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Vilken underbar start vi fick på våren detta året och i april redan. Under påsken, och 
några dagar efter det, begav jag mig på en fantastisk resa genom nästan hela landet, från 
västkusten upp till Gällivare. När vi åkte hade det redan slagit ut i både björk och annat 
hos oss. 

Vi kom fram till Gällivare som inte var alls så vintrigt som jag hade föreställt mig. 
Naturligtvis blev det mer och mer vinter ju högre upp vi kom. Hemresan blev mer fan-
tastisk då vi åkte från ett landskap i vinter till ett i full vårskrud tre dagar senare. Det 
är underbart att se hur stora kontraster det finns i vårt vackra land och hur avlångt det 
egentligen är. Vi har mycket att vara tacksamma för.

Med denna början vill jag inleda med vad ni kommer att finna lite längre fram i tidning-
en. Vi skriver om ”grön rehab” som blivit mycket populärt och verkar fungera bra på 
oss stressade människor. I denna rehabiliteringsform tränar man på att se till sina egna 
behov, tänka på sig själv och acceptera hur det ser ut med resurser och belastningar. Man 
får en annan förståelse för sin situation och lär sig hushålla med sin energi. 

Naturligtvis förväntas det sig något av deltagarna som att göra en livsomställning och 
genom olika aktiviteter och samtal få olika ingångar att närma sig problemen för att 
kunna bryta negativa mönster i tankar och beteende. Förhoppningsvis efter dessa veck-
or har lite förändrats, mindre stress, mindre smärta och kanske en bättre förståelse för 
varför man har hamnat där man är.

I detta nummer kommer ni finna mycket fakta om fibromyalgi. Ibland klumpar det ihop 
sig med olika föreläsningar och andra engagemang som vi är ute på. Men håll till godo, 
kanske kan vi lära oss något nytt i och med det. 

Vi skriver om Artros som många lider av, inte bara vi med fibromyalgi. Vad är artros? 
Vad händer i kroppen vid artros? Vem får artros och varför? Hur ställs diagnos? Be-
handling? 

Vi har även reportage från AFA-konferensen som alla föreningar också var inbjudna 
till, samt en del andra reportage. Inte minst har vi sidorna Landet Runt från era fören-
ingar och allt roligt som ni har hittat på. 

Önskar er alla en skön stund med FibromyalgiNytt och en så smärtfri sommar som det 
går för var och en av er. 

Portalen Uppdatering

På www.fibromyalgi.se ligger vår fina, nya hemsida. Här kan 
man hitta allt som berör förbundet, föreningarna och hålla 
koll på det som händer inom området fibromyalgi. 

Styrelser och medlemmar har egna sidor. Inlogget du får när 
du blir medlem i en förening (du blir då automatiskt medlem 
i Fibromyalgiförbundet) ger tillgång till medlemssidorna på 
fibromyalgi.se.

www.fibromyalgiportalen.se är vår digitala satsning på egen-
vård vid fibromyalgi. Portalen är öppen för alla, inte bara 
medlemmar i förbundet. Den är kostnadsfri tack vare pro-
jektfinansiering av Allmänna Arvsfonden. 

Fibromyalgiportalen erbjuder stöd till egenvård, kunskap och 
gemenskap. Man registrerar sig enkelt genom att ange ett an-
vändarnamn och lösenord, välja medlemsnivå (där man väl-
jer om man vill ha personlig kontakt med coach) och använ-
der sig av de verktyg och funktioner som erbjuds. 

Portalen är tänkt att vara en komplement till ”vanlig” rehab 
och vård - inte en ersättning! Det finns många praktiska tips, 
ljudfiler, filmer, information, dagböcker och redskap. 

Portalen vill uppmuntra till att utnyttja de resurser man besit-
ter, inte fokusera på begränsningar. Genom att kartlägga sin 
hälsostatus kan man känna att man får kontroll över sin situ-
ation och sin sjukdom! 

Ladda ner FM-portalen 
gratis på App-Store!

Vi har fått en del frågor från nyblivna medlemmar i förbundet som inte kan logga in på portalen med sitt an-
vändarnamn och lösenord.

kan du tänka dig ett omväxlande och inspirerande arbete i förbundsstyrelsen? 
kontakta valberedningen: valberedning@fibromyalgi.se

För att underlätta användning har vi utvecklat en app som 
finns för iPhone. Här har vi valt ut vissa funktioner från por-
talen och i appen kan man logga i dagböcker, spara favoriter, 
lyssna på ljudfiler osv. 

Appen heter FM-portalen och finns på App Store. Allt man 
gör i appen synkas med sajten och noteringar syns på båda 
ställen.
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Förbundsnytt Förbundsnytt

AFA-konferens

Glöm inte att anmäla er till vår höstresa till 
Gran Canaria!

AFA satsar 150 miljoner på forskning varje år och har 200 
olika projekt inom arbetsmiljö och hälsa. Man satsar på forsk-
ning som berör kronisk smärta, en vanlig orsak till sjukskriv-
ning och något som innebär höga samhällskostnader. AFA 
vill på så sätt bidra till minskad sjukfrånvaro och långvarig 
arbetsoförmåga. 

Denna heldag ägnades forskare som ansvarade för nyligen 
avslutade projekt och som nu skulle redovisa resultatet av sitt 
arbete. 

Försäkringsbolaget AFA höll en konferens i Stockholm i 
februari med temat Kronisk smärta. 

En nordisk studie har identifierat riskfaktorer för att utveckla 
kronisk smärta. Ett exempel som gavs var för whiplashpatien-
ter där några av dessa riskfaktorer var: smärta (innan skade-
tillfället), kvinnligt kön, låg utbildning, arbetslöshet, psykisk 
ohälsa eller verkstadsarbete. 

Ett år efter skadetillfället hade personer i högriskgruppen 
en ökad smärt-sensitisering jämfört med andra drabbade.Ett 
fynd i undersökningen visar att fysisk aktivitet har en före-
byggande och helande effekt på risken att utveckla kronisk 
smärta.

Man beskrev ett projekt med internetbaserad behandling 
med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för perso-
ner med långvarig smärta. 

Långvarig smärta är ett vanligt fenomen som drabbar 20% 
av befolkningen, kanske mer. Endast symtomreducerande in-
satser är sällan effektivt och själva sökandet efter en fungeran-
de behandling kan bli ett livslångt arbete och ibland ett större 
problem än själva smärtan.

Ofta kommer patienterna till vården och vill veta varför de 
har ont och får istället svaret ”jag vet inte”. Man strävar na-
turligt efter bot och svar på vad man lider av. Risken är att 
man ställer resten av livet på vänt medan man inväntar svaret. 
Vården bör istället hjälpa patienten att leva med frågetecknet 
och att klara av att acceptera osäkerheten. 

Om man undviker aktiviteter av rädsla för smärta blir man 
mer och mer passiv. Smärtan kanske inte blir värre men man 
får sämre livskvalitet. Hur får man då patienten att bryta 
mönstret och röra sig uppåt i spiralen? Psykologen och fors-
karen Rikard Wicksell föreslår att man slutar fokusera på att 
minska smärtan och försöker lyfta fram andra värden i livet. 

Behandlingen går ut på att uppnå beteendemässig flexibi-
litet och hitta tillbaka till det man tycker är värdefullt. Be-

Björn Gerdle från Linköpings Universitet berättade om bio-
kemiska förändringar vid fibromyalgi. Han beskrev fibromy-
algi som ett alltför vanligt men gåtfullt tillstånd. Vid kronisk 
smärta ser man omfattande biokemiska förändringar i hjär-
nan. Man ser t.ex. en minskad volym av grå substans, föränd-
rad kemisk sammansättning och förändrad aktivering hos 
vissa celler. 

De goda nyheterna är att förändringarna är reversibla. Om 
exempelvis en patient med höftartros som har långvarig värk 
opereras, höften byts ut och smärtan försvinner, går vissa för-
ändringar tillbaka.

Vid fibromyalgi ser man även perifera förändringar i musk-
ler. Man har observerat sänkta nivåer av energirika substanser 
och ökningar av laktat, pyruvat och glutamat. Däremot har 
man inte sett några förändringar i blodflödet.

Forskarna har upptäckt proteinförändringar som korrelerar 
med smärtintensitet. Det finns en annan inflammationsprofil 
i plasma hos personer med FM jämfört med hos friska. 

Genom lumbalpunktion kan man analysera cerebrospinal-
vätska som speglar tillståndet i centrala nervsystemet. Det var 
en tydlig skillnad mellan patienter och kontrollgrupp.

Sammanfattningsvis ser man alltså tydliga biokemiska skill-
nader i muskler, plasma och cerebrospinalvätska. Vid FM fö-
rekommer både lokal och systemisk inflammation. Man vet 
dock inte vad som är primärt eller sekundärt.

Nationella Registret över Smärtrehabilitering är ett kvalitets-
register över smärtrehabiliteringen i Sverige. Registret har 
38.000 patienter där man registrerat många variabler. NRS 
innehåller mycket information och leder till kunskap och un-
derlättar forskning. 

När det gäller smärtrehabilitering pratar man om unimodal 
rehab, vilket innebär enstaka åtgärder, och multimodal rehab 
(MMR), som sker i team med flera olika åtgärder enligt ett 
program. MMR utförs med fördel i grupp och undervisning 
och fysisk aktivitet är två beståndsdelar som ingår. 

MMR har visat sig ha effekt på smärta mer än på psyko-
logiska faktorer. Dock har inte alla patienter nytta av MMR. 
Man bör ha bättre urvalsmetoder och erbjuda programmet 
till de patienter som förväntas ha nytta av det och man bör 
också kunna erbjuda olika typer av MMR.

IBS är ett tillstånd som drabbar 10-20% av befolkningen. Lik-
som vid fibromyalgi har man inte några entydiga biomarkörer 
för sjukdomen, bara symtomatologi. I gruppen Funktionella 
Tarmsjukdomar är IBS  vanligast, men man kan ha samtidiga 
drag från flera åkommor. 

För att uppfylla kriterier för IBS ska man ha besvär koppla-
de till tarmtömning, ändrad avföringsfrekvens och ändrad av-
föringskonsistens. Man ser ofta en kombination av buksmärta 
och avföringsrubbning. 

Vanlig samsjuklighet med IBS är bland annat fibromyalgi, 
huvudvärk, migrän, ME/CFS och ryggsmärta. Man ser en 
tydlig interaktion tarm-hjärna-tarm. 

Målet för forskningsprojektet var att öka förståelsen för 
smärtmekanismer vid IBS. Som ett led i forskningen har 
man utvecklat ett test för att mäta tarmens känslighet som är 
”snällare” än nuvarande, mer invasiva metoder.

Som behandling erbjuds bromsande/lösande medel som 
ger god effekt vid IBS. Även låg dos anti-depressiva kan fung-
era. De flesta patienter anger dock att förändringar i kosten är 
det som gör mest nytta. Fysisk aktivitet och träning har enligt 
studier inte påtaglig effekt men försämrar inte heller symtom 
vid IBS. Strukturerade aktiveringsprogram kan vara bra.

AFA vill bidra till minskad sjukfrånvaro

Nordiskt perspektiv

Internetbaserade behandlingar

handlingen är en internetförmedlad självhjälpskurs uppdelad 
i mikromoduler. Man har efter behandling sett ett bra resultat 
där effekten kvarstår efter ett år. Man kallar konceptet ACTs-
mart. 

En annan forskargrupp har testat  internetbaserad Kognitiv 
Beteendeterapi (KBT) för individer med psykisk ohälsa och 
långvarig smärta. Man ville testa en skräddarsydd internetbe-
handling som inkluderade telefonkontakt under 5-10 veckor 
med personlig återkoppling veckovis. Modulerna bestod av 
intro och text, övningar och även hemuppgifter.

Behandlingsplattformen utvecklades av Akademiska Sjuk-
huset i Uppsala. Programmet uppgick till 707 minuter totalt 
och detta upplevdes för omfattande av många. En annan no-
tering var att patientens tilltro till programmet var avgörande 
för att det skulle lyckas.

