	är		
	 för	tjock	för	att	mixa.	Hacka	nötterna	och	blanda	med	smeten.
2.	 Lägg	smeten	på	bakplåtspapper	och	forma	till	en	kompakt	kaka,	ca	10x20	cm	(för	16	bitar).
3.	 Låt	stelna	i	kylen.	
4.	 Vänd	kakan	i	kokosen	och	skär	i	bitar.	Förvaras	i	kylskåp
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Nyheterrecept

Preliminära resultat visar att de som hade svåra sömnpro-
blem när studien startade också hade en mycket större risk 
för att utveckla fibromyalgiliknande smärtspridning. 
- Resultaten är slående, säger psykolog Tobias Wiklund som 
genomfört studien. Vi ser också en tydlig koppling mellan 
hur svåra sömnproblem man har och hur stor risk man har 
för smärtspridning.

Fyrfaldigad risk för smärta
Resultaten visar att personer med medelsvåra sömnpro-
blem har mer än dubbelt så hög risk för att utveckla spridd 
smärta jämfört med personer som har små eller inga sömn-
besvär. För gruppen med svåra sömnbesvär är risken mer 
än fyrfaldigad. 

Unikt urval
Det som är lite unikt för den här studien, som delfinansie-
ras av Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse, är att man 
har valt ut personer som har smärta men bara inom ett av-
gränsat område som exempelvis nacke eller rygg. 

Sedan har forskarna följt dem under 24 månader för att 
se vilka som utvecklar generaliserad smärta. När de visste 
vilka som hade drabbats kunde forskarna gå tillbaka och 
titta på vilka riskfaktorer som utmärkte dessa personer re-
dan två år tidigare. 

Ångest och depression spelar mindre roll
Resultaten visar att sömnen spelade en jättestor roll tillsam-
mans med andra riskfaktorer som kvinnligt kön, ålder över 
45 år och att man inte hade studerat vidare efter gymnasiet. 
Däremot kunde forskarna inte se någon effekt av ångest och 
depression vilket de hade förväntat sig.

sömnproblem ökar risken för 
smärtspridning

NyHeter

En nyligen avslutad studie från Linköpings Univer-
sitet som har följt omkring ett tusen personer med 
smärta någonstans i kroppen över två års tid. 

Bild: Peter Molander

KBT fungerar
- Sover man dåligt så tycker jag att man ska testa kognitiv 
beteendeterapi (KBT). Forskningen går framåt även på detta 
område och en forskningsöversikt som kom härom året visa-
de att KBT fungerar även om man lever med långvarig smärta. 

Det finns flera välskrivna självhjälpsböcker på temat och nu 
för tiden finns det också psykologer på många vårdcentraler. 

Framtida forskning
Än vet vi inte om smärtspridningen går att vända genom att 

behandla sömnproblemen men det blir nästa forskningsfråga 
att ta tag i, säger Tobias Wiklund som skriver på en doktors-
avhandling i ämnet. 

Tobias Wiklund

4 portionspajer

Ingredienser:
4	portionsstora	smördegsplattor
200	g	champinjoner
100	g	färsk	grönkål	 	
1	dl	havregrädde	 	
1	vitlöksklyfta	 	 	
1	msk	soja	 	 	
1	msk	brynt	schalottenlöksfond	
eller	grönsaksfond
10 st valnötter
margarin	till	stekning
peppar
ev. salt

Gör så här:
1.	Sätt	ugnen	på	225	grader.	Lägg	smördegen	på	tidning	på	en	
bakpappersklädd	plåt.
2.	Rensa	svampen	och	repa	grönkålen.	Finhacka.
3.	Stek	svamp	och	grönkål	mjuk	i	rikligt	av	margarin.	Pressa	ner	vitlök	och	
tillsätt	havregädde,	soja	och	fond.	Smaka	av	med	peppar	och	ev.	med	salt
4.	Lägg	svamp-	och	grönkålsblandningen	i	mitten	av	varje	smördegsark.	Vik	upp	
kanterna	så		att	fyllningen	inte	spiller	ut.
5.	Grovhacka	valnötterna	och	strössla	dem	över	smördegspajerna.
6.	Sätt	in	pajerna	i	mitten	av	ugnen	i	cirka	15	minuter	tills	de	har	fått	färg	och	
puffat	upp	sig.

Vegansk smördegspaj

Ingredienser:
140	g	Ädelost,	gärna	Kvibille	special	
½ dl ljusa russin
1	stjärnanis
1½dl vit glögg

Gör så här:
Skär	osten	i	skivor.	Lägg	ost,	russin	och	stjärnanis	i	en	liten	form.	Häll	på	glög-
gen	och	täck	med	plastfolie.	Låt	marinera	i	kyl	ca	3	tim.	Servera	med	fikon	och	
mandlar.

Christyle.se 
gör vackra smycken för välgörenhet

Gå in på: https://christyle.se/armband/ och beställ något av de 
fina fibromyalgiarmbanden. 

