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Portalen Uppdatering

Nu finns FM-portalen 
för Android, hämta 

gratis på Play-Store!

Portalen kommer att uppdateras i höst med lite nytt innehåll men med samma struktur. Vänner
glädje
solsken
kärlek

FYLLER LIVET MED

SJÄLEN MED

OCH HJÄRTAT MED

Välkomna tillbaka från en härlig sommar, hur ni än har tillbringat den så hoppas 
jag att ni haft en bra sommar. Vet att sommaren inte är bra för alla ur värmesyn-
punkt, men då kanske er tid börjar nu. Hösten är en fantastisk tid med klarare 
högre luft och inte så hett, men ändå finns det möjlighet till många fina kanske 
”lagom” varma dagar. Inte minst fint blir det när alla färger infinner sig i skog, mark 
och parker.

Som ni kan läsa om i tidningen så besökte Fibromyalgiförbundet även i år Visby 
och Almedalsveckan. En mötesplats som blivit viktig inte bara för politiker utan 
också för organisationer och andra. Utbudet av seminarier var stort fast något min-
dre än förra året. Ämnen varierar och i år var det mycket fokus på miljö, men en del 
matnyttigt fick vi allt till oss, detta läser ni om längre fram i tidningen. 

Som vanligt tas inga beslut under dessa dagar men mycket som lyfts fram leder 
förhoppningsvis till några bra beslut när det når Stockholm. Våra nya T-shirt syn-
tes bra och budskapet på dom gick fram, vi mötte flera som vågade fråga oss om 
fibromyalgi. Glada och upprymda av alla samtal lämnade vi Gotland för lite lediga 
dagar.

I höst har vi fått en del intressanta inbjudningar till seminarier och möten med 
andra organisationer. Det är alltid spännande att se vart och vad det leder till. Som 
vanligt kommer vi att delta som utställare på Svenskt Smärtforum i Malmö den 17-
18 oktober. Svenskt Smärtforum är en kongress för professionen inom smärtvården 
där vi alltid har många bra möten och intressanta samtal. Ett reportage om detta 
kommer i FibromyalgiNytt 4.

Som ni kanske sett så har vi gett vår hemsida ett nytt ut-
seende. Arbetet med att uppdatera och även förbättra sidan 
kommer att fortsätta under hösten. Vi hoppas att ni kikar 
in på www.fibromyalgi.se. Det finns en allmän del och en 
inloggningsdel och vet ni inte vad ni har för inloggning kon-
takta er förening för att få uppgifter. 

Inloggningen är till för er medlemmar där det bland an-
nat går att läsa detta nummer av FibromyalgiNytt, men även 
äldre tidningar. På inloggningssidan hittar ni även vad era 
respektive föreningar har för aktiviteter. Jag önskar er en rik-
tig fin föreningshöst. med era respektive föreningar

bli styrelsemedlem - var med och gör skillnad

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

Annethe Andersson annethe016@gmail.com
Ingela Karlbom  ingelakarlbom@hotmail.com
Kjell Odalgård  kjell.odalg46@gmail.com
Tommy Andersson eskilstuna@fibromyalgi.se

En lång, härlig sommar lider mot sitt slut. Många av er, liksom 
vi projektledare, har låtit datorn ligga stängd och telefonen 
stanna hemma till förmån för andra mer livsbejakande ak-
tiviteter. Smärtan tar inte semester tyvärr men man behöver 
ibland ta semester från oro och stress i vardagen. 

Portalen kommer att uppdateras i höst med lite nytt innehåll 
men med samma struktur. Vi kommer att erbjuda FM-por-
talen som app för android och när du läser detta finns appen 
att ladda ner på Playstore. Som bekant finns ju appen redan 
för Iphone och Android appen kommer att ha exakt samma 
funktioner och utformning. Allt du gör på sajten synkas med 
appen. Så ni som använder Android - ladda ner FM-portalen 
gratis!

Vi har samarbetat med Uppsala Universitet, Institutionen för 
psykologi, och några av er har besvarat en enkät om psykolo-
gisk flexibilitet vid kronisk smärta. Stort Tack för det! Resul-
tatet redovisas i detta nummer av FMNytt. 

Fynden kommer att ligga till grund för ett självhjälpsprogram 
utifrån ACT-metoden som kommer att erbjudas till medlem-
mar i Fibromyalgiportalen. Vi kommer att börja med en pi-
lotstudie. Mer information kommer att gå ut om detta när det 
är dags.

Allmänna Arvsfonden har finansierat portalen under tre år 
och vi har kunnat bygga sajten utifrån målgruppens behov. 

Vi är mycket tacksamma för era kommentarer och önskemål! 
Projekttiden avslutas i slutet av 2019 och vi är i full färd med 
planering för fortsättningen. Finansiering är en svår men 
nödvändig nöt att knäcka och vi har lite olika alternativ. 
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Fibromyalgidagen Almedalen

12 maj - internationella Fibromyalgidagen
Den internationella fibromyalgidagen (Fibromyalgia Awareness Day) firas till minne av 
Florence Nightingales födelsedag
Det hela började den 12 maj 1998, då 
den amerikanska organisationen Fibro-
myalgia Network initierade en nationell 
kampanj i USA för att öka allmänhetens 
kunskap om och förståelse av fibromyal-
gi och kroniskt trötthetssyndrom. 

Sedan dess uppmärksammas denna 
dag varje år genom olika aktiviteter värl-
den över. Florence Nightingale som var 
en sjuksköterska och en av grundarna av 

För att delta i utlottningen, skicka namn och adress, senast den 30 oktober,
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!

det moderna sjuksköterskeyrket, föddes 
i Florens den 12 maj 1820. Hon led un-
der sitt liv av svår värk som påminde om 
fibromyalgi.

Några av er satte på er ett orange/lila 
plagg/detalj för att markera dagen och 
här är några bilder som medlemmar 
skickat in. Stort tack för ert engage-
mang!

• Anna Egerzon, Grästorp 
• Kristina Mattsson, Torsby
• Eva-Lotta Jansson, Gävle 
• Christine Elisson, Tvååker

• Anna-Greta Karlsson, Kristinehamn 
• Annelie Bentzel-Nord, Töreboda 
• Sonja Mützell, Norrtälje 
• Petra Holda, Skärholmen

Vinnare av kasse i FMNytt nr 2 2019 
• Rose-Marie Bergqvist, Hökerum 
• Arne Lantz , Skövde

För vår del var det en hel del att lyssna till ändå, även om vi 
inte hörde ordet fibromyalgi på samma sätt som förra året. 

Almedalsveckan hade nåtts av ”Greta-effekten” vilket innebär 
att arrangemang inom ämnet Klimat/Miljö var näst störst. 
Flest arrangemang handlade om Hållbarhet. Det område som 
intresserar oss mest, Vård och omsorg, kom på fjärde plats. 

Över 80% av arrangemangen sker under måndag, tisdag och 
onsdag. Den arrangörskategori som är störst representerad 
under veckan är företag med 23%, ideella organisationer 
kommer på en andra plats med 21%, stat och kommuner på 
en tredjeplats med 15%. Almedalsveckan är inte bara politiskt 
längre, det är en stor mötesplats för många olika aktörer.
 
Det är så klart mycket travande upp och ner och fram och 
tillbaka till olika seminarier med många intressanta möten, 
personliga kontakter och, nog så viktigt, vi syntes både genom 
att vara där, genom våra tröjor som syntes, genom löpsedlar 
och genom att prata med intressanta personer. 

Vi fick bra feedback på vår portal och att vi gör ett viktigt ar-
bete för våra medlemmar. Det är vi mycket stolta över.

Allmänt om Almedalen

3 725 arrangemang anordnades under Almedalsveckan i Visby i år, en minskning med ca 500 arrangemang 
från förra året. Inte så konstigt då 2019 är ett eftervalsår, vilket brukar betyda att det är färre som kommer till 
Visby, så även i år. 

Text: Marie-Louise Olsson
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Almedalen Almedalen

• Sjukskrivningsprocessen •

Den sjukskrivnes väg tillbaka i arbetslivet kan vara både oklar 
och lång. De frågor som togs upp i dagens seminarium var: 
Hur ser dagens samverkansmodell för sjukskrivningsproces-
sen ut? Vad får den för konsekvenser för individen? Är re-
gelverket ändamålsenligt för att stödja individens återgång i 
arbete? Och vad görs i praktiken på golvet?