Biokemiska förändringar vid fibromyalgi

IBS

Smärtregister och Multimodal rehabilitering

Tillsammans med Welltours reser vi 9 september (en eller två veckor) till San Agustin. 

Vi kommer att erbjudas aktiviteter som vattengymnastik, gruppträning och yoga, trivselkvällar 
och åka på gemensamma utflykter. Massagebehandlingar kan bokas till förmånligt pris.

Medlemmar kan ta med anhöriga och/eller vänner på resan. 

Kontakta oss för priser för de olika alternativen (eller se mer utförlig beskrivning i föregående 
nummer av FMnytt). Medlemmar får 500 kr rabatt.

Man studerar för närvarande en bakterie som heter 
Brachyspira som kan vara intressant vid IBS. Man behöver 
mer forskning för att veta om och hur den påverkas av be-
handling.

Anmälan och frågor till, tamara@welltours.se, 
all information och betalning skickas i retur-
mail.

Välkomna till värmen!

Bilder från:

Text: Eva Deurloo
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samsjuklighet samsjuklighet

Värkande, svullna, stela leder? 

Det är inte typiskt för fibromyalgi. Även 
om man har ont överallt och känner 
sig stel brukar lederna  inte svullna och 
rörligheten i leden brukar inte heller på-
verkas av fibromyalgi. Däremot kan det-
ta vara ett tecken på artros som är den 
vanligaste ledsjukdomen i världen.

Fibromyalgi är emellertid inte en ute-
slutningsdiagnos och man kan ha både 
artros och fibromyalgi. Artros är vanli-
gare ju äldre man är men de exakta me-
kanismerna är fortfarande oklara.

Alla leder kan drabbas av artros men 
det är vanligast i knä, höft, rygg och 
händer. Ofta är sjukdomsförloppet lång-
samt och det kan ta år att utvecklas. 

Artros smittar inte från led till led och 
man får heller inte reumatism till följd 
av artros. Det är inte alltid man får någ-
ra besvär av en led drabbad av artros. 
En del har inte ont alls medan andra 
drabbas hårt och kan få svårt att klara 
vardagen.

Vad händer i kroppen vid artros?

I en normal led rör sig ben i förhållande 
till varandra med benändarna klädda i 
ett lager brosk och hela leden är omslu-
ten av en ledkapsel fylld med vätska. 

Muskler runt leden gör att den rör sig. 
Ett friskt brosk fungerar som en glidyta 
som minskar friktion. Här finns varken 
nerver eller blodkärl utan brosket förny-
as av ledvätskan. Ledvätskan bildas ge-
nom att leden belastas och rörs (därför 
kan motion se till att brosket är friskt). 

När man får artros bör-
jar brosket vittra sönder 
och till och med försvinna. 
Detta kan man se på rönt-
gen och då är mellanrum-
met i leden mindre än hos 
en frisk led. Ibland påver-
kas själva benet och det 
kan bildas små bentaggar 
på gränsen mellan brosk 
och ben som gör att leden 
fastnar och rörligheten på-
verkas. 

Här presenterar vi olika tillstånd som är vanligt förekommande 
tillsammans med Fibromyalgi.

Artros
Så småningom blir även musklerna 

vid leden svagare. Ledkapseln blir tjock-
are och påverkas av inflammation som 
kan orsaka svullnad och värmeökning i 
leden. 

Vem får artros och varför?

Riskfaktorer för att få artros är fram-
förallt ålder och ärftlighet. Har man ti-
digare haft en skada i leden löper man 
sedan högre risk att utveckla artros. 

Även fysiskt belastande arbete kan 
öka risken för artros. Eftersom man inte 
vet exakt varför man får artros finns det 
inget säkert botemedel men man kan 
försöka förebygga sjukdomen genom en 
hälsosam livsstil. 

Viktkontroll är ett av sätten att före-
bygga artros och även minska lidandet 
när man redan utvecklat sjukdomen. 

Hur ställs diagnos?

Läkaren ställer diagnos baserat på sym-
tom som beskrivs, undersökning av 
leder och röntgenbilder. Man behöver 
inte specialistutlåtande utan allmänlä-
kare kan göra bedömningen. 

Smärta är huvudsymtomet och läka-
ren brukar undersöka svullnad och öm-
het över leden. Man mäter ledens rörel-
seomfång och styrkan i musklerna. 

När sjukdomen är långt framskri-
den kan man ibland se felställningar i 
leden. Till exempel artros i knä kan ge 
hjulbenthet och artros i fingrar kan ge 
knotiga leder. 

Om läkaren misstänker artros skickas 
remiss till röntgen för att bekräfta diag-
nos. På bilderna kan man se vilka för-
ändringar som skett. Man ska veta att 
det inte är alltid som smärtan och rönt-
genbilderna matchar. Man kan ha stora 
förändringar utan smärta och tvärtom.

Behandling

Grundstenen i behandling är rörelse- 
och motionsträning. Lederna slits inte 
utan blir snarare bättre av belastning. 
Inte bara leder och muskler mår bra 
utan det är lättare att kontrollera vikten, 
förbättra humöret och öka uthållighet-
en.

För att hitta rätt nivå på träningen kan 
man ha som riktlinje att om man får 
smärta flera timmar efter träning, ökad 
svullnad och stelhet bör man minska in-
tensitet eller ta en paus. En tumregel är 
att det får lov att göra ”acceptabelt ont” 
och att eventuell ökad smärta ska ha 
klingat av inom 24 timmar.

När smärtan är svår kan man ta det 
lugnare. Ibland behöver man smärtlind-
ra med mediciner innan träning för att 
klara av den. I ett program bör man ha 
övningar för att öka rörligheten, förbätt-
ra muskelstyrkan och behålla/öka kon-
dition. 

Cykling, vattengympa och stavgång 
är bra för konditionen. Styrka och rör-
lighet kan man träna hemma eller på 
gym. Man bör undvika motionsformer 
där leder utsätts för stötar och vridning-
ar. Fysioterapeuter på VC kan komma 

med förslag på lämpligt 
träningsupplägg men det 
är bra om man sköter sin 
träning självständigt då 
den är långsiktig.

Operation

Sista alternativet vid be-
handling av artros är en 
protesoperation. Man 
kan antingen byta ut hela 
eller en del av leden eller 
steloperera. 

Om man har svåra smärtor i vila och 
nattetid, man ser stora förändringar på 
röntgen, ingen behandling fungerar och 
det dagliga livet påverkas väsentligt, kan 
operation bli aktuellt.

Artros-skola

Artros-skolor finns över hela Sverige. 
Personer med ledbesvär kan söka till ar-
trosskolan direkt eller bli hänvisade av 
vårdgivare. Remiss behövs inte. 

Varje patient träffar en fysioterapeut 
(sjukgymnast) som gör en bedömning 
av besvär och funktion. Fysioterapeu-
ten leder oftast skolan. På vissa håll kan 
även en arbetsterapeut medverka. 

Artros-skolan brukar bestå av teori-
tillfällen och träning i grupp med hand-
ledning. I slutet får man ett individuellt 
träningsprogram för både hemövningar 
och gymträning. 

Text: Eva Deurloo

Under kursen får man träffa en ar-
tros-informatör som själv har diagno-
sen. Informatören pratar om sina egna 
erfarenheter av fysisk aktivitet och om 
saker som har hjälpt för att kunna leva 
ett gott liv.
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reportage

forts ▶▶▶

Hälsa

Många (alla?) med fibromyalgi besväras av stelhet på morgonen. Det kan ta tid att komma igång 
och man kan behöva ställa klockan tidigare så morgonbestyren kan utföras i lugn takt. Vi ger här för-
slag på övningar att utföra i sängen innan uppstigning. Väck muskler och leder med försiktig stretch.

►►Varsågod - träningsprogram för morgonstelhet

1. Ligg på rygg, lyft armarna över huvudet och sträck hela 
kroppen. Håll 30 sek.

2. Ligg på rygg och dra upp knäna mot bröstet. Lyft huvudet 
mot bröstet och gunga fram och tillbaka i denna position i ca 
30 sek innan du vilar.

3. Ligg på rygg, lyft det ena benet och ta tag om knät. Dra 
benet mot bröstet tills du känner att det sträcker i sätesmus-
kulaturen. Håll 30 sek. och byt ben.

4. Ligg på rygg med böjda knän och fötterna i golvet. Låt be-
nen falla ut åt sidan tills du känner att det sträcker i insidan av 
låren. Håll positionen i 30 sek.

5. Ligg på magen med raka ben och armarna längst med si-
dan. Sätt underarmarna i underlaget och placera armbågarna 
rätt under axlarna. Lyft överkroppen upp ifrån golvet medans 
bäckenet är kvar nere i underlaget, och du känner en sträck-
ning på framsidan av höfterna.

6. Ligg på sidan med böjda ben. Placera ett band eller liknan-
de omkring framfoten, bandet ska nu vara på baksidan av sä-
tet. Dra i bandet med händerna, så att hälen förs i riktning 
mot sätet, låret ska vara en förlängning av överkroppen. Känn 
att det sträcker på framsidan av låret. Håll positionen.

7. Inandning Utandning 
Översta armen flyttas till lodrät position. Följ med ögonen. 
Pausa och andas in Andas ut och flytta den översta armen tills 
du känner att det stramar i bröstmuskeln. Andas in och stan-
na i positionen. Andas ut. För armen tillbaka till utgångspo-
sitionen.

”Så ett frö, sätta en lök och plantera ett träd. Sköta om och umgås med djur av olika slag. 
Njuta av sprakande eld, lyssna till porlande bäckar och fågelkvitter. Känna värme och frisk 
luft, vandra i sköna omgivningar och uppleva naturens mångfald...” 

Så vackert introduceras begreppet Grön Rehab på 1177 Vårdguiden.

Grön Rehab
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Hur individanpassar ni upplägget?
-Patienten har en kontaktperson i tea-
met som följer med genom rehabilite-
ringen. Tillsammans formulerar man 
en rehabplan som utgår från de behov 
man har. 

Man jobbar med en gemensam mål-
sättning som man är överens om och 
kan sedan anpassa programmet efter 
det. Alla professioner jobbar sedan mot 
samma mål.

Vad gör man i grupperna?
-Det beror på säsongen. När vädret 
tillåter går vi på mindfulnesspromena-
der. Då har vi fokus på ett sinne i taget 
och man går i lugn takt med tid att re-
flektera över hur det känns. På så sätt 
tränar man närvaro i nuet.

Trädgårdsaktiviteter (vi kallar det inte 
arbete) kan vara att så fröer, dra upp 
plantor, plantera perenner eller räfsa löv. 

Vi väver in terapi i de praktiska mo-
menten och till exempel kan man träna 
på att stanna upp i sitt räfsande, även 
om man inte hunnit färdigt, och lägga 
ifrån sig räfsan och pausa trots att man 
tycker att man borde fortsätta. Det kan 
vara ett sätt att träna gränssättning, att 
stanna upp innan man blir trött och att 
respektera sin kropps signaler.

Kan man räfsa sig till kropps- 
kännedom?

I Åkered i västra Göteborg ligger en 
charmig, grön trävilla inbäddad i 
grönska. Här bedrivs Grön Rehab av 

ett team bestående av arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, kuratorer, psykologer 
och KBT terapeuter med två läkare till-
gängliga som konsulter.

Sittande i ett soligt växthus berättar ku-
rator Maria Entson och arbetsterapeut 
Linn Embretsson om sin verksamhet.

- Grön Rehab är ett paraplybegrepp 
där både naturunderstödd rehab och 
trädgårdsterapi ingår. Gränserna för vad 
som är vad är lite flytande. Här är vi in-
riktade på Naturunderstödd rehab, eller 
NUR. Gemensamt är att man använder 
naturen som bas i behandlingen, berät-
tar Maria.