Pris 149-169kr. Del av priset skänks till Fibromyalgiförbun-
dets forskningsstiftelse.

Annons.

Glöggmarinerad ädelost
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PAENyheter

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!

Rapport	från	den	europeiska	smärtalliansen	
Pain	Alliance	Europe	(PAE)

PAE fortsätter sitt arbete med att kart-
lägga hur kronisk smärta påverkar 
människor i Europa. Det finns en ny 
enkät på temat långvarig smärta och 
stigma som gått ut till medlemsorgani-
sationer i många länder. 

Fibromyalgiförbundet har hjälpt PAE 
med den svenska översättningen. Fibro-

Årets nobelpristagare i Kemi, Frances H 
Arnold, George P Smith och Sir Grego-
ry P Winter har tagit kontroll över evo-
lutionen och genom sin forskning ska-
pat nytta för mänskligheten. 

Så kallad riktad evolution används  
bland annat för att tillverka läkemedel. 
Antikroppar utvecklade med en metod 
som kallas Fagdisplay motverkar au-

NyHeter

Den vetenskapliga tidskrifterCochrane 
Review/CFS drar tillbaka en översikt 
om träning vid ME.

ME/CFS är en omdiskuterad diagnos 
där patienter och profession inte alltid 
är överens om orsak och behandling.
Efter påtryckningar av patienter drar 
man tillbaka artikeln vilket är mycket 
ovanligt. 

ME patienter och deras företrädare är 
en påläst och kunnig grupp som inte 
räds att kritisera forskning och ifråga-
sätta fynd.
I översikten publicerad 2017 har åtta 
randomiserade studier utvärderats och 
landat i slutsatsen att en metod med 
gradvis upptrappad träning kan hjälpa 
vissa patienter med ME.

Cochrane review har fått ta emot vad 
som beskrivs som ”utförlig feedback” 
kring översikten och det är det som är 
orsaken till det ovanliga beslutet att ta 
tillbaka den. 

Nu skall den granskas innan (om) den 
publiceras igen.

En internationell expertgrupp fick upp-
draget att ändra terminologin inom om-
rådet smärta. Man ansåg att nuvarande 
termer inte tillräckligt beskrev de till-
stånd som förekommer. 

Det resulterade i tre termer på förslag. 
Förutom Nociceptiv smärta och Neuro-
patisk smärta talar man nu om Nocip-
lastisk smärta. 

Den formella förklaringen är ”smärta 
som uppstår till följd av avvikande no-
ciception trots frånvaro av tecken på 
faktisk eller hotande vävnadsskada som 
orsakar aktivering av perifera nocicep-
torer”.  
Det innebär att man inte kan hitta teck-
en på skador eller sjukdom i nervsys-
temet och att man i många fall inte vet 
orsaken till smärtan. Det finns inga yttre 
tecken. 

myalgiförbundet har publicerat tidigare 
enkäter och ni har med era svar bidragit 
till PAE´s viktiga arbete med att påverka 
politiker och beslutsfattare för att för-
bättra livsvillkor för de som drabbas av 
långvariga smärttillstånd.

Vi lägger upp en länk till enkäten på vår 
hemsida www.fibromyalgi.se samt på 

vår facebooksida så fort vi har den slut-
giltiga enkäten. Välkomna att registrera 
era svar. 

När resultaten sammanställts kommer 
vi att publicera en sammanfattning av 
rapporten i Fibromyalginytt.

Nobelpris i kemi

Artikel om ME dras 
tillbaka

källa: Dagens Medicin

Nytt begrepp inom området långvarig smärta

Trots det ser man att nervsystemets för-
måga att tolka smärta är störd vilket le-
der till att upplevelser från kroppen som 
i vanliga fall inte leder till smärta nu ut-
löser smärta. Kroppen egna smärthäm-
ning kommer ur balans.

Fibromyalgi och IBS faller inom ramen 
för Nociplastisk smärta. Det är viktigt 
att använda rätt begrepp då det under-
lättar kommunikation med patienter, 
vårdgivare och myndigheter. 

Det uppmuntrar kliniker till att leta ef-
ter tecken till förändrad smärtmodule-
ring vilket kan förbättra diagnostik och 
behandling och det underlättar forsk-
ning och utveckling.

toimmuna sjukdomar och kan i vissa 
fall bota spridd cancer. 

Ett av läkemedlen som framställts tack 
vare denna teknik används mot led-
gångsreumatism, psoriasis och inflam-
matoriska tarmsjukdomar.

källa: Kungliga Vetenskapsakademin

”Efter två dagar var knät bättre och efter tre dagar 
hade det helt försvunnit.”

”Flickan har problem med sin höft som ligger på orto-
pedernas bord på Östra Sjukhuset.”

”Har fått champinjoner mellan tårna.”

”Har sedan sensommaren börjat få ont i bröstet i sam-
band med snöskottning.”

”Hon beskriver huvudvärken som spännande.”