Vi fick information om utredningens arbete, en delrapport 
som kommit i maj 2019. Den ansvariga gruppen jobbar ut-
ifrån tre områden och har kommit en bit på väg i vad som 
behöver göras inom respektive område.

• Stabil sjukskrivningsprocess – här behöver det struktureras 
upp.
• Stärkt stöd för återgång i arbete – tidiga insatser kommer att 
leda till att fler kommer i arbete snabbare.
• Förutsägbar sjukskrivningsprocess – patienterna har ofta 
svårt att förstå besluten som fattas, så det måste också jobbas 
med.

Staten behöver stötta arbetsgivare i deras arbete med sjukpro-
cessen, men även hjälpa patienterna med bättre rehabilite-
ringsmöjligheter.

Förr var det buller, asfalt och asbest som skapade sjukskriv-
ningarna – det kunde elimineras. Nu är det dåliga chefer, mil-
jö och stress – som är lite svårare att eliminera.

Text: Birgitta Gustafsson

Kan digitaliseringen hjälpa oss att nå målet om sömlösa vård-
kedjor, med patienten som resurs? Och hur kan Sverige dra 
nytta av att vara en internationell ledare inom digital vård?

Den nödvändiga diskussionen om framtidens hälso- och 
sjukvård rymmer flera dimensioner. Sjukvården i Sverige är 
organiserad utifrån ett regionalt ansvar men där regionerna 
har väldigt olika förutsättningar att lösa uppgiften.  

Vårdbehovet ökar, inte minst i takt med att befolkningen blir 
äldre. Samtidigt varierar både tillgänglighet och jämlikhet i 
dom olika regionerna eftersom bemanning och kompetens-
försörjning blir en allt större utmaning.

För att vi ska kunna möta utmaningarna krävs det att vi ac-
cepterar digitaliseringen. Vi måste hänga med för att utveck-
las och förbättras. Genom digitaliseringen kan vi nå målet om 
mer individcentrerade, ”sömlösa” vårdkedjor, där patienten 
blir en resurs. 

De digitala systemförändringarna ska vara lätta att förstå, 
både för vården och för patienten. Det är t ex lättare att själv 
boka tid på nätet idag än att försöka ringa på utsatt tid eller 
vänta på att bli uppringd, men alla måste förstå hur systemet 
används. För vårdpersonalen skulle det underlätta om dom 
inte behövde göra mellan ”5 och 8 klick” på sin dator innan 
dom kommer fram dit dom ska.

Ett av de stora problemen är att styrsystemen i regionerna 
är fast i det industriella samhället. Det behövs nya struktu-
rer med nya specialister och kompetens. Just nu ökar antalet 

Text: Birgitta Gustafsson

Vi vet att hälsofrämjande åtgärder såväl skulle förbättra 
människors livskvalité som minska vårdens kostnader men 
vilket ansvar har vi som individer för vår hälsa? Vilket ansvar 
har vårdsystemet? Och framför allt, hur bör de hälsofrämjan-
de åtgärderna utformas?

Kim Nordlund, från Unga Reumatiker, säger att hon aldrig 
kände sig så sjuk som när hon besökte vården. Det borde varit 

Text: Birgitta Gustafsson

• Sjukskrivningsprocessen
• Digital framtid inom sjukvården
• Vem har ansvar för min hälsa?
• Förändringstakten måste öka
• Nätläkare
• Vem styr hälso- och sjukvården?
• Patientens huvudroll
• Vem är ansvarig för att patienten blir frisk?
• Primärvårdens roll

Reportage

ALMEDALEN

Man pratar mycket om arbetsmiljön, många vet och kan 
mycket men ingen vet exakt hur problemen bör hanteras. 
Friskare arbetsplatser, med mindre stresspåverkan är mer 
ekonomiskt. 

Företagen måste inse att det är lönsammare i längden att ta 
hand om sin personal. Ekonomin i kommunerna gör att det är 
svårt att implementera åtgärder även om de vill.

Vi påminde politikerna att patientförbunden utgör en kun-
skapsbank de kan tillgå när det gäller att hitta lösningar som 
utgår från de drabbades behov. Slutordet var:  ”Fokusera på 
det positiva!”.

Seminarium: Dags för mer verkstad – en välfunge-
rande sjukskrivningsprocess. 

Föreläsning: Min hälsa – vems ansvar?

• Vem har ansvar för min hälsa? •

fokus på vad hon klarade av i istället för att bara prata om det 
som inte fungerade. Patienterna tar idag stort ansvar, speciellt 
vid kroniska sjukdomar. 

Kim tycker att patienten måste stå i fokus att läkarna verkligen 
behöver lyssna på vad patienten säger. Ersättningssystem för 
egenvård saknas idag och det bör finnas ett skolhälsoteam i 
skolan för bättre barnhälsa. Om man satsar tidigare så blir det 
billigare senare.

Hälsa innebär enligt Anders Ekholm från Institutet för Fram-
tidsstudier:  ”Att i glädje vara sysselsatt med sin livsuppgift”. 
Sjukvården är en marginell aktör när det gäller just hälsa. Vad 
gör man med dom som inte jobbar med sin hälsa? 

”Dom som lägger stegräknaren på torktumlaren och tar sig 
en bärs”. Enligt en undersökning visar det sig att om det finns 
grönområden där du bor så mår du bättre. Så ut och plantera 
grönsaker!

Vi behöver en modern och tillgänglig vård med fokus på pri-
märvården. Idag behöver sjukvården vara rustad för att han-
tera långvariga sjukdomar, förr var det mest snabba, akuta 
ärenden. 

Enligt undersökningar så är psykisk ohälsa en stor del av vår-
den så vi bör satsa på mer förebyggande arbete och skapa ett 
samhälle där alla mår bättre. Främst behöver vi stärka kvin-
nors hälsa (fibromyalgi nämndes). 

forts ▶▶▶

Man diskuterade individens kontra regionens ansvar och kom 
fram till att vi måste samordna olika parter för att alla ska må 
bra. Tilltro, tillit och framtidshopp är viktiga för hälsan. Vi 
behöver alla intala oss att vi är värda att ha ett gott liv. 

Ett mål är att försöka få unga att motionera utifrån ett glädje-
perspektiv istället för ett tävlingsperspektiv. Företagen/arbets-
givarna har också ansvar för hälsan bland de anställda. Alla 
kan bidra till ökad folkhälsa.

Sammanfattningsvis var det ett givande samtal där panelen 
lyfte de brister som finns idag och förhoppningsvis jobbar 
man på att öka medvetenheten om vad som kan göras. Pa-
tientförbunden har en viktig uppgift i detta arbete. 

administratörer medan antal vårdpersonal minskar. Det finns 
också stora svårigheter i vården med tillgänglighet och kon-
tinuitet.

Vi som individer vill ha en ökad bestämmanderätt, att själva 
kunna välja vilken typ av vård vi vill ha, fysisk eller digital. 
Därför är det viktigt att göra investeringar i IT-utvecklingen, 
men ute i regioner och kommuner är det svårt att satsa så 
därför måste staten komma in och bidra. När vårdcentraler-
na satsar på digitala lösningar i kombination med den fysiska 
vården kommer den att bli ännu mer effektiv.

Läkarkåren idag behöver också byta fokus från att fokusera på 
det sjuka till att fokusera på resurser i sjukdomsbilden, speci-
ellt vid långvariga och kroniska sjukdomar. Att ha haft 15 bra 
dagar den senaste månaden låter mer hoppfullt än 15 dåliga 
dagar. 

Kvalitetskontroll och uppföljning saknas i de flesta digitala 
lösningar som finns idag så det behöver ses över. En annan 
fråga som behöver lyftas fram är ”vad är viktigt för dig i din 
sjukdom?” Vården behöver lyssna och ta hjälp av patienterna 
för att patienten ska få den bästa och mest passande vården.

• Digital framtid inom sjukvården •

Sjukvården står inför stora utmaningar med bl. a ökat 
vårdbehov, bristande tillgänglighet och stora regiona-
la skillnader. 

forts ▶▶▶
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AlmedalenAlmedalen

På kort tid har antalet besök hos privata nätläkare ökat explo-
sionsartat. Kritiken mot de nya vårdaktörerna har stundtals 
varit hård. Men är vård på nätet ett hot mot patientsäkerheten 
i primärvården, eller innebär nätläkarna att intentionerna om 
en god och nära vård kan uppfyllas?