Man arbetar gemensamt med ett 
MMR team i Askim där en del av be-
handlingen sker. Patienterna kommer 
alltid på remiss från en läkare och be-
döms av teamet för att se om behand-
lingen är lämplig.

Hur ser ett program ut?
- Programmet är 16 veckor och de för-
sta 8 veckorna har man gruppaktiviteter 
och i den senare delen mer individuell 
träning beroende på behov. Allt anpas-
sas efter individen. Man är 7-9 personer 
i varje grupp och vi blandar diagnoser. 

Ofta har personer med stressrelatera-
de besvär även smärta och vice versa. I 
grupperna möts man i sin problematik. 
Den första halvan av programmet träf-
fas vi två halvdagar i veckan.

Grön Rehab är en rehabiliterings-
insats som erbjuds för personer med 
stressrelaterade besvär. 

Det kan handla om utmattningssyn-
drom, stressrelaterad psykisk ohälsa 
eller smärta som utvecklats i samband 
med stress. 

Målet med rehabiliteringen är åter-
gång till arbete (eller studier) och initie-
ras ofta i samarbete med arbetsplatsen, 
Arbetsförmedlingen och/eller Försäk-
ringskassan.

Det finns mycket forskning som stöd-
jer denna typ av rehab. Man har kunnat 
visa att vistelse i naturen bidrar till åter-
hämtning och minskad stress. I natu-
ren ställs inte krav på samma sätt som 
i stadsmiljö och den tar inte lika mycket 
energi. Rehabiliteringen består av grup-
paktiviteter och förutom trädgårdsarbe-
te har man samtal. 

I studier har man konstaterat att vis-
telse i naturen och arbete i trädgården 
har en positiv effekt. Efter ett Gröna 

Rehab program fick deltagarna verk-
tyg och strategier att hantera stress och 
hade lägre sjukskrivningstal och mindre 
stressymtom. Trädgård och natur spela-
de en viktig roll i rehabiliteringen. 

I en annan studie visade det sig att 
Grön Rehab fungerade när andra re-
habiliteringsinsatser hade uttömts eller 
avstannat.

Det erbjuds andra gruppaktiviteter 
med fokus på kreativitet. Att måla krav-
löst kan vara ett sätt att komma i kon-
takt med sitt inre, man kan gjuta i be-
tong, göra julgrupper, skapa och pyssla 
tillsammans. 

Förutom praktiska moment har man 
rena samtalsgrupper. Kroppsmedvetan-
deträning sker tillsammans med fysiote-
rapeut och är ett viktigt inslag i rehabi-
literingen.

Man utgår ifrån olika teman i aktivi-
teterna och dessa kan vara exempelvis 
stress/ångest, långvarig smärta, balans i 
vardagen, gränssättning eller återhämt-
ning.

- Deltagarna förväntas göra en livsom-
ställning och genom olika aktiviteter 
och samtal får man olika ingångar att 
närma sig problemen för att kunna bry-
ta negativa mönster i tankar och beteen-
de, berättar Maria och Linn.

Hur kan NUR påverka långvarig 
smärta?
-Vi ser ju att  stress och smärta är sam-
mankopplade. Vi tränar på att hantera 
stress genom olika tekniker med ut-
gångspunkt i Acceptance and Commit-
ment Therapy-ACT. Man kan lära sig 
att se situationen som den är, reflektera 
över vad som är viktigt för en själv och 
göra det som går att göra för att ändra 
situationen och lära sig att leva med det 
som inte går att ändra. På så sätt kan 
man lära sig att leva med smärta.

Vem gynnas av trädgårdsterapi?
- Vi träffar ofta människor som har gett 
och gett till andra. De har höga krav på 
sig själva och sin omgivning och har 
svårt att sätta gränser. De ställer upp för 
andra och vill inte göra någon besviken. 

Inte sällan har våra deltagare män-
niskovårdande yrken och det är inte 
ovanligt att man har funktionshindrade 
barn, säger Linn.

- De kanske har kört över sig själva i 
alla år och till sist brister det. Vi bemöter 
det med att förklara teorierna bakom de 
olika teman vi har för att ge mening till 
de olika aktiviteterna. 

Människor som är vana att hela tiden 
ge av sig själva kan uppskatta att ta med 

sig produkterna av aktiviteter hem. Man 
får smaka, skörda, pyssla. Vi har en öv-
ning där man sågar sig ett vedträ, fyller 
det med något man vill bli av med och 
eldar upp det för att få kraft. Det blir 
symboliskt men tydligt.

Vad blir resultatet?
- Man tränar på att se till sina egna 
behov, tänka på sig själv och acceptera 
hur det ser ut med resurser och belast-
ningar. Man får en annan förståelse för 
sin situation och lär sig hushålla med 
energi. Det kan göra att man känner sig 
normaliserad.

- Rehabiliteringen får ses som en bör-
jan, ett avstamp för hållbar förändring. 
Vi hoppas att man får med sig verktyg 
att använda sig av framöver. 

Vi ingår i nationella smärtregistret 
NRS och via självskattningsenkäter där 
deltagare skattar sin hälsa ses förbätt-
ringar även ett år efter avslutad rehab. 
Faktiskt ännu bättre än direkt efter pro-
grammet.

Hur är NUR jämfört med vanlig 
smärtrehab?
-Vi anser att miljön är viktig för resul-
tatet, inte bara typen av aktiviteter man 
använder sig av. Vi erbjuder mer kon-

kret träning i stresshantering och natu-
ren i sig är stressreducerande.

Finns det någon det inte är lämp-
ligt för?
-Det lämpar sig inte om man är för ut-
mattad. Det blir för jobbigt att komma 
två gånger i veckan. Vi ser betydligt fler 
kvinnor än män men vet inte varför. Av 
de som börjar fullföljer de flesta. Även 
om man inte tycker om gruppaktiviteter 
ser vi gärna att alla deltar i en grupp. Se-
dan är det olika hur mycket individuella 
behandlingar man tar del av.

Vi avslutar besöket med att fråga om vad 
i Grön Rehab som är det mest verksam-
ma. Maria och Anna har svårt att plocka 
ut en ingrediens från programmet utan 
anser att kombinationen av miljö och 
åtgärder är det som ger effekt.

-Vi lär ut ”Livskunskap”. Det blir som 
en plattform att prata om tankar och 
krav i samhället. Att jobba i grupp gör 
att man känner sig förstådd och bekräf-
tad. Det man gör med kroppen sätter 
sig på ett annat sätt än det som lärs ut 
teoretiskt. Vi jobbar med olika ingångar, 
olika plan.

Text och bild: Eva Deurloo
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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!

reportage reportage

Smärta!

Föreningen bjöd in till en endagskonfe-
rens om smärtbehandling i primärvår-
den, riktad till alla yrkeskategorier som 
vill lära sig mer om detta viktiga ämne. 
Utbildningsdagen var den första i sitt 
slag. En viktig dag för alla med kronisk 
smärta då det är i primärvården vi ham-
nar först. 

Det enda som kan anmärkas på är att 
den kunde varit fler representanter från 
primärvården som deltog. Hoppas att 
fler ute i landet hörsammar nästa utbild-
ningsdag. 

Sverker Olofsson som moderator var en 
fullträff. Med sitt stora engagemang och 
sina raka frågor fick han bra fart på de-
batten och många skratt från publiken.  

smärtvården i sverige

Efter att ordförande för Swedish Pain 
Society, Anna Bjarnegård Sellius, häl-
sat alla välkomna tog den första talaren 
plats på scenen. 

Swedish Pain Society (SPS) är en multidisciplinär förening som har som mål att främja utbildning och kom-
petens inom området smärta och arbeta för en teambaserad, jämlik smärtvård i Sverige.

Föreläsningen handlade om Primär-
vårdstriage. Definitionen  av hälsa enligt 
WHO lyder:  ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom”. Anette och Anna pratar be-
rättar om hälsans olika delar

Fysisk hälsa - hur kroppen mår och 
fungerar
Mental hälsa - inre balans, känna våra 
känslor, känsla av kontroll och självbild.
Emotionell hälsa - möjlighet att kän-
na och ge uttryck för olika känslor och 
utveckla känslomässiga relationer med 
andra.
Psykosocial hälsa - stöd från familj och 
vänner och möjlighet att prata med och 
utöva aktiviteter med andra.
Andlig hälsa - möjlighet att utveckla 
principer baserade på moral, tro och re-
ligion och att känna att man har ett syfte 
med livet.
Sexuell hälsa - möjlighet att utöva sin 
sexualitet.
Social hälsa - länken mellan hälsa och 
hur samhället är utformat
Miljöhälsa - den yttre fysiska miljön 
man lever i

När man har smärta är man ofta oro-
lig och rädd för vad smärtan betyder. 
Det är därför viktigt att förstå att hela 
kroppen hänger ihop. Att smärta sitter i 
hjärnan, allt annat är retningar av tryck 
osv. 

Vården bör inte stressa patienten utan 
försöka lugna med kunskap. Ledorden 
ska vara att inge trygghet och försöka 
ge en förklaring till symtom och smär-
ta. Kan vårdpersonal åstadkomma detta 
kan mycket hos en smärt patient påver-
kas. 

Åsa Ringqvist, Överläkare, Lund, pratade 
om hur viktigt det är att se hela männ-
iskan och att smärt- och symptom-
förklaring är en viktig utgångspunkt i 
smärtvård och kan ge förbättrade resul-
tat vid rehabiliteringen. 

Felet sitter i själva smärtsinnet som 
sviktar och oftast inte där vi lokaliserar 
smärtan. De vanligaste felen i smärtsin-
net är: en allmän överretning (sensiti-
sering) och sviktande smärtbroms. Vid 
vanligt tryck, på till exempel en muskel i 
armen, går signalen vidare till ryggmär-
gen och ska tas emot av en smärtbroms. 

Vid långvarig smärta stannar inte 
signalen där utan fortsätter och till slut 
blir det en spridning av smärtsignalen i 
stället. 

”Den bästa behandlingen 
av fibromyalgi är utbild-
ning, fysisk träning,  ACT 
och KBT.”

Marcello Rivano Fischer från smärtre-
habiliteringen i Lund fortsatte  med att 
prata om Nationellt Register över Smär-
trehabiliteringen NRS. 

Mycket intressant om man är nyfiken 
på statistik. Föreläsningen kan den som 
är intresserad av se och höra på 
https://vimeo.com/channels/primarvar-
den 

Åsa Ringqvist

Annette Larsson, Fysioterapeut, 
och Anna Bjarnegård Sellius.

Marcello Rivano Fischer

Nästa punkt för dagen var Processarbete 
Smärta i primärvården. 

Åsa Niper, läkare och Lena Bäck-
ström, verksamhetschef och smärtspe-
cialist pratade om sitt arbete med att ta 
fram arbetsmaterial som diskussionsun-
derlag, smärtskola, journalmaterial och 
kvalitetsarbete. 

Dom delar gärna med sig av materi-
alet till alla primärvårdsenheter och vill 
på så sätt skapa en förändring som hjäl-
per patienter. 

Åsa Niper och Lena Bäckström

Opioidnedtrappning var nästa punkt 
på agendan. Henrik Grelz, läkare från 
Lund förespråkar att trappa ner på an-
vändandet av opioder om läkarna ser att 
det inte hjälper. 

De vanligaste biverkningarna är trött-
het, humörsvängningar, yrsel, koncen-
trationssvårigheter impotens med mera.  
Det finns vetenskapligt stöd för använd-
ning vid korta behandlingar på mindre 
än tre månader. 

Henrik berättade också att man har 
blivit mer restriktiva till långtidsbe-
handling, man ger oftare lägre doser 
idag. 

Henrik Grelz

Med central sensitisering menas en överretbarhet i nerver. Det gör att man 
blir extra känslig för smärtstimuli.

De ingående smärtsignalerna kan leda till att nervceller i ryggmärgen blir 
överbelastade och överkänsliga (sensitiserade). Även efter skadan läkt fort-
sätter känsligheten.