JournalGrodor



FibromyalgiNytt 4/201822 23FibromyalgiNytt  4/2018

Forskning Forskning

Sjukdomar kopplade till kronisk smärta ökar risken för suicid. 
Detta är särskilt oroväckande när det gäller fibromyalgi där 
risken för självmord är 10 gånger större än hos övrig befolk-
ning och 3 gånger större än för andra grupper med kronisk 
smärta. 

Kopplingen mellan smärtans svårighetsgrad och förekom-
sten av psykisk ohälsa är fortfarande inte klarlagd.

I en rapport konstateras att patienter med långvarig smärta 
som får många uppföljande besök till sin vårdgivare löper 
mindre risk att begå självmord eller ha självmordstankar.

Studien identifierade även fatigue, yrsel, svaghetskänsla, 
övervikt och drogberoende som riskfaktorer som ökar sui-

 I studien ”Effects of vitamin D optimization on quality of life of 
patients with fibromyalgia: A randomized controlled trial” un-
dersöktes sambandet mellan D-vitamin, som förefaller vara 
kopplad till kronisk generaliserad smärta, och fibromyalgi.  

Man uppmätte förbättring av symtom som smärta, trötthet, 
stelhet, oro och depression vid tillskott av D-vitamin i kombi-
nation med en låg dos antidepressiv medicin. 

Gruppen som erhöll behandlingen rapporterade signifikant 
lägre smärta enligt en pilotstudie. Studien “Could hands be a 
new treatment to Fibromyalgia? A pilot study” publicerades I 
tidsskriften Journal of Novel Physiotherapies”.

Lågintensiv laser används för sina anti-inflammatoriska och 
smärtstillande egenskaper och för att öka energiproduktionen 
i celler, medan ultraljud kan minska smärta. Studien utfördes i 
Brasilien och inkluderade 48 kvinnor med FM. Forskarna val-

Enligt en ny studie kan detta vara en missvisande siffra på 
grund av att tidigare forskning inte varit tillräckligt ”köns-
neutral”. När man justerar för det kan siffran vara närmare 
60% istället.

I studien, “Fibromyalgia diagnosis and biased assessment: Sex, 
prevalence and bias,” menar man att FM diagnostiseras olika 
beroende på vilka kriterier och klinisk metodologi man an-
vänder.

För studiens syfte användes 2016 ACR kriterier och man ut-
gick dels från en databank för reumatiska besvär och dels från 

Det handlar om data från fler än 15  000 vuxna personer i 
USA. Den genomsnittliga uppföljningstiden låg på 25 år.

Om kolhydrater får utgöra ungefär hälften av totala kaloriin-
taget hos en medelålders person kommer denne ha en förvän-
tad livslängd på 83 år, enligt forskarnas beräkningar. Motsva-
rande siffra hamnar i stället på 82 år vid en högkolhydratkost 
och 79 år vid en lågkolhydratkost.

Eftersom studien är av observationstyp kan inga orsakssam-
band fastslås. Forskarna spekulerar ändå kring att striktare 
kolhydratkost oftare leder till högre intag av animaliska pro-
dukter som i sin tur kan stimulera till inflammationer i krop-
pen.

Signalsubstanser kan spela viktig roll vid Fibromyalgi
Mindre risk för självmord hos FM patienter som får uppföljande vård

cidtendenser hos dessa patienter. Rapporten ”Outpatient 
Engagement Lowers Predicted Risk of Suicide Attempts in Fi-
bromyalgia” publicerades I tidskriften Arthiritis Care and Re-
search.

Syftet med studien var testa en modell för att förutsäga de som 
löper risk för suicid bland patienterna. Modellen visade sig ha 
god validitet. De framkom att de patienter som hade längst 
uppföljningsperiod i vården hade lägst tendens till suicidtan-
kar.

Analysen visar att FM patienter har högre suicidala tendenser 
än övrig befolkning och att personlig kontakt med vårdgivare 
är en skyddande faktor.

källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

Pilotstudie testar laserteknik för fibromyalgisymtom
En teknik kallad ultralaser som kombinerar laserljus av låg intensitet och terapeutiskt ultraljud, applicerades 
på händerna på kvinnor med FM. 

de att behandla händerna då dessa innehåller en stor mängd 
sensoriska nerver nära blodkärl. 

Behandlingen verkade normalisera patientens smärttröskel, 
sannolikt tack vare förbättrad cirkulation, metabolism och 
kroppstemperatur. Man hoppas att man öppnat upp för en 
möjlig ny behandlingsmetod där man inte förlitar sig på med-
iciner eller smärtexponering.

källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

Forskningen har inte varit ”könsneutral”
Det uppskattas idag att 90% av fibromyalgidrabbade är kvinnor

källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

D-vitamin och antidepressiva läkemedel kan öka livskvaliteten
Fibromyalgipatienter med D vitaminbrist kan förbättras både psykiskt och fysiskt med D-vitamin tillskott kom-
binerat med ett anti-depressivt läkemedel. 

en stor, tysk populations-studie för att analysera FM prevalens 
och könsfördelning.