De ersättningsmodeller som kommit på förslag är bara prat. 
Vi måste hänga med i den digitala utvecklingen. Digitala lös-
ningar kan ge mer frihet för patienter med kroniska sjukdo-
mar, som redan har fått sin diagnos och försöker lära sig att 
leva med och förhålla sig till sin sjukdom. Den hjälp dessa 
patienter behöver från vården skulle mycket väl kunna upp-
fyllas av digitala lösningar.

Det är så klart positivt med fysiska möten och nätdoktorerna 
skickar patienten vidare om dom anser att det behövs men 

Text: Birgitta Gustafsson

Svensk hälso- och sjukvård behöver utvecklas i snabbare takt 
för att möta såväl framtida utmaningar som invånarnas för-
väntningar. I väntan på att det traditionella systemet ska för-
ändras tar företag, patienter och invånare saken i egna händer. 
Frågan som diskuterades var: Vill politiker, patienter och per-
sonal åt samma håll?

Forum för Health Policy släpper en ny rapport som är en upp-
följning på förra årets rapport, där ett tydligare politiskt ledar-
skap som förstår behovet av effektiva reformer efterfrågades. 

Det finns ett glapp mellan sjukvården och sjukvårdspolitiken 
som behöver minskas. Just nu fylls det med byråkrati.

I årets rapport har det granskats hur det gått sedan förra året. 
Granskningen bygger på de tre förändringsområden som dis-
kuterades i förra rapporten

1. Bättre vård för dom med stora behov.
2. Bättre och starkare ledarskap – främja förutsättningarna för 
digitalisering.
3. Patientens medverkan och delaktighet, en vård som möter 
patienten på dennes villkor.

Man konstaterar att det måste finnas ett samspel mellan kom-
munal och regional sjukvård.

Det finns mycket i sjukvården som professionen ska bestäm-
ma och inte politikerna. Dialogen mellan vården och politi-
ken är viktig, men det handlar om ett förtroende för vården.

Läkarna har patientkontakt ca 37 % av sin arbetstid. Vad gör 
vi åt det? Istället för att ägna sig åt administration måste lä-
karna få mer tid att prata med patienterna för att få en klarare 
bild och för att patienterna ska känna sig sedda.

Det finns ingen tidsplanering för det som rör sjukvården, ris-
ken finns att inget genomförs. Effektiviseringarna behöver gö-
ras mer positiva och på ett smartare sätt.

Text: Birgitta Gustafsson och
Marie-Louise Olsson

Text: Marie-Louise Olsson

För att klara utmaningarna inom vården måste förändrings-
takten öka. Samtidigt upplever många aktörer att det är svårt 
att få gehör för digitalisering och innovation. Varför är det så 
svårt att föra in nya metoder och tankesätt? Hur jobbar vi med 
strukturer och personal och inte mot? 

Det görs över 30 miljoner journalanteckningar per år i Sveri-
ge, ingen vet vad detta kostar med den metod som finns idag. 
Detta tycker panelen är provocerande, det handlar om hur vi 
ska kunna digitalisera vården även här, idag använder vården 
papper och penna istället för digitala verktyg, viket kanske är 
en sanning man får ta med en nypa salt.   

Att införandet av digitala verktyg och nya processer i vården 
är en av nycklarna för att klara de kommande årtiondenas ut-
maningar är självklart. Samtidigt är det inte helt enkelt att för-
ändra en hel vårdapparat med allt från politik och regelverk 
till evidenskrav och patientsäkerhet. 

Det är inte lätt att helt digitalisera en sådan känslig verksam-
het som vården. Släcks det digitala ner måste vården ändå 
fungera, läkare, sjuksköterskor och andra inom vården måste 

• Förändringstakten måste öka •

▶▶▶ forts

Reportage

ALMEDALEN
Hur svårt kan det vara? Varför digitaliseras inte vår-
den snabbare när alla vet att vi måste?

ändå fortsätta göra sitt jobb trots allt. Många anser att tiden 
börja rinna ut, men gör den verkligen det? Det går helt enkelt 
för sakta att förändra och förnya vården men man vet inte vad 
som bromsar utvecklingen. 

Vi behöver identifiera de hinder som finns angående tekni-
ken och kanske även förändra strukturerna i vården. Kanske 
är det så att de idéer som passar i tillverkningsindustrin inte 
passar i en personfokuserad verksamhet. En nyckelfråga är 
patientsäkerheten som måste ligga i fokus. 

• Nätläkare •

Nätläkare i primärvården – ett hot eller en möjlighet 
för patienter med kroniska sjukdomar?

vi behöver en nationell lösning. Man behöver också hitta nya 
avtalsformer för de digitala lösningarnas ersättningsnivåer. 

Det går väldigt långsamt i många regioner så kommuner och 
staten behöver gå in och hjälpa till så att alla regioner har sam-
ma utbud av vård. Jag som patient ska ha rätt att välja vilken 
vård jag vill ha. Alla kan inte ta till sig den nya tekniken heller 
vilket måste beaktas och de yngre skulle önska att det fanns 
digital vård dygnet runt.

KRY, som är en av aktörerna i den digitala världen, står för 
60% av de digitala läkarbesöken. En stor del av befolkningen 
tycker att de digitala verktygen är positiva, framför allt bland 
dom unga. KRY tycker att Sverige behöver fokusera på lös-
ningar, möjligheterna är oändliga. 

Det går att skapa en kontinuitet genom att ge möjlighet att 
prata med samma läkare/sköterska man pratat med innan om 
man kan vänta, vid akuta besvär får man prata med den som 

jobbar. Det är viktigt att koppla till läkare med rätt kompetens 
eftersom det nätläkar-aktörerna tillhandahåller är en vård-
tjänst. 

Vi är bara i början av utvecklingen. Inom kort kommer nät-
läkarna att kunna erbjuda röntgen, EKG med mera. Största 
delen av användarna just nu är ensamstående småbarnsmam-
mor som hör av sig sent på kvällen och som mår psykiskt då-

ligt. Ca 90% blir hjälpta genom KRY.
Fortfarande är det många från höginkomstområden som är 
användare. Ojämlikhet i samhället i stort syns även här. Di-
gitala besök är ett komplement till den fysiska vården, men 
digifysiska möten måste utvecklas.

• Vem styr hälso- och sjukvården? •

Vem styr egentligen hälso- och sjukvården?

40% av väljarna bytte parti vid valet, det visar att dom vill ha 
en förändring. Politikerna verka vara ”rädda” för att ta vissa 
beslut och stå för sin åsikt.

Det finns dålig kunskap om Patientlagen som ska främja pa-
tientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen 
bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna 
och hälso- och sjukvårdspersonalen har. 

Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet 
till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt be-
tydelse för vårdens utformning. Kunskapen om att patientla-
gen finns är inte så utbredd.

Jämförelse gjordes med Danmark som har en patientskydds-
lagstiftning som är mycket tuffare när det gäller att se till att 
bland annat regler för vårdköer följs. Tydliga ramar från po-
litikerhåll efterfrågas, sjukvårdspersonalen känner sig rätt 
maktlösa idag ute i sjukvården och omsorgen. En önskan 
framfördes också att politiker och tjänstemän kommer ut i 
vården och följer upp med nära dialog hos de som jobbar på 
vårdinrättningar. Släpp sargen och ge makten åt patienterna 
som vill vara med och ta ansvar. 

Avslutningsvis kommenterades att vi hör ordet vård väldigt 
många gånger men att vi behöver prata mer och lyfta frågan 
om hälsa högre på agendan till nästa år. 

För att gå tillbaka till rubriken, Vem styr egentligen hälso- och 
sjukvården? politiker, patienter eller personal? Svaret blev att 
det i alla fall inte är patienterna, patienterna blir sällan till-
frågade att styra över sin egen vård. Mer dialog efterfrågades.

forts ▶▶▶
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Almedalen Almedalen

Vem ansvarar idag för att patienten får en sammanhållen 
vård? Naturligtvis är det både vårdens och patientens ansvar, 
patientens så långt det går. Ett av svaren var att det gäller för 
vården att lägga rätt redskap i händerna på patienten. 