Även beröring och lätt tryck eller vanlig aktivitet kan leda till att de över-
känsliga nervcellerna leder signaler om smärta till hjärnan. 

Om dessutom "smärtbromsen" (kroppen egna smärthämmande system) 
inte fungerar finns ingen effektiv mekanism som kan minska känsligheten i 
ryggmärgens nervceller. 

Det är en fysiologisk mekanism som har att göra med att smärtimpulserna 
i nervsystemet blir förstärkta.

Bromsen är av och gasen är på i systemet!

Det kan resultera i att sig-
naler sprids till andra delar 
av ryggmärgen och hjär-
nan. Smärtan sprider ut sig 
i ett större område och kan 
flytta runt i kroppen. Man 
kan få domningar och svag-
hetskänsla. 

Stress, ångest, oro, depres-
sion är kopplat till seroto-
ninbrist (ett signalämne)
och detta påverkar smärt-
bromsen negativt. Inakti-
vitet och mindre kontroll 
över tillvaron underhåller 
smärtan.

FAKTA - Central sensitisering

Text: Marie-Louise Olsson
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Pain Alliance Europe reportage

Rapport från den europeiska smärtalliansen 
Pain Alliance Europe (PAE)

Styrelsen för Pain Alliance Europe rapporterar att ordförande 
för PAE Joop van Griensven fått äran att mottaga den kung-
liga utmärkelsen Oranje-Nassau Orden för över 20 års aktivt 
arbete för att förbättra tillvaron för patienter med kronisk 
smärta i Europa.

Oranje-Nassau Orden är en prestigefylld utmärkelse som för-
äras de som åstadkommit betydande samhällsinsatser exem-
pelvis inom ideellt arbete.

Van Griensven har uppmärksammats som en av de mest bety-
delsefulla patientförespråkarna inom området kronisk smärta 
och har innehaft flera viktiga positioner, exempelvis ordföran-
de i Pain Alliance Europe (PAE) de senaste 7 åren och kassör 
i European Network of Fibromyalgia Associations (ENFA) de 
senaste 11 åren.

För att få Oranje-Nassau Orden måste man nomineras av en 
expertgrupp. Van Griensven var nominerad av en grupp av 
kollegor från olika patientorganisationer som uppmärksam-
mat hans värdefulla bidrag inom området kronisk smärta.

Generalförsamling
PAE håller sin generalförsamling i Bryssel den 19 Juni. Nya 
medlemmar i styrelsen skall röstas in och föregående års akti-
viteter skall sammanfattas. Agendan för nästa år kommer att 
planeras på mötet. 

Fibromyalgiförbundet är inbjudna att delta och kommer att 
skicka en representant. Rapport från mötet kommer i nästa 
Fibromyalginytt.

Kungliga utmärkelsen Oranje-Nassau Orden

Vi var inbjudna att delta som representanter för fibromy-
algidrabbade i Sverige. Även om fokus för konferensen 

inte låg på just FM var det en hel del relevant information att 
ta till sig och en möjlighet att ta del av det arbete som bedrivs 
av patientorganisationer i andra länder.

konferensen inleddes med en mini-mässa där respektive deltagare 
fick visa exempel på kampanjer som bedrivits i hemlandet 
för att öka medvetenheten och förbättra tillvaron för perso-
ner med muskuloskeletala sjukdomar. 

PArE
 - konferens i Prag, 5-7 april 2019

vi presenterade en video om fibromyalgiportalen och passade på 
att berätta om vårt arbete. Många kollegor i länder runt om i 
världen uppskattade idén med en plattform för egenvård och 
väntar med spänning på att portalen skall erbjudas även på 
engelska.

konferensen bestod av föreläsningar och workshops där man de-
lades in i grupper och fördjupade sig i olika områden. Mycket 
fokus låg på nätverkande och kontakter knöts med deltagare 
från hela världen.

ordföranden för eular, professor bijlsma, välkomnade delta-
garna och förklarade kongressen öppen. Den första talaren 
var hälsovårdsministern i Tjeckien, Adam Vojtech, som av en 
händelse, också är en popstjärna! Det uppskattas att 70,000 
personer i Tjeckien lider av reumatoid artrit (RA). Prevalen-
sen i vissa länder kan vara så hög som 10-15%.

Vojtech beskrev en del av det arbete som stöds av regering-
en för att gynna människor med RA i Tjeckien. Ett exempel är 
öppnandet av mer än 40 särskilda centra som enbart inriktar 
sig på att administrera biologiska läkemedel. 

Vojtech förklarade att kostnaden för denna typ av behand-
ling är en ekonomisk börda för alla länder men att ambitionen 
är att göra biologisk behandling tillgänglig för alla med sjuk-
domen, inte bara för de allvarligaste fallen som det är idag.  

Håll dig aktiv och fortsätt arbeta!
dr jakub zavada är reumatolog från prag. Dr Zavada förklara-
de principerna för behandling av RA där ett av de viktigaste 
målen är att hålla patienterna aktiva och i arbete. Om sjuk-

Den 22:a EULAR (the European League Aga-
inst Rheumatism) konferensen för PARE (pe-
ople with arthiritis and rheumatism) anordnades 
i vackra Prag i Tjeckien.

forts ▶▶▶

domsaktiviteten kan kontrolleras påverkas inte förmågan att 
arbeta, men ökade symtom leder till frånvaro och slutligen  
förlorad arbetsförmåga. 

Begreppet ”Presenteeism” betyder att man fortsätter arbeta 
trots sjukdom men arbetsförmågan och produktiviteten på-
verkas negativt av symtom.

För att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av biologisk 
(anti -TNF) medicinering för RA-patienter genomfördes en 
stor studie. Efter att patienterna behandlades med läkemedlet,  
minskade nedsättningar av arbetsförmågan till följd av sjuk-
dom med över 25% under det första året. 

Man konstaterade att anti -TNF behandling under ett år be-
tydligt förbättrar arbetsförmåga hos patienter och är därför 
viktig för samhället som helhet. 

Investeringen i de potenta men dyra drogerna minskar häl-
sorelaterade kostnader i form av produktivitetsbortfall. Det 
viktigaste är dock att en behandling som gör det möjligt för 
drabbade att arbeta, ger enorma personliga, ekonomiska och 
psykologiska fördelar.

Tjeckiska Reumatikerförbundet
jiri vencovsky, ordförande för tjeckiska reumatikerförbundet, 
berättade att föreningen etablerades för 50 år sedan när lan-
det fortfarande var Tjeckoslovakien. När länderna splittrades 
bildades två skilda verksamheter, men de samarbetar fortfa-
rande och har överlappande aktiviteter. 

Förbundet har ett omfattande medlemsregister som gör 
det möjligt att i stor skala kartlägga sjukdomsrelaterad data. 
Föreningen har nyligen lanserat webbsidor med fokus på spe-
cifika diagnoser för att erbjuda tillförlitlig information till pa-
tienter.

Min perfekta arbetsgivare.
en rullstolsburen person med rmd beskrev situationen utifrån 
patientens perspektiv. Han arbetade som arkitekt och som vo-
lontär för olika organisationer. 

Av personlig erfarenhet betonade han vikten av tillgänglig-
het på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste se över arbetsplat-
sen och anpassa den så att medarbetaren kan återvända. 

Det finns också stora fördelar med att satsa på att skydda 
arbetstagarnas hälsa. Pengar som spenderas på förebyggande 
av arbetsrelaterade ohälsa är aldrig ett slöseri då en anställd 
som mår bra säkerligen är mer produktiv! 

Man bör tillgodose att alla anställda har samma nivå av 
komfort oavsett fysiska förutsättningar. Det är lika viktigt 
som att erbjuda en bra lön.
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reportage
▶▶▶ forts

Föreningsporträtt

EU-lagstiftning
eu´s occupational safety and health agency (eu-osha) jobbar för 
att förbättra arbetsmiljön för invånare i EU länder. De samlar 
regelbundet in, analyserar och sprider data, delar och utbyter 
relevant information och ökar medvetenheten om frågorna 
genom kampanjer. 

Byråns roll är att främja kollektiva och individuella åtgär-
der och garantera hälsa och säkerhet för en mångfacetterad 
arbetskraft. Många åtgärder är billiga och enkla att genomföra 
och gynnar, inte bara den drabbade personen, utan snarare 
alla på en arbetsplats. 

EU-OSHA driver kampanjer för att alla skall kunna inklu-
deras i arbetslivet och man uppmuntrar nationella initiativ 
och stödjer enskilda företags verksamheter.

Behandlingsmål
rehabilitering och yrkesinriktad rehab är viktiga frågor vid be-
handling av RA och RMDs. Det finns många olika discipliner 
involverade i arbetslivsinriktad rehabilitering: fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter, psykologer och läkare för att nämna några.
Reumatiska muskuloskeletala sjukdomar (RMDs) drabbar 
120 miljoner människor i EU. De är den den största orsaken 
till sjukfrånvaro och förtida pensionering. Hälsofrämjande 
och förebyggande arbete på arbetsplatsen är därför viktigt.

Det finns vetenskaplig evidens för yrkesmässig rehab och 
även för icke-farmakologisk behandling i RA såsom fysisk ak-
tivitet och arbetsterapi. Återgång till arbetet ska vara ett mål 
för det kliniska utfallet och ett av behandlingsmålen för reha-
binsatser.

Text och bild: Eva Deurloo

Sammanfattning
för att nå målet att göra det möjligt för fler personer med rmd 
att arbeta, måste det finnas effektiv kommunikation och sam-
arbete på olika nivåer mellan beslutsfattare, arbetsgivare, häl-
so-och sjukvårdspersonal, patientorganisationer och patien-
ter. 

Man bör använda och dela tillgängligt material och göra 
patienterna medvetna om sina rättigheter. För närvarande 
verkar det finnas en skillnad i hur olika länder hanterar yrkes-
inriktad och yrkesmässig rehab och hur de efterlever lagarna 
om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Det finns en tydlig EU-lagstiftning och alla arbetstagare har 
rätt till en tillgänglig och hälsosam arbetsmiljö. Stora ekono-
miska och sociala fördelar kommer från att se till att så många 
människor som möjligt kan förbli aktiva. 

Statistik visar att, om man kan diagnostisera och behandla 
personer inom två månader efter att de blivit sjuka, har de en 
bättre chans att fortsätta jobba. Ju längre man väntar desto 
större är risken att de förlorar sina jobb. EULAR Kampanjen 
"Dont delay, connect today" syftar till att öka medvetenheten 
om problemet.

PARE-kongressen gav en inspirerande och positiv plattform 
som förde samman människor med samma mål: att förbättra 
livet och förutsättningarna för personer med RMD s med fo-
kus på resurser snarare än hinder.

Örebro fibromyalgiförening
Vår förening startades 1994 efter 
att ett gäng med fibromyalgi gått 
en gemensam kurs i smärthan-
tering. De tillfrågade några andra 
som också hade fibromyalgi och 
så bildades föreningen hemma 
hos en av initiativtagarna.

Av de som var med och startade upp 
återfinns Yvonne Persson som fortfa-
rande, med en liten paus på ett par må-
nader, sitter i vår styrelse som kassör. 
Berit Larsson och Susanne Svernhagen 
är två andra som var med och startade 
upp och som fortfarande är medlem-
mar.

Vi startade som sagt föreningen 1994 
och har i april firat vårt 25-årsjubileum 
med trerätters middag och underhåll-
ning av Hönsa-Karin och hennes vän-
ner. Firar man 25 år ska det vara fint och 
påkostat tycker vi!

Örebro har ett ganska stort upptag-
ningsområde med tanke på att vi ligger 
mitt i Sverige. Närmare 15 mil från norr 
till söder och uppåt 10 mil från väst till 
öst. Därför har vi gjort ett litet försök att 
starta en undergrupp i Askersund och 
är på gång att försöka även i Karlskoga. 