I studien framgick att snarare 59,2% av patienterna var kvin-
nor. Forskarna rekommenderar att man använder 2016 år 
kriterier för klinisk diagnostisering och i forskningssamman-
hang.

”Om kvinnor över-diagnostiseras med FM och män un-
der-diagnostiseras, blir statistiken över symtom, prevalens, 
kostnader, samsjuklighet och prognos otillförlitliga”.

Utöver detta förbättrades sömnen. Gruppen som erhöll be-
handlingen rapporterade ökad livskvalitet jämfört med kon-
trollgruppen.

källa: Pubmed.fibromyalgianewstoday.

Balanserad kolhydratkost kan vara ett vinnarrecept

Forskarna utförde även en metaanalys på området som inne-
fattar fler än 400 000 personer från mer än 20 länder. Analy-
sens resultat pekar mot en liknande trend gällande kolhydrat-
kost och livslängd.

Om kolhydraterna utgjorde mindre än 40 procent av totala 
kaloriintaget definierades konsumtionen som låg. En högkol-
hydratkost innehöll mer än 70 procent kolhydrater.

Måttliga mängder av kolhydrater kopplas till ett längre liv, enligt ny rapport med Amerikansk långtidsdata i 
tidskriften Lancet Public Health.

källa: Dagens Medicin
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krönika

”Livet är för kort för att vara 
hemma och känna efter”...

boktips

Hälsorevolutionen - Vägen till en anti-inflammatorisk livsstil
Av: Maria Borelius

Ny forskning visar att inflammation får kroppen att åldras i förtid och ökar risken för flera av våra stora folksjuk-
domar. Maria Borelius är en svensk prisbelönt vetenskapsjournalist och författare till flera böcker om medicin och 
hälsa. Hon är en 4-barns mamma, egenföretagare som till och med varit handelsminister en period! Utan överdrift 
en mycket aktiv kvinna med stor aptit på livet.

Författaren börjar boken med att be-
skriva hur hon vid 52 års ålder kände 
sig gammal, svullen och utmattad. Hon 
hade ryggont och klimakteriebesvär och 
upplevde en allmän känsla av livet snart 
var slut. Varför? frågade hon sig. 

Det blev början på en fyra år lång resa 
där hon genom en slump upptäckte en 
helt ny livsstil - den antiinflammatoris-
ka. Hon vägrade acceptera sin situation 
och bestämde sig för att söka alternativ 
för att må bättre.

Som en nyfiken detektiv började hon 
gräva efter kunskap, och hon reste jor-
den runt för att lägga ett pussel av den 
information hon fick från ledande fors-
kare, gurus och hälsoentusiaster på den 
vetenskapliga frontlinjen. 

Boken handlar om mat och träning men 
är också en berättelse om författarens 
privata liv och inre resa. Stort fokus i 
boken ligger på det själsliga lugnet.

Jag heter Sofia, gift, med två halvvuxna 
barn och tusen järn i elden. Jag har inte 
ens tid att vara snuvig, desto mindre tid 
att ha en kronisk sjukdom! Hur ska jag 
hantera detta?

Från datavärld till blomvärld
För några år sedan bytte jag en karriär 
inom IT för att fullfölja en dröm som 
bygger på mitt intresse för design, in-
redning, natur och mat. 

Nu äger jag Orust Blommor, en han-
delsträdgård med plantskola, restau-
rang/café, pelargonmuseum och inred-
ningsoutlet. Hårt arbete har alltid varit 
del av mitt liv, älskar mina vänner och 
vårt sociala liv och trivs bra med allt.

Försökte ta kontroll
När jag fick min diagnos reagerade jag 
som jag alltid gör- vill förstå allt och ta 
kontroll över situationen! Jag började 
läsa om FM och om andras berättelser. 

Det slutade jag snabbt med då jag inte 
riktigt kände igen mig och bestämde mig 
för att skapa min egen berättelse istället.

Positiv energi 
Jag jobbar på och umgås socialt som ti-
digare men har lärt mig att vissa gånger 
under en ledig dag ligga till sängs och 
titta på film, läsa en bok, sova och vila 
med gott samvete. Har även funnit ut att 
träning och kost påverkar mig positivt. 

Kärringen har köpt sitt livs första 
gymkort och tränar mjukt med låga vik-
ter 2 ggr i veckan och försöker hinna ut 
och gå 2 ggr i veckan. Orkar jag inte en 
dag så funkar ett glas vin med mannen 
och/eller vänner väldigt bra också, då 
positiv energi för mig är en bra ”med-
icin”!

Val av mat påverkar min värk
När det gäller kost försöker jag undvi-
ka gluten, ris och grönsaker som växer 
under jord och får då bort det mesta av 
värken. 

Men det är ju så gott med bröd, po-
tatis m.m så faller jag tillbaka tills det 
värker igen, men ja, ja, det är ju faktiskt 
inte hela världen med värk… Det finns 
ju värre saker, både Ebolavirus och krig, 

Maria träffade forskare och livsstilsgur-
us och kom på så sätt i kontakt med det 
vi kallar antiinflammatorisk mat. Hon 
beskriver hur intresset för kost och hälsa 
väcktes och hur hennes kunskaper växte 
i takt med intressanta möten och efter-
forskningar. Maria Borelius beskriver 
vetenskapliga samband på ett sätt som 
är lätt att ta till sig.