En paneldeltagare (patient) sa att hon upplever att det ligger 
på patienten idag, att det är ensamt att behöva vara helt an-
svarig för sin vård. Som patient har man rätt att veta vem som 
är den ansvarige läkaren. I slutenvården är det mer givet än i 
öppenvården. Det är viktigt att veta att man som patient har 
rätt att ha en ansvarig läkare, men hur det ska gå till i primär-
vården är det ingen som kan säga. 

Är det dags att införa Patientansvarig läkare (PAL) igen? Pa-
tientansvaret är något som återkom i diskussionerna. Sverige 
är duktig på sjukvård men det finns två saker som svensk vård 
är sämre på, det ena är kontinuitet det andra tillgänglighet. 
Båda delar är mycket viktiga, inte minst för personer som är 
kronisk sjuka. Den svenska vården måste säkerställa att det 
finns en patientansvarig läkare. Det går att vända på fråge-
ställningen: Vem är inte ansvarig för patientens vård?  

Vi går en framtid till mötes med en ökad kronisk sjuklighet 
och man undrar om det är bra att erbjuda en patientansvarig 
läkare (PAL) och vilken skillnad det blir för vårdpersonalen. 
Andra frågor som lyftes men inte besvarades idag var hur 
man kan nyttja de resurser som finns och hur man bäst frigör 
och omfördelar tiden för de patienter som behöver det mest. 

Text: Marie-Louise Olsson

Detta var ett seminarium anordnat av Folkhälsomyndigheten 
som handlade om hälsa och hur vi bör förebygga sjukdomar 
så långt som möjligt. Socialminister Lena Hallengren inledde 
seminariet.  Hon ser ett mönster i det som avhandlas under 
årets Almedalsvecka, men vill se mer fokus på förebyggande 
hälsa till 2020. Det finns redan idag ett förebyggande tänk, 
men det kan bli mycket bättre. 

Ojämlikheter i hälsa beror huvudsakligen på faktorer utanför 
sjukvårdssystemet. Hälso- och sjukvården skulle, genom att 
investera i hälsofrämjande insatser och fokusera ännu mer på 
prevention, kunna bidra till att utjämna hälsoskillnaderna i 
befolkningen. Det krävs mer än att läkaren frågar om alkohol- 
och tobaksvanor vid ett läkarbesök. Lena får frågan om hur 
hon ser på möjligheten att hälsa står överst på agendan 2020? 

 -Vi kommer från regeringens sida att jobba stenhårt för att 
lyfta hälsa och det förebyggande arbetet och inte bara föra dis-
kussion i det oändliga, säger Lena.

Hälso- och sjukvården behöver engageras mer i folkhälsoar-
betet. Vi står vid ett vägskäl där de långsiktiga förebyggande 
perspektiven måste få ett större genomslag och inte försvinna 
i politikens, ofta kortsiktiga, fokus på vårdköer och sjukvårds-
produktion. 

Hälso- och sjukvården kan, med sitt stora kunnande, påverka 
andra samhällssektorer i ett mer hälsofrämjande riktning. Det 

är helt nödvändigt för att vi ska kunna klara de utmaningar 
som vården står inför. 

En utbyggd primärvård med kortare avstånd och tätare kon-
takter mellan professioner, patienter och samhället är en för-
utsättning för att utjämna skillnaderna. Hälso- och sjukvården 
behöver få nya förutsättningar och verktyg, särskilt primär-
vården, för att kunna påverka befolkningens hälsoutveckling. 

Vi behöver ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete 
som stöttas av de statliga myndigheterna och SKL. Det krävs 
andra resurser för att primärvården ska kunna vara en mer 
aktiv part i det hälsofrämjande arbetet.

Anna Nergård redovisade om utredningen, samordnad ut-
veckling för god och nära vård. Den utredningen finns att 
finna på nätet.

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!

Att dela erfarenheter med andra i syfte att förbättra vården 
skapar mening. Hur kan vi stötta patienterna och dra nytta av 
deras erfarenheter? Det var frågan i detta seminarium.

Vården behöver börja använda patienternas berättelser/
kompetens/erfarenhet i större utsträckning än idag. SKL har 
startat en förändringsutbildning där dom tar in patienternas 
berättelser för att kunna sätta dom i centrum. Just nu ligger 
fokus på att få ner vårdköerna och förbättra cancervården. 

Alla läkare är ju inte bekväma med digitaliseringen. Man mås-
te se till att alla, vården och patienterna kan förstå hur syste-
met fungerar och enkelt navigera sig fram till rätt plats.

Det är viktigt att man lär sig av bakslagen och ständigt förbätt-
ras. Man strävar efter att det ska bli lika i alla regioner i landet, 

Text: Birgitta Gustafsson

• Nätläkare •
Att få en diagnos blir ofta ett slag mot identiteten, 
speciellt vid svårare diagnoser. Man måste kämpa för 
att inte reduceras till sin diagnos. 

gränsöverskridande och digifysiskt, alltså både digitalt och 
fysiskt. Att vägra förändras kostar pengar, dom som anpassar 
sig bäst överlever. 

Fabian Bolin – cancerpatient och utvecklare av War On Can-
cer, jobbar med att råda bot på psykisk ohälsa vid cancer. Det 
finns en app där användarna kan dela med sig av sin resa till 
och efter diagnosen och ta del av andras berättelser. Hans 
egenvård började med att han startade en blogg och skrev 
om sin resa. Han tyckte att läkarna uppfattade honom som en 
”påse blod och muskler”. 

Hans företag går bra och han har ett forskningsprojekt på 
gång ihop med Karolinska institutet. Det finns ett behov hos 
användarna/patienterna att få höra andras resa genom diag-
nosen.

▶▶▶ forts

Reportage

ALMEDALEN

• Vem är ansvarig för att patienten blir 
frisk? •

2010 avskaffades patientansvarig läkare (PAL) efter 
att Socialstyrelsen utvärderat lagen och kommit fram 
till att den inte uppnådde den tilltänkta effekten. 

• Primärvårdens roll •
Hur kan primärvården spela en större roll för hälsan?

Text: Marie-Louise Olsson
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Livet med
Fibromyalgi

av: Inga-Lill Carlsson

God morgon!! Vad händer idag?! 
eller 

Åh, vad jag är trött! Låt mig vara!!! Dagens första kaffekopp, smakar helt ljuvligt!!!
eller 

Nu tog jag det sista kaffet, så nu måst jag till affären idag! Suck!!!

Undrar vad som finns bakom kröken? 
Måste undersökas!! 

eller 
Var det inte här bakom denna kröken 

det var så gropigt?!
Ja, det är våren!!! Så ljuvligt med fågelkvitter! 

eller 
Vilket oväsen!! Det skär i mina öron!!!

Är det inte en svala där borta? Så fin!! 
eller 

Här sitter jag, när jag borde tvätta, städa, 
handla, ringa moster Agda… Finns det något ljuvligare än tvätt som torkat i solen?! 

eller 
Aj! Vad det gör ont i mina armar!!

Varje dag måste jag välja hur jag vill se på min verklighet. Det är inte alla dagar jag orkar tänka glada 
tankar. Men vet ni vad… Det gör inget! Efter en jobbig dag med tunga tankar, kommer en dag med 

glädje och ljusa tankar. Nu seglar vi mot framtiden!
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Forskning recept

samarbetet mellan 
Uppsala universitet och Fibromyalgiportalen

av: docent Håkan Nilsson

En studie av relationen mellan 
psykologisk flexibilitet och livskva-
litet bland individer med fibromyal-
gi.

Under våren inleddes ett samarbete 
mellan Uppsala universitet och Fibro-
myalgiportalen. 

Som ett första steg genomfördes en 
enkätstudie där 106 kvinnor med fibro-
myalgi svarade på frågor rörande upp-
levelsen av kronisk smärta, upplevelsen 
av hur kronisk smärta påverkar varda-
gagen samt en rad psykologiska dimen-
sioner.

Resultaten var överlag i linje med tidi-
gare studier av individer med kronisk 
smärta. Upplevd funktionsnivå var bara 
delvis relaterad till upplevd smärtinten-
sitet. 

Många av kvinnorna som rapportera-
de relativt hög smärta rapporterade att 
smärtan relativt sällan hindrade dem 
från att delta i aktiviteter och många av 
de kvinnor som rapporterade relativt 
låg smärta rapporterade att smärtan re-
lativt ofta hindrade dem från att delta i 
önskade aktiviteter. 