I Askersund flyttade vår kontaktper-
son olyckligtvis för en tid sedan men 
vi får hoppas att det finns någon annan 
som kan ta över där. Det behövs inte så 
mycket, en fikaträff emellanåt, så man 
känner att man inte är helt ensam i sin 
sjukdom, räcker långt.

Som med många andra föreningar är 
gemenskapen viktig. Vi har egen lokal 
ganska centralt i Örebro där vi har en 
hel del aktiviteter. Att få träffa andra i 
samma situation, som vet vad man går 
igenom, är en lisa för själen. Det är så 
viktigt att vi lokalföreningar finns. 

Hos oss har vi en måndagsgrupp som 
träffas, äter och pratar bort en stund. 
En hantverksgrupp som just nu träffas 
en heldag i månaden för att pyssla lite 
tillsammans. Allt ifrån att sy kläder till 
att göra egna smycken och kort för att 
nämna några saker.

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

Vi har också en sittdansgrupp som dan-
sar tango, schottis, vals m.m. sittandes 
på stolar. Det gör inte så mycket att 
man inte håller takten, det är så myck-
et viktigare att man rör på sig. Röra på 
sig kan man göra i vattnet också på vår 
vattengymnastik som är uppskattad och 
populär.

En gång per termin har vi friskvårdsdag, 
då har vi de sista åren utforskat områ-
dena i och utanför Örebro. Besökt Al-
fred Nobels museum i Karlskoga, gått i 
Maria Langs fotspår i Nora och åkt båt 
på Svartån t.ex. Nu i maj åker vi till As-
kersund och ser vad som finns där. Vi 
har också café/medlemsträff en gång i 
månaden med oftast hembakat fika och 
lite bingospel.

I vår styrelse har vi just nu 7 personer, 
vilket vi tycker är en ganska lagom 
grupp. Vi har ansvar för olika delar i 
föreningen genom grupper, tex en fest-

Text och bild: Birgitta Gustafsson

kommitté, programkommitté och ca-
féansvarig. 

Delar man upp saker så blir inte styrel-
sejobbet så stort och man behöver inte 
sitta i styrelsen för att hjälp till. Alla som 
vill får jättegärna komma med den hjälp 
dom kan. Det kan vara allt ifrån att till-
handahålla bil när vi ska åka någonstans 
till att sätta etiketter på kuverten vid ut-
skick. Det viktigaste är att vi hjälps åt, vi 
är ju alla sjuka.

Ja, så här har vi det vår förening, ni får 
gärna komma och hälsa på. 
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reportageForskning

Felaktig information om FM på internet
Information om FM på internet är ofta inkomplett, inkonsekvent och feltolkad

Personer med fibromyalgi gynnas både psykiskt och fysiskt
Åtta veckors Mindfulnessträning bidrar till symtomlindring vid FM

källa: Mental Hälsa

En pilostudie med titeln ”Immune-inflammatory pathways and 
clinical changes in fibromyalgia patients treated with Mindful-
ness-Based Stress Reduction (MBSR): A randomized, controlled 
clinical trial, visar att fibromyalgipatienter som genomför ett 
8 veckor långt program i metoden Mindfulnessbased Stress 
Reduction rapporterar minskade symtom avseende upplevd 
svårighetsgrad av sjukdom, depression, upplevd stress och 
kognitiva svårigheter.

Dessutom verkar behandlingen även påverka det  pro-inflam-
matoriska tillståndet och bidrar till normaliserade nivåer av 
den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10. Det finns lovande 
evidens att mindfulnessträning gynnar personer med fibro-
myalgi både psykiskt och fysiskt. 

källa: fibromyalgianewstoday

Huvudparten av den information om fibromyalgi som finns 
tillgänglig på Internet är ofullständig och kan vara svårt att 
förstå, särskilt det som gäller symtom, orsaker och behand-
lingar, avslöjar en studie. Webbplatser som utvecklats av ide-
ella organisationer är de som ger den mest kompletta infor-
mationen, enligt forskarna. 

Dessa fynd beskrevs i en rapport,  “Accuracy, completeness and 
accessibility of online information on fibromyalgia”, publicerad 
i tidskriften “International Rheumatology”. 

källa: fibromyalgianewstoday

Ozon-terapi, som används för att behandla ett brett spektrum 
av sjukdomar, tros ha effekten att utöva en mild, övergående, 
och kontrollerad oxidativ stress som främjar en uppreglering 
av det system som styr syresättning och modulering av im-
munförsvaret. 

Tack vare dessa verkningsmekanismer var hypotesen att 
ozon-terapi kan vara användbart som behandling vid fibro-

Ozon-terapins effekt
”Ozone therapy in 65 patients with fibromyalgia: an effective therapy.”, en italiensk studie utvärderar effekten av 
Ozon-terapi för patienter med fibromyalgi

myalgi. Man uppmätte en förbättring efter behandling hos 
70% av patienterna (65 personer). Ingen rapporterade några 
biverkningar. 

Slutsatsen av studien är att Ozon-terapi kan betraktas som ett 
komplement till annan behandling eller prövas då annan be-
handling inte uppnått önskat resultat.

källa: Pubmed

Trädgårdsterapi mer effektivt
Trädgårdsterapi är effektivt vid utmattningsdepression enligt forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp. 
Trädgårdsterapi är mer effektivt som behandlingsmetod mot 
utmattningsdepression än många andra terapiformer – inklu-
sive mediciner. Det visar studien ”Longer Nature-Based Reha-
bilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Pa-
tients with Reactions to Severe Stress and/or Depression” med 
över hundra deltagare. 

De som fått trädgårdsterapi var i större utsträckning tillbaka 
i arbetslivet även fem år efter behandlingen och hade mindre 
kontakt med sjukvården.

En behandlingsperiod med trädgårdsterapi varar i 12-18 
veckor, då ingår även samtalsterapi och sjukgymnastik.

De senaste åren har behandlingsformen vuxit och trädgårds-
terapi erbjuds nu i ungefär en tredjedel av alla landsting och 
regioner. För några år sen fanns det bara i två landsting.

Teorierna om vad det är som gör trädgårdsterapin effektiv är 
många, en av dem är att naturen gör att vi sressar av. Men när 
vi är ute får vi även mer solljus och mer fysisk aktivitet vilket 
leder till att vi sover bättre.

(Läs gärna vår artikel om Grön Rehab i detta nummer av Fi-
bromyalginytt).

Norge - Danmark - Sverige
Från Norge deltog Elisabeth W. Tho-
massen och Ambjoerg Nilsen. Norge 
har ca 7 300 medlemmar och har 2,8 
tjänster på sitt kansli. 

Norge tog upp frågan om att använda 
eller tipsa varandra om olika artiklar till 
tidningen annars hade dom det ungefär 
som vi med förmåner och annat.

Danmark var representerade av Sören 
Harboe, Judi Olsen och Jens Arenbach 
Nielsen. Danmark har ca 3 000 med-
lemmar och har 5 heltidstjänster förde-
lat på 10 personer på sitt kansli. Dess-
utom hade dom en del praktikanter och 
frivilliga medlemmar som svarade i te-
lefonen med mera

Danmark har lite annorlunda typer av 
förmåner, som att till exempel få kom-
ma till specialister och anordna kurser 
som inte kostade något.

Ifrån Sverige kom Marie-Louise Olsson, 
Birgitta Gustafsson och Kajsa Dijkstra 
Eriksson. Vi har ca 3500 medlemmar 
och 1,5 heltidstjänster fördelat på två 
personer. 

När det gäller förmåner så var vi i Sve-
rige det enda förbund som bjöd på allt 
under förbundets stämma.

ICD-11
På programmet i år stod diskussion om 
ICD-11 och ”hur påverkar detta fibro-
myalgi”, högst upp. 

Vi fick en utmärkt presentation av det 
jobb som Anne Windolf-Nielsen gjort i 
och med att ICD-10 ska uppdateras till 
ICD-11. En uppdatering som sker med 
jämna mellanrum av WHO. 

Diagnoskod för fibromyalgi tas bort.
Som ni vet fick fibromyalgi en egen di-
agnoskod M79.7 för ett antal år sedan av 
WHO. Nu kommer eventuellt den ko-
den att försvinna och fibromyalgi kom-
mer då att hamna under kronisk smärta 
och gruppen generaliserad smärta med 
diagnoskod MG30.01. 

Den stora förändringen kan bli att 
smärta sätts mer i focus och att fibromy-
algi går från symtom till sjukdom. 

Nordisk träff i köpenhamn
Om detta kommer att ha någon be-

tydelse för oss med fibromyalgi vet vi 
ännu inte. Det vi tror oss veta är att det 
inte är bra att just diagnosen inte har en 
egen diagnoskod. 

Fibromyalgiförbundet har varit i kon-
takt med Socialstyrelsen angående detta 
och att fibromyalgi helt har försvunnit 
på Socialstyrelsens hemsida. Att fibro-
myalgi har försvunnit är förklaringen 
att de inte kan ha alla diagnoser där. Vad 
det gäller ICD-11 säger Socialstyrelsen 
så här, det är ännu ett pågående arbete 
och kommer inte att vara klart förrän 
2022.

Fibromyalgiportalen
Vi fick möjlighet att presentera Fibro-
myalgiportalen för våra grannländer då 
vi vill ge möjlighet till fler att ta del av 
vår idé till egenvård och sjukdomsbe-
mästring. Det finns möjlighet för andra 
att köpa vår plattform och fylla den med 
eget material. 

Camp-Livsboost
I Danmark hade man sökt pengar från 
Nordea-Fonden för att för första gången 
anordna Camp-Livsboost. 

En flerårig dröm att få göra något 
sådant gick i uppfyllelse. En dröm att 

samla hela familjen där det finns någon 
med kroniska smärta, då hela familjen 
blir påverkad av detta. På campen möt-
tes familjer med samma problematik, 
fibromyalgi. 

Camp-Livsboost var och är att ge 
stöttning och en positiv förändringspro-
cess åt hela familjen, vuxna som barn. 
Barnen hade egna aktiviteter med hjälp 
från erfaren personal. De vuxna hade 
sina aktiviteter bland annat ledd av en 
psykolog. Alla hade svarat ja på frågan 
efteråt om Camp-Lisboost hade gett po-
sitiva resultat på deras sjukdom.

Nästa träff
Nästa Nordiska träff blir i Göteborg den 
24-26 februari då det är Sveriges tur att 
vara värd. 

Text : Marie-Louise Olsson och
 Birgitta Gustafsson
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och 50-talet med 
nya yrken och det 
fantastiska påfun-
det semester! Ett 
mycket uppskattat 
nummer, Alexandra 
och Henrik tacka-
des med en blomma 
och fler applåder. 

Efter detta var vi 
sugna på lite kaffe 
med tårta som var 
fint dekorerad da-
gen till ära. Några 
små tal och tack till 
Inga-Lill Karlsson 

som håller igång onsdagsgruppen. Britt och Inger fick varsin 
liten blomma för att de hade ordnat med en så förträfflig po-
ängpromenad. 

Kvällen avslutades med 
prisutdelning från pro-
menaden och dragning 
på lotteriet. En härlig 
kväll i goda vänners lag, 
Tack till alla som kom. 
Nu är vi redo för ytterli-
gare 25 år.

Under våren 2018 sökte föreningen en 
hel del fonder till en rekreationsresa. 
Vi hade turen och fick 50.000kr från en 
fond, detta möjliggjorde en resa till var-
mare breddgrader. 

En intresseanmälan skickades ut un-
der sommaren. 11 intresseanmälningar 
kom in. Utifrån den så bokades en resa 
till Grand Canaria Maspalomas direkt 
från Östersund. 

I resan ingick förutom resan transfer 
och mat på flyget. Var och en betalade 
extra försäkring om man ville, avbok-
ningsskydd och mat på Grand Canaria. 
Vår fantastiska ordförande Ann-Chris-
tine och styrelseledamot Gudrun syd-
de ihop en mycket bra resa med Resia 
i Östersund.