Hon beskriver antiinflammatoriska 
grönsaker som regnbågen: ” Ju fler fär-
ger du äter varje dag desto vackrare blir 
tallriken och desto vackrare blir du och 
din insida eftersom varje färg represen-
terar en viss sorts aktiva näringsämnen”, 
skriver hon.

I vissa kulturer anses maten vara till och 
med den allra främsta medicinen. Vik-
tigare än allt annat helt enkelt för att vi 
äter så ofta och får i oss en mängd äm-
nen via maten. Dessa födoämnen har 
full kapacitet att bygga skydda och läka 
kroppen eller skapa stress och sjukdom.

Maria anser även att man bör integrera 
fysisk aktivitet och meditation i sin var-
dag och göra det till en lika naturlig del 
av livet som att sova och äta. Helheten 
är viktig och man ska behandla sig själv 
så bra som man bara kan-även om det 
kräver omstrukturering och noggrann 
planering. Till slut blir de goda vanorna 
en självklarhet.

Boken innehåller praktiska tips om hur 
man kan lägga upp sin diet och recept 
på bra, lättlagad antiinflammatorisk mat 
som faktiskt kan ätas av hela familjen. 
Den är spännande och användbar och 
kan hjälpa dig att komma igång med ditt 
nya, hälsosamma liv!

som får mina problem att blekna i jäm-
förelse.

Att se positivt på livet trots allt
Jag har valt att se livet positivt även om 
jag har svårt att gå ibland eller inte kan 
öppna en burk. Jag får gå lite långsam-
mare de dagarna och be om hjälp med 
att öppna burken. 

Livet är för kort för att vara hemma 
och känna efter med allt roligt som li-
vet erbjuder om man låter det och alla 
spännande människor jag träffar på 
Orust Blommor och på mina resor till 
mitt älskade Provence!

Life is a box of chocolate……

Sofia delar med sig av sin historia

”Jaha så har man fått diagnosen fibromyalgi”……. Det känns trots allt 
bra att veta vad all denna värk och trötthet kommer ifrån.

Text: Sofia	Dannestam
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Man med fibromyalgi 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.

vad innebär egentligen begreppet ”Normalt förekommande arbete”?
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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	försälj-
ning	hos	Fibromyalgiförbundets	forskningsstiftelse.

Allt	överskott	går	till	Fibromyalgiförbundets	forskningsstif-
telse,	som	innehavare	av	90-konton.	Svensk	Insamlingskon-
troll	kontrollerar	att	pengarna	går	till	rätt	ändamål.	

Det	är	ett	enkelt	sätt	att	stötta	vetenskaplig	forskning	om	
fibromyalgi	 och	 samtidigt	 skicka	 ett	 julkort	 till	 någon	 du	
tycker	om.

svar: 
Försäkringskassan menar med ”normalt förekommande arbe-
te” att arbetsförmågan ska bedömas i förhållande till lättare 
arbete, var som helst i Sverige, oavsett om det finns arbete el-
ler inte.

Det är då viktigt när det gäller sjukskrivning och man pas-
serar 180 dagar att det anges att arbetsförmågan är nedsatt 
oavsett arbete, oavsett lättare arbete.

Det kan finnas möjlighet att tillägga att nuvarande arbetsplats, 
om det är så, är optimalt anpassad vad gäller arbetsmiljö och 
social miljö mm. Tyvärr förekommer det att Försäkringskas-
san använder en felaktig tolkning av begreppet ”normalt före-
kommande arbete”.

I ett prejudicerande mål om rätt till sjukpenning som dömdes 
i Högsta förvaltningsdomstolen 2018 var frågan om den för-
säkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande 
till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden. Den försäkrade fick efter domen rätt till 
sjukpenning.

I domen fastslås att det ska göras en verklighetsförankrad 
prövning av den försäkrades arbetsförmåga. Det innebär i 
praktiken att FK inte kan fortsätta med sina slentrianmässiga 
hänvisningar till krav på arbetsmarknaden som inte är verk-
lighetsförankrade.

Hänsyn måste tas till förhållandena på arbetsmarknaden 
i stort och anpassas efter hur arbetsmarknaden förändras 
över tid. Således har Högsta förvaltningsdomstolen klart och 
tydligt angivit att en prövning ska göras gentemot en faktisk 
arbetsmarknad och inte en teoretisk som Försäkringskassan 
tidigare gjort gällande.

Domstolen fastslår att det är Arbetsförmedlingens bedöm-
ningar som ska vara vägledande för FK i detta avseende. 
Domstolen menar att det i första hand är personer som helt 
klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna 
arbetsmarknaden som inte ska ha rätt till sjukpenning.