Analyser visade tydliga samband mellan 
upplevd funktionsnivå, upplevd livskva-
litet och psykiskt mående men endast 
väldigt svaga samband mellan upplevd 
smärtintensitet, upplevd livskvalitet och 
psykiskt mående. 

Det var kvinnorna som upplevde smär-
tan som ett relativt stort hinder i deras 
vardag, snarare än kvinnorna som upp-
levde smärtan som relativt intensiv, som 
rapporterade låg nivå av livskvalité samt 
höga nivåer av utmattning, ångest och 
depressiva symptom. 

Ett sista viktigt resultat, speglat i många 
tidigare studier, var att upplevd funk-
tionsnivå var starkt associerat med vad 
som kallas psykologisk flexibilitet. Psy-
kologisk flexibilitet innebär förmågan 
att välja mellan olika beteenden i en 
situation utifrån det som är viktigt för 
personen i livet även om det innebär 
närvaro av obehag. 

De kvinnor som rapporterade att de ofta 
hamnar i repetitiva handlingsmönster 
och tankebanor var de kvinnor som 
rapporterade smärtan som  hindrande 
medan de kvinnor som rapporterade att 
de har lätt för att anpassa sig till nya si-
tuationer och lätt skiftar uppmärksam-
het och perspektiv var de kvinnor som 
rapporterade att smärtan hade mindre 
effekt på deras vardag. 

Som helhet antyder resultaten från en-
kätstudien att om en individ med fi-
bromyalgi tränar sin psykologiska flex-
ibilitet så kan detta ha en rad positiva 
effekter på individens förmåga att leva 
ett bra liv.

Självhjälpsprogrammet
Nästa steg i projektet är att utveckla ett 
självhjälpsprogram för ökad funktions-
förmåga. Självhjälpsprogrammet, som 
kommer att finnas tillgängligt för an-
vändarna av Fibromyalgiportalen, kom-
mer bestå av information och övningar 
tänkta att hjälpa individer med fibromy-
algi att överkomma hinder i syfte att ut-
föra de aktiviteter som man skulle vilja 
göra. 

Information och övningar är grundade 
i Acceptance and Commitment The-
rapy, ACT, (mer information om ACT 
finns på http://www.swaba.se/intres-

Journalgrodor ”Behandlad för symtomlöshet.”

”Uppger att han klämt fingret i bildörren och fått sko-
skav på foten.”

”Patienten får vid ansträngning ett spännande band 
runt bröstet.”

”Emellertid sedan länge bensår på vänster ben. 
Sköts därför på distriktsläkarmottagningen på Lund-
bergsgatan.”

”Äter hjärnmedicin för dåligt blodvärde.”

”Urin odlad på distriktsläkaren visar växt av coli.”

”Utskrivningsstatus: Levande, men utan tillåtelse.”

Gör så här
• Nyp ihop mjölsorterna med olivoljan, vattnet och saltet till en smidig deg. Tryck                  
   ut i en pajform, 26 cm i diameter. Ställ in den i frysen 15–20 minuter.
• Sätt ugnen på 225 grader. Grädda pajskalet cirka 12 minuter tills det får lite        
   färg. Ta ut och sänk värmen till 200 grader.
• Fräs först vitlöken och rödlöken tills den mjuknar i lite olivolja. Vänd i spenaten  
   och låt den hastigt mjukna. Lägg allt i det förgräddade pajskalet.
• Vispa ihop ägg, keso och ost och häll över.
• Toppa med tomaterna och grädda i cirka 25–30 minuter
• Servera med sallad

1½ dl vetemjöl
1½ dl dinkelmjöl, fullkorn
1 dl olivolja
1 msk kallt vatten
½ tsk salt

Fyllning
2 skivade vitlöksklyftor
1 rödlök strimlad
2 små påsar babyspenat, 65 gram styck
2 msk olivolja
3 ägg
1 ask keso 250 gr
2 dl lagrad 17% grovriven ost
250 gram små tomater, delade
½ tsk salt och nymalen svartpeppar efter smak

Tomatpaj med spenat     4–6 portioner

Till servering
Grönsallad

segrupper/rftact/) och syftar till att öka 
individens psykologiska flexibilitet för 
att leva det liv man vill leva. Självhjälps-
programmet kommer att utvecklas och 
utvärderas under hösten 2019.

För dig som vill veta mer om resultaten 
från vårens studie kan du läsa mer in-
gånde på fibromyalgiförbundets hemsi-
da. www.fibromyalgi.se.

Vi kommer att informera närmare om 
självhjälpsprogrammet både i FM nytt 
och i portalens nyhetsbrev.

Text: Håkan Nilsson

Receptet kommer från boken:
Livsviktigt av Mai-Lis Hellénius 
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Forskning Forskning

Patientutbildning och Bassängträning gynnar fibromyalgipatienter
Studier visar att Patientutbildning och Bassängträning gynnar fibromyalgipatienter

Att delta i antingen bassängträning och/eller ett program med 
patientutbildning medför bevisade hälsoförbättringar för per-
soner med FM enligt en ny studie. Emellertid är det oklart 
vilken behandling som var bäst eller om de bör kombineras 
för bästa effekt.

I studien "Effects of aquatic physiotherapy or health education 
program in women with fibromyalgia: a randomized clinical 

De flesta kvinnor med FM och kronisk generaliserad smärta 
får ofta mindre smärta över tid vilket kan påskyndas genom 
att minska stressnivåer. 
Tidigare studier som följt utvecklingen av smärta hos perso-
ner med båda tillstånden har haft motstridiga resultat. En del 
visar att smärtan ökar med tiden och en del att den minskar. 
Det finns begränsad kunskap om varför en del personer upp-
lever signifikant förbättring över tid medan andra inte gör det. 

Den svenska enkätstudien "Stress levels predict substantial im-
provement in pain intensity after 10 to 12 years in women with 
fibromyalgia and chronic widespread pain: a cohort study", vi-

Fysioterapeuter som jobbar med FM patienter upplever fle-
ra svårigheter, delvis pga bristande kommunikation med all-
mänläkare och genom bristen på smärtinriktning inom pro-
fessionerna. 

Specifik utbildning för att bättre hjälpa dem att förstå sin roll 
i vårdprocessen behövs. Detta kan också hjälpa dem att över-
brygga sina professionella tillkortakommanden och bättre 
tillgodose patientens behov med högre kompetens och min-
dre ambivalens. Dessa fynd rapporterades i studien “Phy-
siotherapists’ accounts of fibromyalgia: role-uncertainty and 
professional shortcomings”. Eftersom det är oklart vilka de 
underliggande mekanismerna är som orsakar sjukdomen, är 
behandling idag främst inriktad mot smärthantering. 

Det tolereras väl av de flesta och få negativa biverkningar rap-
porteras. Traditionell akupunktur och nyare metoder, som 
elakupunktur och dryneedling, ger ofta bra resultat i form av 
minskad smärta.

Många faktorer bidrar till akupunkturens terapeutiska effekt 
och ett flertal studier har utvärderat metoden. En översikt vi-
sar sig att akupunktur ger blygsamma positiva effekter vid be-
handling av  kronisk ländryggssmärta, spänningshuvudvärk, 
kronisk huvudvärk, migrän och myofasciell smärta. 

Sjukdomsbemästring bör inriktas på multidisciplinära, 
icke-farmakologiska interventioner. Emellertid är de långsik-
tiga effekterna av sådana terapier inte klarlagda. 

Syftet med studien ”The Impact of a Group-Based Multidis-
ciplinary Rehabilitation Program on the Quality of Life in 
Patients With  Fibromyalgia: Results From the QUALIFIBRO 
Study”,  var att utvärdera långsiktig effekter av ett intensivt 8 
veckors behandlingsprogram. 

Behandlingarna skedde i grupp och fokuserade på patien-
ternas förmåga att hantera sina besvär och på egenvård. 94 

Genom att identifiera vilka komponenter i fysisk kondition 
som påverkar livskvaliteten hos personer med FM kan man 
utveckla mer specifika behandlingsmetoder.
 
Forskarna studerade komponenter som: rörlighet, muskel-
styrka, snabbhet osv och ville se vilka delar som var kliniskt 
relevanta för kvinnor med FM.