I Mjölby Fibromyalgiförening finns en 
teatergrupp som kallar sig "Fibro-tan-
terna". Nu har vi återigen haft nöjet att 
få njuta av en rolig och underhållande 
föreställning. 

Gruppen som består av tio medlemmar 
leds av Siv Wiik som skriver många tex-
ter och också är regissör. 

I publiken var vi ett 60-tal personer 
som  denna gång fick följa med på en 
nostalgitripp med musik från 50-talet 
och framåt blandat med olika sketcher. 
Vi fick höra gamla låtar som "Dagny",  
"Flickor bak i bilen", "Min soldat", "Peta 
in en pinne i brasan" m.fl. 

Vi fick också se hur det kan gå till idag 
när gamla vänner möts för att äta god 

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

MJÖLBY - Nostalgikväll med Fibrotanterna!
Skövde fibromyalgiförening höll 
den 21:e mars års möte i vindarnas 
hus. Anita Gren hälsade alla väl-
komna och mötet började med un-
derhållning av gruppen Zindimba, 
som spelade västafrikansk trum-
musik. 

Därefter hölls årsmötet enligt god-
känd dagordning med uppläsning 
av verksamhetsberättelse, styrel-
sens ekonomiska redogörelse och revisorernas berättelse. Allt var i sin ord-
ning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Ulla Dahl avtackades med blommor. Föreningens fika och lotteri grupper 
tackades med blommor för fint jobb under året. Ordförande tackade samt-
liga medlemmar och mötet avslutades med fika och lotteridragning där vin-
narna fick fina blommor. 

Styrelse 2019: Ordförande: Anita Gren, Kassör: Ingela Dahl, Ledamöter: 
Anette Svensson, Gunilla Granath, Bodil Stålstedt, Susanne Strand 

SKÖVDE - Årsmöte i Vindarnas Hus

ÖSTERSUND - Rekreationsresa till Gran Canaria

Text: Rose-Marie Thorn, Ordförande

11 förväntansfulla tjejer anlände till 
Are/Ostersunds flygplats på onsdag-
morgon den 16/1-19 med en hel vecka 
med sol och värme. 

Varje morgon stod det vattengymnastik 
på programmet, förutom det så blev det 
promenader i den vackra omgivningen. 
En bussresa gjorde vi också till Sta Bri´-
gida på lördagen den 19/1 med mark-
nad vackra vyer, byggnader och ullin-
formation.

Mycket skratt, värme och sol fick vi med 
oss hem när flyget vände åter mot Öst-
ersund den 23/1.

Nu ska pennor vässas och försök med 
att söka fler fonder, då får ett nytt gäng 
åka.

mat och prata minnen......men telefo-
nerna tar överhand! Eller när man går 
till apoteket och ska handla inför hel-
gens "bravader" och det uppstår diverse 
missförstånd! 

Det är också lätt att förväxla bredband 
med ledband när man blivit äldre och 
hörseln är lite dålig. Ja, det var många 
härliga skratt och applåder för våra duk-
tiga "tanter"!

VARBERG - 25 år 1994-2019

Den 9 maj 1994 hade Varbergs Fibromyalgiförening sitt bil-
dandemöte. Den 11 maj 2019 firade 28 medlemmar detta i 
Lottastugan Varberg. 

Kvällen inleddes med en liten tipspromenad som Britt Vas-
tersson och Inger Persson hade fixat så fint. När rundan var 
avklarad och lappar med förhoppningsvis alla rätt var inläm-
nade väntade ett glas med förfriskning och lite tilltugg i form 
av tunnbrödsrullar, i väntan på maten. När alla samlats var 
det hög tid att ta sin tallrik för att hämta av den fina exotiska 
brickan. 

Efter maten fick vi en stunds underhållning av Alexandra och 
Henrik Murdock. Denna gång fick vi följa med på en humo-
ristisk tidsresa från 30 talets skola till 60 talets Lill-Babs och 
hennes ”itsy bitsy” och den pricka bikinin. Däremellan elek-
tricitetens ankomst, kvinnans inträde på arbetsmarknaden 

Text: Marie-Louise Olsson,  Ordförande , 
Varbergs Fibromyalgiförening

SKÖVDE - Vattengympa

Skövde fibromyalgiförening hade den 1 
april avslutning på vårens vattengymnas-
tik på arenabadets rehabbassäng. Efteråt 
samlades deltagarna för lite fika. Badets 
ledare har varit Caroline Hattevig. 
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FM har varit en kontroversiell diagnos omgiven av myter men 
är mer accepterad idag.  Anledningen till den kontroversiel-
la aspekten beror sannolikt på att det saknas entydiga diag-
nostiska kriterier och de exakta orsakerna till sjukdomen är 
oklara. 

Fyra olika uppsättningar kriterier har förekommit de senaste 
10 åren vilket har lett till förvirring. Sedan den första upp-
sättningen kriteria publicerades av ACR 1990 har bilden av 
sjukdomen klarnat och man märker en ökad acceptans för 
FM hos vårdgivare och myndigheter även om mycket är kvar 
att önska.

Varför är vi så rädda för FM?
Enligt en studie där norska allmänläkare skattade sjukdomar 
enligt hur prestigefyllda de uppfattade dem kom FM sist. Ju 
mer osäkra läkare är avseende diagnosen, ju mer försöker pa-
tienten övertyga läkaren att han/hon är sjuk och relationen 
färgas av frustration och misstro. Så länge FM är en symtom-
baserad diagnos och ingen medicinsk behandling finns behö-
ver läkare erbjudas en mer tillförlitlig medicinsk modell.

De flesta läkare vill fortfarande inte ta sig an FM patienter 
(då de inte vet vad de ska göra med dem) men de accepterar 
diagnosen. För att behandla patienten med ett biopsykoso-
cialt förhållningssätt behöver man mycket tid, något som är 
sällsynt  i vården och det är därför svårt att applicera denna 
metod. Man strävar efter en terapeutisk allians där vården blir 
ett samspel mellan patient och vårdgivare. Vi behöver ha ett 
multimodalt förhållningssätt som adresserar psykiska, sociala 
och biologiska aspekter av sjukdomen. 

Vem får FM?
Vi vet inte varför en del människor utvecklar sjukdomen. 
Forskningen pekar på en kombination av genetiska, hormo-
nella, omgivning och immunfaktorer. Enbart genetik kan inte 
förklara varför vissa människor utvecklar sjukdomen. Miljö 
exponeringen spelar också en stor roll. När du har den gene-
tiska profilen kan utlösande faktorer som stress, trauma, ki-
rurgi etc starta processen. Det uppskattas att anledningen till 
FM är 50% är genetik och 50% miljö. 

En automimmun sjukdom (AutoImmune Disease - AID) 
utvecklas när immunförsvaret dirigeras om mot sin värd. En 
utlösande faktorer kan tex vara tidigare vaccinering. Gardasil, 
hepatit B-vaccin, HPV etc innehåller alum och kan kopplas 
till FM och ME/CFS. 

Vissa riskfaktorer som identifierats förefaller kunna förut-
säga utvecklingen av kronisk smärta. Den största prediktor 

”The international congress on controversies 
in fibromyalgia” - Mars 2019, Wien, österrike
Fibromyalgiförbundet deltog i en kongress med 
fokus på alla aspekter av fibromyalgi med syftet 
att ta del av ny forskning och rön inom området. 
Talarna var från hela världen.

verkar vara hur mycket smärta och symtom som patienten 
hade i den akuta fasen efter insjuknandet. 

Fibromyalgi är ett av många tillstånd som orsakar central 
sensitisering. Processen inleds ofta med akut, lokaliserad 
smärta som gradvis blir mer generaliserad och så småningom 
förvandlas till kronisk, utbredd smärta. 

Muskeltrötthet 
Trötthet är ett mycket vanligt symptom i FM. Det finns två 
typer av muskel fibrer. Fibrer av typ 1 är stora och snabba 
(sprinter) och typ 2 mer uthålliga (maratonlöpare). I studier 
på FMS muskler (jämfört med friska kontroller), kan man se 
att fibrer används på olika sätt och att kopplingarna är mer 
kaotiska. 

Det verkar vara en förändrad bearbetning av signaler till 
och från hjärnan som då  beordrar användning av fel typ och 
mängd fibrer för att utföra en uppgift. Resultatet blir mer ut-
tröttade muskler. Man kan träna om muskeln och vända si-
tuationen med olika metoder som tryckkammarbehandling 
(HBOT) och vibrationsterapi.

Genetik
Det var mycket fokus på den genetiska komponenten i FM 
där en hel del forskning har genomförts. I Storbritannien har 
de utvecklat metoder för att studera stora populationer och 
resultaten tyder på en stark genetisk koppling vid FM. 

En återkommande faktor i forskning är mikro-RNAs roll 
där profilerna verkar skilja sig åt mellan FM-patienter och 
kontroller. Micro RNAs kan hålla nyckeln för att låsa upp 
mysteriet med FM. Det kan leda till bättre undergruppering 
av sjukdomen, nya behandlingar och förbättrad genetisk 
forskning.

Blodtryck kopplat till smärtrespons
Vi vet att rädsla och stress förvärrar smärtan. Vi svarar med 
fysiologiska funktioner till stress som förändring i blodtryck, 
svettningar och muskelspänningar. Studier visar att patienter 
med FM med högt blodtryck anger högre smärtintensitet vid 

tenderpoint-undersökning. Detta kallas baroreflex-känslig-
het. Ju högre blodtryck i stresssituationer, desto högre nivå 
av smärta.   

Systemet lär sig att öka blodtrycket vid stress genom klas-
sisk konditionering. Med träning och behandling kan man 
ändra baroreceptor responsen, sänka blodtryck vid stress och 
då uppleva mindre smärta.

Screening för pre-op fibromyalgi
Innan en operation bör läkaren fråga om patienten har FM. 
Det har visat sig ha betydelsen för dosering av smärtlindring 
efter operationen. Det kan behövas mer läkemedel för att 
kontrollera smärta för FM patienter. 

Du kan också reagera bättre/sämre på behandling beroende 
på vilken typ av FM du har. Vissa har funktionell somatisk 
smärta från tidig ålder (primär FM) och vissa har det tillsam-
mans med andra tillstånd som höftartros (sekundär FM). 

Den senare gruppen kommer sannolikt att reagera bättre på 
behandlingar. Det finns ett behov av bättre screening-verktyg 
för att identifiera olika typer av FM. 

Ingen hjärna-ingen smärta
Hjärnan förändras vid kronisk smärta. Vissa områden krym-
per och vissa växer. Nervsystemet lär sig till slut att bete sig 
på ett ofunktionellt sätt.  Det finns dock sätt att "omtrimma" 
hjärnan. Dessa metoder kallas neuromodulation. Interventio-
ner kan bestå av elektriska, kemiska och mekaniska stimuli. 

Forskning pågår för att se hur vi kan normalisera funktio-
nerna i nervsystemet. För att bryta de onda cirklarna av kro-
nisk smärta, måste vi hitta behandlingsmetoder som påverkar 
nervsystemet.

Icke-farmakologiska behandlingar
Eftersom FM är en smärtfunktionsstörning kan man inte lösa 
problemet med mediciner. Det har skett en förändring i attity-
der och alternativmedicin blir allt mer accepterat. 

Ett förslag på ett kostnadseffektivt, multimodalt behand-
lings program bör innefatta patientutbildning, motion, hy-
droterapi, kroppsmedvetandeträning och meditativ rörelse 
(Tai Chi Qi Gong yoga). Kognitiv beteendeterapi kan leda till 
smärtlindring, bättre livskvalitet och ökad själv effekt. Aku-
punktur kan vara en värdefull behandling men större studier 
behövs för att validera metoden.

Diet/Nutrition
Diet/Nutrition är ett intressant 
område med mycket potential. 
Bilden är inte helt klar om vilken 
diet som är mest lämplig i FM. 