Den försäkrade måste därmed kunna leva upp till de krav och 
förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarkna-
den allmänt sett har när det gäller till exempel arbetsprestatio-
ner och arbetstakt.

Det står nu klart att Försäkringskassan enbart kan bedöma 
att arbetsförmåga finns i sådana fall där en försäkrad kan leva 
upp till alla de krav som en arbetsgivare typiskt sett ställer på 
en anställd. I denna del kommer Försäkringskassan behöva 
förändra sina bedömningar.

I målet konstaterar domstolen att de flesta arbeten ställer krav 
på att man kan använda sina händer. Det är svårt att föreställa 
sig arbeten där man – utan anpassningsåtgärder – skulle ha 
kunnat klara av att utföra samtliga arbetsuppgifter i normal 
arbetstakt och dessutom i en tidsmässig omfattning som över-
stiger en halvtid utan adekvat handfunktion.

Mitt namn är Bjarne
 - och hade tänkt att dela med mig av hur det är att leva med 
fibromyalgi. Jag är född i Röros i Norge och uppväxt på Sval-
bard. Där gick jag alla mina år i skolan och sedan som lärling 
innan jag tog gesällbrev som industrimekaniker. 

Jag arbetade i kolgruva på Svalbard, sedan i några olika 
verkstäder runt om i Norge innan jag 1998 hittade ett jobb 
inom datasupport i Sveg. Där bor jag fortfarande och trivs ef-
ter 20 år.

Vägen till diagnosen
Mina smärtor började redan i 18 års-åldern och har sedan 
dess blivit successivt värre. I början på 2000-talet fick jag för 
första gången diagnosen fibromyalgi efter en 2 år lång utred-
ning vid den reumatiska avdelningen på Tynset sjukhus. 

Efter det har jag varit på 7-8 andra utredningar runt om i 
Sverige då olika läkare och handläggare på Försäkringskassan 
har tvivlat på utredningarna och på min diagnos, en upplevel-
se jag inte är ensam om tyvärr.

Jag är i dag 75% sjukpensionär med en helt underbar familj 
som förstår mig och hur jag mår, med goda och dåliga dagar. 
Det är dem som lyfter mig genom min vardag på gott och ont. 

Änglarna i mitt liv
När man haft en längre period som har varit dålig, så är det 
tyvärr dom det går ut över då humöret inte blir det bästa. 

Under dåliga perioder är det dom som är min ljuspunkt i 
tillvaron. Hade jag inte haft dom vet jag inte hur livet hade 
varit. 

Min fru och mina två söner är mina riktiga änglar i denna 
världen som hjälper mig med allt från att komma ur sängen, 
klä på mig strumpor, hämta upp saker jag tappar på golvet 
och allt möjligt annat man behöver hjälp med dom riktigt då-
liga dagarna.

Matlagningens betydelse för mig
Jag tycker mycket om att vara i köket och göra mat och baka. 
Eftersom jag är hemma brukar jag som oftast göra middagen. 
Hemma i vårt hushåll tycker vi om god, gammaldags hus-
manskost, så det är sällan vi har färdigmat. 

Att kunna ta sig tid att göra en riktig god middag betyder 
mycket, och eftersom vi är både norska och svenska så kör 
vi traditionsenlig mat från båda länder. Matlagning funge-
rar ofta, även med dom smärtor och besvär man har av fibro. 
Mycket av matlagningstid går ut på att vänta, så som när man 
bakar bröd.

Ifrågasatt av Försäkringskassan
En av mina handläggare ifrågasatte mig för att jag brukade 
baka bröd varje vecka då det kunde ta upp till 3 timmars ar-
bete, fast jag inte klarade av att jobba fysiskt i 2 timmar på 
arbetsträning. 

Jag förklarade att ta fram allt och sen ordna degen och stä-
da undan tog faktisk bara 10 min, 
den resterande tiden var jäsning 
och bakning då jag kunde sitta i 
soffan. Så om man bakar eller gör 
mat så blir det ofta naturlig tid för 
återhämtning, en perfekt grej man 
fortfarande kan klara av även dom 
lite sämre dagarna.

Hobby - Fibromyalgi - livsglädje
Nästa gång hade jag tänk att berät-
ta lite för er om mina hobbys (träs-
nideri och modellflyg) och hur jag 
lyckas hålla på med dom i kombi-
nation med fibro och hur mycket 
livsglädje dom ger mig.

Text : Bjarne Kvilvang

Bakning och återhämtning hänger ihop...
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Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

Halland
Föreläsning ”Kropp och Stil”

Fibromyalgidistrikt Halland hade en 
mycket trevlig föreläsning på temat 
”Kropp och stil” där vi fick till oss grun-
derna hur vi hittar styrka, balans och 
välbefinnande både från insidan och 
utsidan. 

Yvonne berättade om hur viktig vår 
hållning är för att vi ska känna och ut-
stråla självkänsla. 