Studien  “High Levels of Physical Fitness Are Associated With 
Better Health-Related Quality of Life in Women With Fibromy-

I studien ”Fibromyalgia in the Patients With Allergic Rhinitis: 
Its Prevalence and Impact on the Quality of Life” rapporteras 
att personer med hösnuva oftare utvecklar fibromyalgi jäm-
fört med övrig befolkning. Den indikerar också att personer 
som lider av båda tillstånden har en sämre livskvalitet jämfört 
med de som endast lider av ett av tillstånden.

Allergisk hösnuva är en av de vanligaste allergiska sjukdomar-
na som uppkommer på grund av exponering till allergener 

trial," jämfördes för första gången effekterna av träning i en 
varmvattensbassäng med ett patientutbildningsprogram. Det 
program som utvärderades var the Inter-relational School of 
Fibromyalgia (ISF) som syftar till att utbilda patienter med 
FM om sjukdomen och stötta till hantering av symtom. Stu-
dien inkluderade 46 kvinnor med FM mellan 25-60.

Att reducera stressnivåer kan påverka smärtutvecklingen gynnsamt
En minskning av stressnivåer kan reducera långvarig värk vid fibromyalgi 

sade att självskattad högre hälsorelaterad livskvalitet vid första 
mättillfället hos personer med kronisk smärta, ökade chansen 
att inte längre ha smärta efter tre år.  

En majoritet av kvinnor med FM och utbredd smärta tende-
rade att ha minskad smärta över tid (ett hoppfullt faktum som 
bör kommuniceras av vården). Att reducera stressnivåer kan 
påverka smärtutvecklingen gynnsamt.

Fysioterapeuter som behandlar FM borde få utbildning
Israelisk studie visar fysioterapeuters perspektiv på fibromyalgismärta

Emellertid finns ingen konsensus angående de bästa strate-
gierna för att behandla dessa patienter och inga internatio-
nella riktlinjer finns. Till viss del beror effektiviteten av be-
handlingarna på den individuella kunskapen som kliniker 
och specialister besitter. 

Fysioterapeuter som behandlar FM borde få utbildning för 
att minska osäkerhet och tydliggöra deras roll i processen. 
Kommunikationen mellan fysioterapeuter och remitterande 
allmänläkare bör förbättras så att de kan sätta gemensamma 
evidensbaserade behandlingsmål.

Akupunktur kan vara ett rimligt behandlingsalternativ
Akupunktur används mer och mer som behandling för smärta. 

För ländrygssmärta och artrossmärta (knä) kunde inte för-
bättringen säkerställas jämfört med placebo. 

Detta stöjer hypotesen att akupunktur har en betydande pla-
ceboeffekt vilket kan utgöra en stor del av det positiva resul-
tatet. För vissa patienter, speciellt de som inte svarar på eller 
tolererar standard behandling, kan akupunktur vara ett rim-
ligt behandlingsalternativ.

Bättre kondition kopplas till högre livskvalitet hos kvinnor med FM
I en spansk studie utforskades sambandet mellan fysisk kondition och hälsorelaterad livskvalitet.

algia: The al-Ándalus Project” inkluderade 466 kvinnor från 
södra Spanien. 

Resultatet visade att bättre fysisk form korrelerade med högre 
självskattad hälsorelaterad livskvalitet. Muskelstyrka, rörlig-
het och kondition var oberoende indikatorer av hälsorelate-
rad livskvalitet.

FM-patienter har en betydligt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)
Resultat från QUALIFIBRO studien

FM patienter inkluderades i studien. De fick svara på ett an-
tal frågeformulär innan interventionen. Innan terapin angav 
deltagarna betydligt lägre fysisk- och psykisk livskvalitet samt 
högre nivåer av depression, ångest och utmattning. 89% av 
patienterna deltog i 1 års uppföljningen. 

Efter programmet var den självskattade livskvaliteten sig-
nifikant högre i alla domäner. Effekten kvarstod ett år efter 
programmet. Den största förändringen uppmättes hos yngre 
människor och de med depression innan behandling.

Koppling mellan hösnuva och fibromyalgi
Personer med hösnuva får oftare fibromyalgi

som pollen. Patienter med hösnuva utvecklar kronisk inflam-
mation som påverkar övre luftvägar, näsa och ögon. 

Man ser ofta samsjuklighet med tex astma, sömnsvårigheter, 
depression och en av samsjukligheterna kan vara FM. Det 
verkar finnas en koppling mellan hösnuva och fibromyalgi.

källa: Pubmed

källa: fibromyalgianewstoday

källa: fibromyalgianewstoday

källa: fibromyalgianewstoday

källa: Pubmed

källa: Pubmed

källa: Pubmed
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HälsaFöreningsporträtt

Vår förening bildades, med Studieför-
bundet Vuxenskolans hjälp, och till vårt 
första årsmöte, i syfte att bilda förening, 
kom ca 100 personer. Måd Lagerqvist 
var ordförande för mötet som skedde 
under mars månad 2006.

De flesta som var med vid bildandet av 
föreningen är fortfarande medlemmar 
idag. Flera av dom är nu cirkelledare 
och har även suttit i med i styrelsen.

Det behövdes en förening för oss med 
fibromyalgi som jobbar med en diag-
nos. Det var många som tillhörde Reu-
matikerföreningen där man inte kände 
sig hemma. Vi tyckte att vi behandlades 
med stor misstänksamhet och ignorans. 

Föreningen är aktiv med 4 studiecirklar, 
9 medlemsmöten per år och en styrelse 
som har olika färdigheter och kunskap. 
Alla i styrelsen tar sin del av olika upp-
gifter. 

Två av oss har tagit på sig att vara med 
som medhörande, vilket innebär att vi 

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

Malmö fibromyalgiförening
Bålstabilitet är en grundpelare i träning! Genom att se till att de djupa mag och ryggmusklerna är 
starka och uthålliga kan man motverka många besvär. Här är lite övningar man kan utföra hemma. 
Gärna dagligen.

►►Varsågod - träningsprogram för bålstabilitet

1. Ställ stolen bakom dig. Stå med rak rygg och med fötterna 
i axelbrett avstånd. Lyft armarna framför bröstet. Böj i höf-
ter och knän, och sänk dig tills rumpan nästan vidrör kanten 
på stolen. Pressa upp igen och upprepa. Håll ryggen rak och 
blicken riktad framåt. Upprepa 5 x 3 gånger.

2. Inandning. På utandning sugs naveln lätt in. Skulderbladen 
förs neråt och pressas samman. Tummarna pekar mot var-
andra bakom ryggen. Håll positionen på inandning. På ut-
andning slappna av i armarna. Upprepa ca. 5 gånger innan 
ryggen rätas ut.

3. Ligg på rygg med böjda ben, håll bäcken och rygg i neutral-
position. Aktivera den nedre och djupaste delen av magmus-
kulaturen genom att trycka in naveln mot ryggen. Försök att 
hålla spänningen medan du andas normalt i 10-15 sek. Upp-
repa 5 gånger.

4. Placera fotsulorna på golvet och armarna snett ut åt sidan. 
Tippa bäckenet bakåt. Aktivera den nedersta och djupaste de-
len av magmuskulaturen och tryck in naveln mot ryggraden. 
Lyft bäckenet upp från golvet tills du ligger på skulderbladen. 
Sänk och lyft långsamt. Upprepa 5 x 3 gånger

5. På utandning- Spänn bäckenbotten och sätesmuskler och 
dra skulderbladen ner och in mot ryggraden. Dra fingertop-
parna ner mot fötterna och lyft samtidigt armar och över-
kropp strax ovanför golvet. Se ner mot mattan, lång nacke. 
Håll fötterna på mattan. Andas in medan du håller positionen 
i ca 5 sekunder. Tillbaka till utgångsposition på utandning. 
Upprepa 5 gånger.

6. Ligg på magen och vila huvudet på underarmarna. Böj till 
90 grader i knät på det ena benet. Aktivera magmuskulaturen 
och lyft därefter knät och låret upp från golvet samtidigt som 
du upprätthåller ställningen i ryggen. Undgå att svaja och 
rotera i höften. Håll ställningen i några sekunder och sänk 
tillbaka till utgångspositionen. Lägg gärna till vikt genom att 
fästa ett gummiband under hålfoten. Upprepa 5 x 2 gånger 
med varje ben.