Tillsatsen Glutamat verkar 
förvärra sensitisering vid kro-
nisk smärta och bör undvikas. 
Rekommenderade kosttillskott 
är B12, D, folsyra, magnesium. 
Eftersom många FM-drabbade 
är överviktiga (62-73%) är vikt 
kontroll en kritisk faktor för 
hantering av FM. 

Farmakologiska behandlingar
Många läkare uppger att nya terapier med förbättrad effekti-
vitet behövs för FM. Patienter är helt enkelt inte nöjda med 
resultaten och det visas tydligt i det faktum att de slutar att ta 
receptbelagda läkemedel eller byter till andra läkemedel påe 
get bevåg. 

Terapifönstret är mycket smalt när det gäller värde av ef-
fekt kontra bieffekt. Ingen av de godkända läkemedlen verkar 
vara tillräckligt effektiva för att kunna tolereras vid långvarig 
användning. Läkemedel riktade till FM påverkar olika signal 
substanser man vet helt enkelt inte vet vilket som svarar på 
vilken behandling. Det finns idag ingen enskild drog som på-
verkar centraliserad smärta. 

Medicinsk cannabis
Cannabis är ett kontroversiellt och hett ämne i samband med 
kronisk smärta. I Israel, ber många människor sina läkare 
om cannabis och det används ofta olagligt eller lagligt. Vid 
behandling av fibromyalgi, vi behöver en medicin för att be-
handla både smärta, sömn och humör, vissa människor tror 
att cannabis kan vara lösningen! Dock är konsekvenserna av 
långvarigt användande fortfarande oklart. 

När man diskuterar medicinsk marijuana är det viktigt med 
terminologin. Endocannabinoider produceras naturligt i våra 
kroppar medan läkemedel består av syntetisk cannabis. Äm-
net THC orsakar initial eufori och avslappning men också 
depressiva perioden och kan påverka minnet. CBD-olja är en 
mildare form av drogen och innehåller icke-psykoaktiva in-
grediensen. 

Det har inte förekommit några studier om beroendefram-
kallande eller riskerna förknippade med långvarig marijuana 
användning. 

Framtida forskning
Framtiden för fibromyalgi forskning kommer att omfatta ett 
sökande efter fler biomarkörer som kommer att hjälpa diag-
nosticering och därmed ändra allmänhetens uppfattning om 
sjukdomen. 

Neuromodulation, genetik, muskelfiber- neuropati, kost/
Nutrition och neuroinflammation är andra intressanta och 
lovande forskningsområden. 

Text och bild: Eva Deurloo
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boktips

Hälsobalansen - 4 nycklar till ett bättre liv
Av: dr. Rangan Chatterjee

I den här boken får du lära dig doktor Rangan Chatterjees helhetsmetod - hur du prioriterar de fyra nycklarna: 
vila, mat, rörelse och sömn

Inom varje nyckel ordinerar författaren fem enkla föränd-
ringar och förklarar hur de kan få stor effekt på vår hälsa.  

Han berättar hur du vilar, äter, tränar och sover dig friskare.
Inom varje nyckel kan man ta poäng. Dr Chatterjee anser 

att det är bättre att få några poäng i varje nyckel än fler poäng 
i några få nycklar. Balans är det man vill uppnå enligt boken. 
”Prioritera alla nycklar lika mycket och gå framåt i en takt 
som känns bekväm för dig”, säger författaren.

Nyckel 1-Vila:
1. egentid varje dag 
2. skärmfri söndag.
3. skriv en tacksamhetsdagbok.
4. utöva stillhet varje dag.
5. ät en måltid per dag vid matbordet – utan telefon,   
 surfplatta eller dator.

Vila i minst 15 minuter varje dag, gärna mer om det går, du 
ska stanna upp och vara fullständigt självisk. Sluta behandla 
”vila” som något du gör eller snarare inte gör när du tagit itu 
med alla annat.  

Det finns tre regler: det måste vara något du vill ägna dig åt 
helt för din egen skull, det ska vara en aktivitet som inte inbe-
griper din telefon, surfplatta eller dator, du ska inte ha dåligt 
samvete för det du ägnar dig åt. 

Dr Chatterjee beskriver hur vi har förändrat vårt beteende 
med konstant uppkoppling och att våra hjärnor inte är utrus-
tade att klara detta. 

Nyckel 2-Äta:
1. Avnormalisera socker och rensa smaklökarna
2. Ät fem olika grönsaker varje dag
3. Ät all mat inom ett ätfönster på 12 timmar 
4. Drick åtta glas vatten varje dag.
5. Renodla maten och undvik livsmedel med fler än   
 fem ingredienser.

Alla kan göra dessa ändringar, oavsett vilken kosthållning 
man föredrar, kött, fisk, vegetariskt eller veganskt. Föränd-
ringarna är utformade så att de är hållbara och uppnåeliga 
och du bör göra dom i din egen takt. 

Dr Chatterje rekommenderar att vi inte äter mat med fler 
än fem ingredienser då den med alla säkerhet är processad. 
Han skriver om läckande tarm, inflammationer, cytokiner 
med mera. 

Nyckel 3-Träna:
1. Gå minst 10 000 steg per dag
2. Någon form av styrketräning två gånger per vecka.
3. Någon form av högintensiv träning två ggr i veckan.
4. Inför ”rörelsemellanmål”.
5. Träna sätesmusklerna varje dag för att väcka dem till  
 liv.

I denna nyckeln får vi många tips om hur vi kan röra oss utan 
att tänka så mycket på det. Dr Rangan pratatar om tränings-
hysterin, ger goda råd hur du på ett enkelt sätt kan träna utan 
att behöva köpa dyra träningskort. 

Han pratar också om hur viktig en morgonpromenad är, 
hur du med enkla åtgärder tar dig upp i 10 000 steg om dagen. 
Har du svårt för att komma dit är det helt okej, allt ska vara i 
din egen takt.

Nyckel 4-Sova:
1. Skapa en helt mörk sovmiljö.
2. Tillbringa minst tjugo minuter utomhus varje dag.
3. Skapa rutin för sänggåendet.
4. Låt hjärnan komma till ro.
5. Inta inte koffein efter 12 på dagen

Ett av de enklaste tipsen är att se till att sovmiljön är helt 
mörk. Mörkret är en signal till kroppen att det är dags att vila. 
Man ska undvika att titta på telefon eller surfplatta en till två 
timmar före läggdags då de avger ljus på samma våglängd som 
morgonljuset. Genom att bara titta på våra telefoner lurar vi 
kroppen att tro att dagen gryr. 

Dr Rangan rekommenderar att vi tar bort alla skärmar från 
sovrummet, köper en gammaldags väckarklocka och drar för 
mörka gardiner för fönstret. 

Boken avslutas med tips: ”Så gör du för att lyckas” Det är 
viktigt att utforma hemmiljön för framgång. Exempelvis 

att rensa hyllorna från osunda, industritillverkade livsmedel, 
att lägga laddaren telefonen i köket, inte i sovrummet. På så 
sätt kontrollerar vi det som kan kontrolleras och maximerar 
våra chanser att lyckas. 

Dr Chatterje avslutar boken med att påminna att ungefär 90 
procent av hälsan bestäms av miljön inte av gener. 

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

Fråga:
 
Undrar om det är vanligt att ha mycket inflammationer om man har fibromyalgi? Har 
sedan många år tillbaka haft inflammation i ett muskelfäste under knä, samt ovanför 
knä i lårbens muskelfäste, och ländryggen. Samt vid bröstkorgen. Tietzes? Frågar man 
läkare får man olika svar. 

Läkare sa först att det var fett sen överrörlig. Har fått kortisonsprutor som inte hjälper. 
Finns det något jag kan göra?

Svar: 

Inflammationer i muskelfäste är inte ett tecken på fibromyalgi och är egentligen inte 
vanligare. Anledningen att det kanske uppmärksammas mer är att vid fibromyalgi har 
man en ökad sensitisering (ökad känslighet och spridd smärta) och smärtsamma sti-
muli upplevs starkare än hos en person utan FM. Inflammationer kan därför vara mer 
besvärande och smärtsamma. 

Muskelspänningar, som är vanligt vid långvarig smärta, kan öka risk för inflammationer 
i muskelfästen och man bör därför försöka hitta strategier för avspänning och främja 
cirkulation. Långvarigt stillasittande/liggande ökar risk för stela, spända muskler.

Man kan få hjälp av en fysioterapeut med bra, skonsamma, cirkulationsökande rörelser 
för de kroppsområden som drabbas av inflammationer. Kanske behöver du se över er-
gonomi på arbetet och vilka skor du har exempelvis om du har inflammationer i nedre 
extremiteter. 

Tietzes syndrom (inflammationer i bröstkorg) är besvärligt men ofarligt och har inte 
riktigt samband med fibromyalgi.

För att delta i utlottningen, skicka namn och adress, 
senast den 31 juli, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se 
eller på ett vykort till :

Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 Göteborg 

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

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

Vi har under många år fått hjälp av Göran Söderlund 
som besvarat läsarnas frågor om ärenden som gäller 
Försäkringskassan. Här berättar Göran om sin bak-
grund: 

Man med fibromyalgi

Text och bild : Bjarne kvilvang

Jag ser ett direkt sammanhang mellan fibromy-
algi och psykisk ohälsa...

- Det är en del "kunder" som blir rekommenderade att kon-
takta mig. Det kanske finns anledning till att beskriva min 
bakgrund och varför jag började med att hjälpa de som har 
problem med Försäkringskassan.

- Mitt arbete innebär inte att jag alltid anser att Försäkrings-
kassan fattar fel beslut. Ett stort problem är att alldeles för 
många medicinska underlag är för dåliga för att Försäkrings-
kassan ska kunna fatta ett rättssäkert beslut.

- Jag har en bakgrund med 31 års anställning på Försäkrings-
kassan, Älvsborgs län. Började augusti 1962.
• Kontorsbiträde
• Ambulerande kontorsbiträde
• Assistent sjukförsäkring
• Sektionschef sjukförsäkring
• Utbildningsassistent
• Utbildningsledare
• Inspektör
• Kontorschef Trollhättan
• Kontorschef Ulricehamn

- Fick redan som sektionschef möjlighet att ha utbildningar, 
företrädesvis på internat med ämnen
• Sjukpenning
• Sjukpenninggrundande inkomst
• Utredningsteknik
• Reseersättning
• Personalutveckling

- När jag blev pensionär hade jag tänkt ägna fritiden åt resa, 
spela golf och bara "vara". Fyllde 79 år i mars 2019. Men kort 
tid efter pensionering blev jag kontaktad av läkare som tyckte 
att jag med min bakgrund borde hjälpa läkarna då de inte får 
sina intyg godkända och patienterna därmed blir utan ersätt-
ning.

- Jag satte in en liten radannons i BT och sedan har det bara 
”rullat på” med Aftonbladet, BT, GT, TV, föreläsningar, delta-
git vid muntlig förhandling Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

- Jag jobbar idag alla veckans dagar med att hjälpa de som be-
höver med rådgivning, skriva omprövning, överklagan, pröv-
ningstillstånd, är med vid läkarbesök när så önskas.

Varför tror du Försäkringskassan nekar så många sjuk-
intyg?

1. För dåligt skrivna intyg, ffa när det gäller att redogöra för 
aktivitetsbegräsning i förhållande till diagnos och arbete.
2. Handläggarna gör en bedömning utan att ha tillräcklig 
kunskap om vad diagnosen betyder och hur den begränsar 
funktion och aktivitet

Vilka är de vanligaste misstagen människor gör som leder 
till problem?

1. Gör sig friskare än de är vid läkarbesök. Gäller ffa kvin-
nor.
2. Vid beslut om avslag gällande sjukpenning inte tar reda 
på vad som gäller för att skydda sin sjukpenninggrundande 
inkomst, SGI
3. Inte klargör för läkarna vad de inte klarar att göra på 
grund av sjukdomen, aktivitetsbegräsning. Se även föregå-
ende fråga.
4. Inte kräver byte av handläggare på FK om de har en dålig 
relation
5. Inte byter läkare eller vårdcentral om de man inte får för-
ståelse av läkaren. 
6. Inte tänker på att kanske borde boka ”dubbeltid” hos lä-
karen för att inte drabbas av att besökstiden är slut efter 15 
– 20  minuter.