Vi fick även tips på hur vi enkelt kan 
träna upp de små musklerna som sitter 
mellan skulderbladen, de som håller 
ryggen uppe. Yvonne fortsatte med vil-
ka stilpersonligheter det finns, roman-
tisk, klassisk, dramatisk, naturlig för att 
nämna några. 

Vi fick också höra lite om kroppsfor-
mer, hur vi ska klä respektive kropps-
form, vilka delar av kroppen som ska 
lyftas fram beroende på om jag är en X, 
A, 0, H eller V form. Undertecknad fick 
reda på att den form som jag befinner i 
är ”pyntbar”, kanske något jag kommer 
att ta fasta på. 

Många goda råd gavs till de olika for-
merna. En kropp utan något hull på 

värNamo
10-års jubileum

Den 20 oktober firade Värnamo Fibro-
myalgiförening 10-årsjubileum. Firan-
det började med mingel och ordförande 
Monica Lööf hälsade alla välkomna. Vi 
var ett 20 tal medlemmar som sedan 
fick avnjuta en god planka med tillbe-
hör till lunch. 

Efter lunchen fick vi lyssna till förelä-
sare Maria Modèe som driver Mindful 
Training i Värnamo (www.mindfultran-
ing.se). Hon pratade om hur vi kan han-
tera stress och smärta med andning och 
avslappning och vi fick också prova på 
yinyoga. 

Varbergs Fibromyalgiförenings månad-
sträff med föredrag av Ingmar Skogar, 
Costa Rica/Nicaragua

Ingmar Skogar har återkommit flera 
gånger till Varbergs fibromyalgifören-
ing med sina fina bildspel. Denna gång 
om Costa Rica och Nicaragua. Två färg-
starka länder av sju i Centralamerika på 
landtungan mellan syd och nord Ame-
rika. Två grannländer som skiljer sig 
mycket åt i klimat. 

Costa Rica är grönt och frodigt med-
an Nicaragua är torrare. Här finns 
molnskog, regnskog, vulkaner, laguner 
och varma källor. Uppe i trädkronorna 
klättrar charmiga apor och sengångare 
tillsammans med stora aror och tuka-

varberg
Månadsträff med föredrag

Text: Marie-Louise	Olsson
Varbergs	Fibromyalgiförening

Text: Kerstin Andersson

Den 30 augusti, dagen var precis lagom 
för en friskvårdsdag, inte för varm och 
inte för kall. 18 glada tjejer på plats på 
piren vid Hamnplan i Örebro, kan det 
bli bättre?

Örebro
Friskvårdsdag i Örebro

Text: Birgitta	Gustafsson

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

Vi skulle ut och åka på en lunchkryss-
ning med M/S Lagerbjielke. En guidad 
tur genom sluss ut till Essundet och till-
baka på ca 3 timmar. 

KAK och Eskilstuna var inbjudna 
som närliggande föreningar och från 
KAK kom det 6 st, jättekul.

Det blev en trevlig tur med många 
skratt, god mat, trevliga samtal och en 
guidning som var väldigt intressant. 
Alla bestämde direkt att det här måste 
vi göra om. Tack alla som var med för 
trevliga timmar.

Vi hade även besök av Gunilla Lecoq, 
Borås, som representerad Fibromyalgi-
förbundets styrelse som höll ett litet tal 
och Värnamo fibromyalgiförening fick 
ett bidrag insatt till Fibromyalgiförbun-
dets forskningsstiftelse som jubileums-
gåva. 

Vi fick även en gåva/plakett i form av 
en ”glasdiamant” av fibromyalgifören-
ingen i Borås. Dagen avslutades med 
kaffe och god tårta.

ner. På marken lever färgrika grodor 
och stora leguaner. Mängder av färgri-
ka fjärilar och kolibrier ses flyga mellan 
blommorna för att dricka nektar. 

Det är svårt att överträffa den mång-
fald som finns i länderna. Ett mycket in-
tressant föredrag som vi är glada att fått 
ta del av.

baken, kan med fördel ha stora fickor 
gärna med nitar eller annat pynt för att 
förstora intrycket. 

Goda råd om hur vi fokuserar på den 
delen som vi tycker är mindre för att 
förminska den del som vi anser vara 
större på kroppen. Eva från Linneprin-
sen visade lite kläder som passade till 
olika stilar.

En härlig kväll med vänner från både 
Halmstad, Falkenberg och Varberg. 

Många goda skratt blev det och en god 
avslutning med exotisk bricka som Fi-
bromyalgidistrikt Halland bjöd på. 

Stort tack till er alla som kom denna 
grådaskiga novembertisdag. Stort tack 
också till Yvonne Grundström från 
Stilin och Eva Linneroth Stranne från 
Linneprinsen.
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FM-KRYSSET 4/2018
1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

sTjärNvinst!
Nästa stjärnvinst: en Painmaster-behandling mot smärta.