7. Ligg på rygg med böjda ben och händerna placerade på 
höfterna. Aktivera magmuskulaturen och lyft båda benen 
uppåt så du har 90 grader i höfter och knä. Sänk sedan hä-
len på det ena benet ned mot golvet och långsamt upp igen. 
Behåll ställningen i ryggen under hela övningen och undgå 
rotation i bäckenet. Upprepa 5 x 2 gånger med varje ben.

8. Stå på alla fyra. Krumma ryggen och titta ner. Håll ca 5 sek. 
Svanka ryggen (även skulderpartiet) och titta upp. Håll ca 5 
sek. Låt andingen styra rörelsen. Djupandas under tiden. An-
das in på vägen ner (utvidga bröstkorgen så mycket du kan) 
och andas ut på vägen upp. Upprepa övningen i ca 3-5 minu-
ter. Tills ryggen känns mjukare.

finns med som stöd och hjälp vid möten 
med läkare, försäkringskassa och even-
tuellt arbetsgivare. 

Utöver våra cirklar och medlemsmöten 
har vi föreläsningar, Må-Bra helg, buss-
utflykt, firande av 12 maj och julfest. Det 
viktigaste datumet i kalendern är vårt 
årsmöte.

Det som fungerar bra i vår förening är 
samanhållningen, att vi har trevligt till-
sammans och en inställning att inga frå-
gor eller undringar är dumma. 
Vi pratar egentligen sällan om svårighe-
terna med vår fibromyalgi utan om hur 
vi har hittat knep för att må bra.

Text: Kajsa Dijkstra Eriksson

Under 2005 hade Fibromyalgiförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan föreläsning i SV:s lokal en kväll 
som blev så fullsatt att vi var tvungna att anordna ytterligare en föreläsning på Malmö Sjukhus. Under före-
läsningen lyftes frågan om att bilda en Fibromyalgiförening. 

För att värva nya medlemmar ser vi i 
styrelsen till att vi har gamla Fibromy-
algiNytt som vi delar ut på till exempel 
vårdcentraler. Numera kommer de all-
ra flesta nya medlemmar till oss genom 
förbundets nya hemsida.

Jag som är mottagare av nya medlem-
mar, skickar ett välkomstbrev till de som 
anmält sig via hemsidan och inte ännu 
betalat som en påminnelse.

Resten av året ser spännande ut och vi 
har ett fint program för hösten 2019.

“Den bästa förberedelsen för morgondagen är att 
göra ditt bästa idag.”            – H. Jackson Brown, Jr.
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reportagereportage

När personen väl kommit igång med te-
rapi behövdes inte så många samtal inn-
an de kunde ta itu med sina problem. 
Jonas tänkte att om klienten kunde få 
stöd tidigare istället skulle det behövas 
ännu färre sessioner och personen kun-
de kanske klara av problemen på egen 
hand. Det är vida känt att handskas med 
problemen i tidigt skede hindrar dem 
från att bli värre. 

Saknade en app för psykisk ohälsa
- När jag började söka på marknaden 
efter en självhjälps-app insåg jag att det 
inte fanns. Det fanns många sömn- och 
stress appar, inte särskilt bra, men ingen 
app för psykisk ohälsa, berättar Jonas. 

Iden var att förpacka terapi i en app. 
Jonas ville erbjuda den kunskap, tips 
och ideer han anskaffat under sin karri-
är inom vården.

Att medicinera bort sin livssituation
Genom sitt arbete inom missbruksvår-
den insåg Jonas att missbruket ofta var 

Jonas Svensson satt i bilen på väg till golfbanan när han fick en ide som skulle komma att ändra 
hans, och många andras, liv. Jonas arbetade som Kognitiv samtalsterapeut och hade haft ett 50 tal 
klienter i terapi. Han funderade på varför det tog sådan tid innan de sökte hjälp, varför man mådde 
dåligt så länge innan man tog kontakt med en professionell behandlare. 

Att ändra ett destruktivt beteende
- livstilsförändrande digitala hjälpmedel

TwoAct

ett självmedicinerande 
på grund av sin livssitu-
ation. Ofta när en männ-
iska slutar med en sub-
stans/beteende ersätts 
det av ett annat. 

Helt enkelt ett problem 
som kan ta sig uttryck i 
exempelvis hetsätning, 
alkoholmissbruk, spe-
lande osv. Ett osunt be-
teende och missbruk 
skapar med tiden andra 
problem så som störd 
sömn, oro/ångest och i 
längden depression. 

En app blev åtta
Först utvecklades en app 
för alkoholmissbruk som 

följdes av en föräldraguide om skärmtid. 
Till slut hade Jonas 8 olika appar  med 
olika inriktningar som han dessutom 
översatte till olika språk. Det blev rörigt 
och inte tillräckligt bra. 

Samlade allt i en app
Genom tester och feedback har bilden 
klarnat och Jonas beslöt sig för att lägga 
ihop allt till en app och utveckla den till-
sammans med målgruppen. 

- Grundsyftet med appen är att mins-
ka den tiden människor går och mår då-
ligt. Ingen är förskonad från svårigheter 
tidvis och man kan behöva stöd i olika 
skeenden i livet, säger Jonas.  

Följ ”kokbokens”steg
Han beskriver appen som en kokbok. 
En kokbok hjälper dig när du inte har 
rätt kunskap eller ”verktyg” att lösa situ-
ationen (laga den nya maträtten). 

Genom att följa kokbokens olika steg 
och kunskap klarar vi uppgiften och 

med tiden lär vi in nya färdigheter.  Ap-
pen hjälper människor handskas med 
livets utmaningar på samma sätt. 

- Hela syftet är att vi vill stärka indi-
videns egna resurser och känna tillit att  
man är trygg i sig själv även i tuffa pe-
rioder. 

Bra gensvar från användarna
Idag används appen bland annat av Sve-
riges näst största Företagshälsovård och 
den har testats av både Göteborg och 
Helsingborgs stad. 

- En enkät riktad till användare visar 
att 40% sa att de blev hjälpta av inne-
hållet och 100% säger att de skulle re-
kommendera den till andra vilket är ett 
lysande betyg, berättar Jonas.

I vilka situationer funkar den?
Appen fungerar i många situationer där 
man behöver stöttning och guidning. 
Den täcker många områden som påver-
kar det psykiska välbefinnandet. Jonas 
ger ett exempel på en situation när ap-
pen kan hjälpa: 

- Säg en period av extra stress, det 
kommer som ett brev på posten vid re-
lationsproblem, omorganisation på ar-
betet eller ekonomiska svårigheter. 

När vi lever i dessa perioder av oviss-
het sover vi sämre på grund av att tan-
karna far runt. Vi känner oss mer ledsna 
och finner livet jobbigare vilket får oss 
att dricka lite för mycket alkohol, spela 
om pengar, vara otrogna eller äta lite 
mer osunt för att vi behöver ”tröst” när 
livet suger. Saker börjar eskalera och det 
blir en ond cirkel med allt fler konse-
kvenser. 

Hur funkar den?
- Här vill jag att TwoAct blir som en di-
gital guide som kan hjälpa till att göra 

personen medveten om sitt beteende, 
orsak och verkan. Varför behöver jag 
extra tröst av flaskan?  Kanske vill jag fly 
från stressen? Är jag bitter och bär på en 
offerkofta? Hur kan jag ändra mina va-
nor?, förklarar Jonas.

Appen innehåller 270 råd och tips om 
hur man bättre kan strukturera upp li-
vet. Kanske behöver man ändra sitt för-
hållningssätt till familjen, kanske kräva 
mer av barnen. 

- När man inser att alkoholen är ”må-
bra” medicin kan man göra något åt det. 
Det kan bli en slags tomhet när ens ”må-
bra” beteende man haft försvinner och 
man inte vet hur man skall fylla tom-
rummet, bryta ensamheten. Ska jag trä-
na? Hur är min relation? 

Konstant utveckling och nya idéer
Jonas ser ständigt nya ideer om hur 
självhjälpen kan förbättras. En ny app 
är under utveckling och här har man 
inkluderat en digital mentor/coach som 
man kan chatta med och få individan-
passade råd och tips beroende på hur 
man beter sig. 

AI (Artificiell Intelligens) läser av an-
vändarens beteende och kommunika-
tion och känner på så sätt av hur man 
mår och kan rekommendera stöd uti-
från detta.