Hur arbetar de på Försäkringskassan? Hur är direktiven 
uppifrån? När ska de neka?

1. Försäkringskassan arbetar efter givna lagar, regler, praxis, 
m.m.
2. Direktiven har varit från regering att Socialförsäkringen 
kostar för mycket pengar, vilket innebär att ju fler avslag de-
sto bättre. Detta har dock gått till överdrift. Det har fram-
kommit att handläggare ”ligger bättre till” ju fler avslag man 
har. 

Detta är naturligtvis inte bevisat, förutom att jag har per-
sonligen haft kontakt med en handläggare som skrev ”Du 
ska veta det, Göran, att jag ligger bättre till vid löneförhand-
ling, ju fler beslut om avslag jag har”. På ett kontor redovisas 
på en anslagstavla antal avslag per vecka.
3. Försäkringskassan ska neka om de efter utredning och 
inhämtande av bättre information från läkarna ändå gör be-
dömningen att arbetsförmågan inte är nedsatt. Men åter – se 
överst om ofullständiga intyg.

Jag ser sammanhanget...

Att fibromyalgi påverkas av psykisk 
ohälsa är det lite delade meningar om. 
I mitt dagliga liv med fibro så ser jag ett 
direkt sammanhang. 

Tung, sorgefylld vinter

Jag har haft en riktigt tung vinter och 
varit mycket sängliggande sedan i hös-
tas. Direkt efter årsskiftet hamnade 
min mamma akut på sjukhus.

Det visade sig att hennes cancer 
hade kommit tillbaka med full sprid-
ning i halsen, revben, mage och lever, 
så vi blev sittande på hennes dödsbädd 
från 7 januari till hon somnade in nat-
ten till den 26 januari. 

Familjens stöd är guld värd

Det blev 3 tunga veckor där man kan 
se hur man verkligen kan leva med fi-
bro. Under dessa veckor och direkt efter 
kunde jag med hjälp av smärtstillande 
och ren vilja bita ihop så att man det 
gick att fungera och hjälpa till. Tyvärr så 
kom det en tid efteråt där jag föll ihop 
som en potatissäck. 

Denna period, då man kollapsar, är 
den närmsta familjen guld värd. De 
ställer upp till 210% så att man kan ta 
sig genom den tunga tiden med sorgen 
samt den tunga tiden med mer smärta. 

Att bita ihop...

De flesta som lever med kronisk smärta 
klarar av att "bita ihop" under en viss tid 
om och när det verkligen behövs.Tyvärr 
så kommer det alltid ett bakslag efteråt 
då man, i mitt fall, blir sängliggande en 
längre tid tills kroppen vilat upp sig. 

 Om jag mår dåligt psykiskt så blir jag 
mycket sämre och ofta sängliggande, 

det blir nästan som att smärtan tar över 
hela tillvaron. När jag mår bra psykisk 
så brukar jag oftast må bättre, har mi-
nimalt med smärtor, behöver mindre 
smärtstillande och klarar av att göra 
mer saker. 

Längtan efter våren och sommaren

Nu ser jag fram emot en underbar vår så 
man kan sitta ute på altanen och njuta 
av en god kopp kaffe. Att sitta ute och 
njuta av naturen och känna vårluften, 
fågelsång och en värmande sol, är riktig 
medicin för kropp och själ. 

Jag mår bättre både psykisk och fysisk 
och ser fram emot sommaren med alla 
roliga aktiviteter man kan göra och nju-
ta av som promenader i skogen, fiske, 
modellflyg, grilla, bada, njuta av sena 
sommarkvällar och allt annat man gör 
under sommaren. 

Nu vill jag bara önska er alla en rik-
tig god och skön vår.

- ”Denna period, då man 
kollapsar, är den närms-
ta familjen guld värd.”
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ENFA recept

Lyxgranola med nötter och kokos
2 dl hasselnötskärnor
2 dl solroskärnor
2 dl pumpakärnor
140 g torkade blåbär
2 dl rostade kokosflagor

Sätt ugnen på 250 grader. 
Fördela hasselnötter, solroskärnor och pumpakärnor på en plåt 
och rosta i ugn 5-10 min.
Krama bort en del av skalen från hasselnötterna.
Låt svalna och blanda med torkade bär och kokosflagor. Förvara 
i en tättslutande burk.
Servera med yoghurt och frukt. Ringla lite honung över och pud-
ra lite kanel över. Ät och njut.

Jordgubbsglass med basilika
250 g mascarpone ost
300 g frysta jordgubbar
2 dl florsocker
20 basilikablad
0,5 lime finrivet skal

Mixa alla ingredienser och servera direkt eller frys och 
servera senare

JournalGrodor ”Aktuellt; ingen buksmärta men kan hålla tillbaks den 
lösa avföringen med vitt bröd.”

”Använder käpp och håller sig på vägarna.”

”Bihålor spolade 5-600 ggr...”

”Båda händerna har ramlat i en flaska och ådragit 
sig sårskada i båda händerna.”

”Dessutom har hon läkarskräck. Hon har emellertid 
varit hos en av våra sköterskor och dessa bifogas.”

”Cyklade i dag på eftermiddagen när plötsligt en liten 
flicka kom in i hennes framhjul.”

ENFA står för European Network of Fi-
bromyalgia Associations. Organisatio-
nen består idag av 18 medlemmar, alla 
patientorganisationer som företräder 
personer med fibromyalgi runt om i Eu-
ropa. 

Fibromyalgiförbundet Sverige är en av 
medlemmarna liksom Reumatikerför-
bundet Sverige. ENFA´s huvudsyfte är 
att öka medvetenhet om fibromyalgi 
och påverka beslutsfattare i EU för att 
förbättra förutsättningarna för personer 
som drabbats av FM. ENFA anordnar 
konferenser och deltar aktivt i aktivite-
ter i olika länder. 

I detta nummer av FMnytt kan du läsa 
om PARE konferensen i Prag där ENFA 
hade bjudit oss som representanter för  
fibromyalgidrabbade i Sverige.

18 maj höll ENFA en konferens i Her-
aklion på Kreta med temat ”A holistic 
approach to fibromyalgia” samt ett årligt 
styrelsemöte. En mer utförlig rapport 
från konferensen kommer i nästa num-
mer av tidningen men vi är nöjda att 
meddela att Eva Deurloo som represen-

Simon Stones och Souzi Makri

Nya styrelsen

ENFA - European Network of Fibromyalgia Associations

terade Fibromyalgiförbundet Sverige, 
blivit invald som sekreterare i ENFA´s 
styrelse. 

Styrelsen består av 7 personer från olika 
organisationer i UK, Slovenien, Sverige 
(2), Danmark, Portugal och Italien. Till 
ny ordförande valdes Simon Stones som 
tar över från Souzi Makri, en eldsjäl som 
jobbat hårt för ENFA i många år men 
som nu valt att fokusera på annat i livet.

Vi kommer genom vårt medlemskap ha 
tätare kontakt med andra, liknande or-
ganisationer i Europa, ha möjlighet till 
bättre kunskapsutbyte och har möjlighet 
att påverka utvecklingen inom området. 
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FM-KRYSSET 2/2019
1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

FM-kryssET 1/2019 
Lösning: VåREn äR På VäG

Stjärnvinst: En Painmaster-behandling mot smärta
Ewa Nyander, Jönköping

1:a pris: Janet Larsson, Ängelholm
2:a pris: Ulla-Britta Hanson, Uppsala

Skicka texten i de blå rutorna, senast 31 juli 2019, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

Träning i varmvatten är fantastiskt för personer med fibro-
myalgi. Värmen ger smärtlindring, vattnet ger motstånd och 
lyftkraft vilket gör träningen skonsam men effektiv. Det är 
nog den  träningsformen som rekommenderas först för per-
soner med FM.

I Skara Fibromyalgiförening har man erbjudit vattengympa 
sedan 2005 då man fortfarande var en undergrupp till Skövde 
Fibromyalgiförening. Från våren 2010 formades en egen för-
ening i Skara.

De första 10 åren hade man en ledare som även var medlem 
i föreningen. När hon slutade, köpte gruppen in en CD med 
musik och talade instuktioner. Med CD´n kom ett häfte med 
bilder som visar rörelserna och gruppen är bekväma att träna 
självständigt. 

Fördelen är att kostnader hålls nere och att man inte behö-
ver anpassa sig efter en ledares schema. För nya deltagare ser 
man till att någon mer erfaren ”vattengympare” står bredvid 

Skara Fibromyalgiförenings vattengympa

de första gångerna och guidar om något är oklart tills man blir 
”varm i badkläderna”!

Varje deltagare betalar 475 kr/termin och då kan man träna 
cirka 30 gånger. De flesta önskar träna ännu mer och vill inte 
ha ett uppehåll mellan terminer. I slutet av varje termin stan-
nar man kvar och fikar efter gympan vilket ger trevlig känsla 
av gemenskap.

Antalet badare varierar från termin till termin men det finns 
egentligen inget maxantal. Just nu är det 18 deltagare i åldrar 
45-78 år. Vattengympa passar alla då man tränar efter sin egen 
förmåga. Vill man ligga och flyta någon gång när kroppen 
trilskas  går det bra. Oftast känner man sig smidigare i vattnet 
och klarar mer än på land då vattnet ger stöd. 

Träningsgruppen trivs ihop och även om man har fullt upp i 
bassängen hinner man småprata innan och efter passet vilket 
ger bra sammanhållning. 

I våra föreningar runt om i landet hålls aktiviteter för medlemmar. Det pågår bland annat, föreläs-
ningar, fikaträffar, stavgång, hantverk, resor och, på många ställen, vattengympa. 

Vinnare, utlottning av kassar,  FMNytt 1/2019
• Wanda Gustafsson, Hillared
• Mia Svärdh, Falkenberg
• Monica Pozzi, Torshälla
• Marianne Ekdahl, Ängelholm
• Camilla Ekfrost, Klagstorp
• Heli Kuri, Ludvika
• Gaby Berge, Mjölby
• Madelaine Andersson, Torup
• Anna-Lena Teittinen, Borås 
• Marie Forsström Augustsson, Söderköping

Text : Maria Holm och Eva Deurloo



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
OskArsHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
skArA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
skELLEFTEÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
sköVdE  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
sTOCkHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TrELLEbOrG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPsALA  l  018-35 25 15, uppsala@fibromyalgi.se
VArbErG  l  0340-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se
Visby  l  070-552 67 92, gotland@fibromyalgi.se
VÄNErsbOrG-TrOLLHÄTTAN-UddEVALLA l 073-406 06 16, 
fyrbodal@fibromyalgi.se
VÄrNAMO  l  073-52 88 201, varnamo@fibromyalgi.se
VÄsTErVik  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VÄXJö  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
ysTAd  l  0760-57 69 62, ystad@fibromyalgi.se
ÄNGELHOLM  l  0435-530 76, angelholm@fibromyalgi.se
örEbrO  l  0735-21 78 89, orebro@fibromyalgi.se
ösTErsUNd  l  076-555 79 35, ostersund@fibromyalgi.se

LOKALFÖRENINGAR

rETUrAdrEss:
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73  GÖTEBORG

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

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

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

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

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

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

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

köp i deras webbutik. www.wellnox.se
•	 Mediyoga: www.mediyogashop.se 
 • 20 % rabatt på alla produkter i deras webbshop.
 • 25 % rabatt på deras terapeutiska onlinetjänst,  
    Balans Online, där du som medlem betalar 59  
    kr/mån.
•	 Wellnia Ullsängkläder: 5 % rabatt till läsare av 
        FibromyalgiNytt. www.wellnia.se
•	 belly balance: en månad gratis vid köp av en 
        3-månaders prenumeration. www.bellybalance.se

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

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