FM-kryssET 3/2018 
Lösning: FÄRGSPRAKANDE	SYMFONI

Stjärnvinst:	Ett	fibromyalgiarmband	från	Chistyle
Marie Johansson, Ucklum

1:a	pris:	Liselotte Fabritius, Halmstad
2:a	pris:		Alis Veglo, Östersund

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

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

Text: Ingela	Karlbom

Ett gäng tjejer från Fibromyalgiföreningen i Norrköping for på tvåda-
garsresa till Ullared i mitten av oktober. Medhavd fika intogs vid Brahe-
hus, där sken solen och vi med den.

Väl framme i Ullared kastade vi oss in i varuhuset….. för att börja 
med att äta lite lunch. Mätta och med nya krafter intog vi våra vagnar, 
förväntansfulla och köpglada. Hela eftermiddagen och kvällen gick vi 
runt bland allehanda grejer, medan allt mer hamnade i våra korgar. Lite 
fika däremellan såklart. Fullastade skred vi ut till bilarna för att förhopp-
ningsvis få med oss allt. När det var fullt skulle alla vi tanter in också, 
inte det lättaste men med skohorn och god vilja gick det bra.

Kvällen avslutades i en gemensam stuga för hela gänget. Det bjöds god 
middag vilken bestod av hjortgryta, därtill många goda skratt. Vi fick 
även besök av två gamla damer från framtiden, eller vad de nu var? De 
snattrade och visade sina grin så gaddarna for på sne, så till den milda 
grad att några höll på att trilla av stolarna.

Efter en skrattnatt och gofrukost begav vi oss av till det gula huset 
igen. Full fart in mot alla hyllor, nu skulle det handlas igen minsann. När 
dagen började övergå till sen eftermiddag kväll kände vi oss nöjda och 
belåtna. Bilar fyllda till bredden och så även takboxarna. Vi bidrog nog 
med några tusen till varuhuset de här dagarna.

Resan avslutades med härliga räkmackor på hemvägen. Nu börjar pla-
neringen för nästa års resa. 

NorrKÖPiNg
FiNtjejer på utflykt till Ullared

Trubaduren Jimmy Eriksson underhöll med musikquiz  och en  härlig 
blandning låtar för alla åldrar. Det bjöds på mat, kaffe och tårta. 

Fibromyalgiförbundets ordförande Marie-Louise  deltog  i firandet  och 
överräckte en gåva från förbundet till föreningen i form av ett bidrag till 
fibromyalgiforskningen. Det var ett mycket bra
initiativ av gåva och vi tackar så mycket för uppvaktningen. 

Ett stort antal medlemmar deltog i firandet, så även två gamla damer 
från framtiden. Kvällen avslutades med mingel och trevlig samvaro. 

NorrKÖPiNg
Fibromyalgiföreningen i Norrköping har firat sitt 10 årsjubileum.



bOrLäNGE-FALUN  l  0243-807 56, borlange@fibromyalgi.se
bOrÅs  l  070-528 34 44 , boras@fibromyalgi.se
EskiLsTUNA  l  076-715 02 98, eskilstuna@fibromyalgi.se
FALkENbErG  l  0346-927 03, falkenberg@fibromyalgi.se
GöTEbOrG  l  0705-44 69 46, goteborg@fibromyalgi.se
HALMsTAd  l  0708-133 773, halmstad@fibromyalgi.se
HässLEHOLM  l  0451-208 29, hassleholm@fibromyalgi.se
jöNköPiNG-HUskV. l  036-14 00 27, jonkoping@fibromyalgi.se
krisTiANsTAd  l 070-842 49 86, kristianstad@fibromyalgi.se
krisTiNEHAMN  l  070-255 17 54, kristinehamn@fibromyalgi.se
köPiNG-ArbOGA-kUNGsör  l  070-354 42 74, 
koping@fibromyalgi.se
MALMö  l  040-97 59 23, malmo@fibromyalgi.se
MjöLby  l  0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se
MOrA  l  0250-211 31, mora@fibromyalgi.se
NOrrköPiNG  l  070-769 13 33,  norrkoping@fibromyalgi.se
NOrrTäLjE  l  0176-165 90, norrtalje@fibromyalgi.se
OskArsHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
skArA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
skELLEFTEÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
sköVdE  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
sTOCkHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TrELLEbOrG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPsALA  l  018-35 25 15, uppsala@fibromyalgi.se
VArbErG  l  0340-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se
Visby  l  070-552 67 92, gotland@fibromyalgi.se
VäNErsbOrG-TrOLLHäTTAN-UddEVALLA l 073-406 06 16, 
fyrbodal@fibromyalgi.se
VärNAMO  l  073-52 88 201, varnamo@fibromyalgi.se
VäsTErVik  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VäXjö  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
ysTAd  l  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 - FMNytt 
Som medlem i Fibromyalgiförbundet har du tillgång till 
följande förmåner och rabatter:
•	
•	 Fibromyalgiförbundet: 
 • Studiecirkeln ”Må bra med Fibromyalgi”
 • Tillgång till utbildningar anordnade av 
    förbundet
 • Medlemstidningen FibromyalgiNytt, som ut- 
    kommer 4 gånger per år
•	 Göran söderlund: 500 kr rabatt för juridisk hjälp vid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