Utvecklas ihop med forskare
Appen utformas tillsammans med olika 
forskare på flera universitet. Tanken är 
att utveckla i nära dialog med målgrup-
pen för målgruppen och att på bästa sätt 
möta individer där dom befinner sig. 
Flera stora Vinnovafinansierade forsk-
ningsprojekt på både barn, vuxna och 
personal kommer att lanseras i stor ska-
la efter nyår.

Appen är en del av lösningen
- Fördelarna med förebyggande hjälp är 
enorma, många av mina klienter hade 
gått med riktigt dåligt mående i många 
år innan de till slut inte orkade och sök-
te hjälp. Appen är inte lösningen på allas 
problem men vi vet att den fungerar ge-
nom flera stora tester. 

I appen finns 15 psykologer och tera-
peuter bara ett knapptryck bort. Jag tar 
själv fortfarande klienter. Jag vill inte 
tappa den kontakten utan vill ha fingret 
på pulsen,  säger Jonas.

Gratis för fibromyalgiförbundets 
medlemmar
Jonas vill att så många som möjligt skall 
få stöd och hoppas att appen kan bidra 
till ökat psykiskt välmående. De goda 

nyheterna är att medlemmar i Fibro-
myalgiförbundet kommer att erbjudas 
TwoAct appen kostnadsfritt under ett 
år. 

Man kan erhålla en licensnyckel ge-
nom att kontakta förbundet. Vi är 
mycket tacksamma för detta erbjudande 
och hoppas att ni medlemmar utnyttjar 
möjligheten att testa appen för att se vad 
den kan göra för just dig. TwoAct appen 
är en diskret och anonym tjänst. 

Det betyder att allt du gör i appen spa-
ras i din telefon. Ingen annanstans. 

Fibromyalgiportalen
Fibromyalgiportalen är som bekant vår 
egen hälsoportal och vissa funktioner 
överlappar med TwoAct. Båda appar 
har ju som syfte att erbjuda stöd till 
självhjälp och egenvård men med lite 
olika inriktning.

Ladda hem TwoAct
På hemsidan under medlemssidor finns 
licensnyckel. TwoAct appen laddas ner 
från Appstore eller Playstore och låses 
upp med nyckeln. Kom gärna med feed-
back på fibromyalginytt@fibromyalgi.se

Text: Eva Deurloo
Bild: Jonas Svensson
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samsjuklighet samsjuklighet

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

POTS - Posturalt Ortostatiskt Takykardi Syndrom

Normalt anpassar sig kroppen efter gra-
vitationen, det vill säga när en person 
reser sig upp i stående, ser kroppen till 
att snabbt pumpa upp blod till hjärnan 
så att den får ordentligt med syre. Vid 
POTS samlas blodet i benen istället och 
hjärtat försöker kompensera detta ge-
nom att slå fortare och på så sätt få runt 
mer blod i systemet och förhindra svim-
ning. 

POTS är ett förhållandevis nytt begrepp 
som introducerats under 1990-talet. Det 
rör sig om en störning i det autonoma 
nervsystemet som kan orsaka blod-
trycksfall och hjärtklappning, framfö-
rallt vid uppresning. 

Ofta söker man efter en eller flera 
episoder av svimning och utredningen 
kan bekräfta diagnosen. Inte sällan är 
sinnesstämningen påverkad och ång-
est och depression är vanligt i samband 
med POTS.

Det är ett relativt vanligt syndrom och 
man tror att 1-10 per 1000 lider av sjuk-
domen och det är fem gånger så vanligt 
hos kvinnor. Symtom börjar ofta vid pu-
berteten.

Diagnos
Liksom fibromyalgi är POTS en kriteri-
ebaserad diagnos. För att ställa diagnos 
krävs att man har en pulsökning på mer 
än 30 slag/minut eller en puls på mer 
än 120 slag/minut inom 10 minuter av 
stående. För unga mellan 12-19 år krävs 
en pulsökning på mer än 40 slag/mi-
nut. Symtomen skall ha funnits i minst 
3 (ibland 6) månader och man skall ha 
uteslutit andra orsaker till pulsökning-
en. Diagnosen POTS ställs oftast med 
hjälp av ett så kallat Tilt-test.  Se fakta-
rutan

Mekanismer
I stående och vid fysisk ansträngning 
ser man en onormal pulsökning jämfört 
med hos friska. Syreupptagningsförmå-

POTS kan vara en utmaning att leva med. Ungefär var fjär-
de person som har POTS är så påverkad att hen inte kan 
arbeta och har svårt att klara sina vardagliga sysslor. 

Livskvaliteten vid POTS har visat sig vara jämförbar med 
personer som har KOL eller kronisk hjärtsjukdom.

En del med POTS blir bättre, rent av helt återställda, men 
de flesta måste lära sig leva med sjukdomen som i dag räk-
nas som ett kroniskt tillstånd. Många kan dock uppleva 
förbättring och lindring av symtom genom mediciner och/
eller livsstilsråd.

gan är ofta lägre vilket kopplas till ned-
satt kondition. POTS patienter har som 
grupp mindre hjärtstorlek. 

POTS förekommer ofta tillsammans 
med andra autoimmuna sjukdomar och 
migrän. Man vet inte riktigt varför man 
utvecklar POTS och det verkar bero på 
ett komplext samspel av flera faktorer. 

Inblandade mekanismer kan vara 
störning i nervsystemet i benen. över-
aktivt sympatiskt nervsystem (som styr 
svettning, blodtryck, puls osv), eller 
minskad blodvolym.

Symtom
Huvudsymtomet är hjärtklappning vid 
uppresning men flera andra symtom 
är vanliga. Hälften rapporterar kronisk 
trötthet och en tredjedel sömnbesvär. 
Ibland förekommer POTS som symtom 
till andra sjukdomar som då dominerar 
besvärsbilden.

Andra vanliga symtom är svimning, 
svimningskänsla, yrsel, huvudvärk, ång-
est och nedstämdhet, trötthet, sömnbe-
svär, illamående eller andfåddhet.

Utredning
Oftast får man remiss till kardiolog el-
ler neurolog vid misstanke om POTS. 
Läkaren kommer att notera symtom, ta 

anamnes, göra en grundlig fysisk under-
sökning och göra ett uppresningstest. 

Det är viktigt att utesluta andra orsa-
ker till besvären som tex hjärtsjukdom 
och ME. 

Behandling
• Man kan börja med att ta bort eventu-
ella läkemedel som kan orsaka pulsök-
ning men det finns inget specifikt läke-
medel för POTS.
• Man bör ge information och rådgiv-
ning om sjukdomen. 
• Identifiera utlösande faktorer och und-
vika dem. Tex värme och vätskebrist. 
Koffein alkohol och mycket kolhydrater 
kan förvärra symtom.
• Manövrar för att öka blodtrycket själv 
på kort sikt: korsa benen, spänna större 
muskelgrupper, knyta händerna.
• Dricka rikligt. 1-2 liter vid symtom. 
Totalt 2-3 liter dagligen. • Högt saltintag 
(om man inte samtidigt har högt blod-
tryck).
• Kompressionsstrumpor.
• Fysisk aktivitet är bra. Joggning har vi-
sats minska besvär. Ibland är aktiviteter 
som cykling, rodd och simning enklare 
då det inte är i stående.
• KBT och stödsamtal om det behövs.

Du ställer dig upp och får snart huvudvärk, illamående och känner dig yr. Ibland blir synen dimmig och du upplever 
trötthet och konditionen blir sämre och sämre. Du kanske svimmar ibland. I sittande och liggande ställning känns 
det inte så illa. Du försöker undvika stående och behöver ofta vila. Känner du igen dig? Då kanske du lider av 
POTS.

Prognos
Prognosen är god och de flesta förbätt-
ras påtagligt inom ett år. Ofta kan diag-
nosen tas bort. 

Svårighet av symtom varierar stort 
mellan individer och när POTS före-
kommer som symtom till andra sjuk-
domar beror det på hur svårt man är 
drabbad. En kombination av förändring 
av livsstilsfaktorer och ibland läkemedel 
ger symtomlindring.

Hos många som får POTS har sjukdo-
men brutit ut efter en kraftig virusinfek-
tion, vaccinering, omfattande operation 
eller vid en graviditet. Hos andra som 
insjuknar finns det inget tydligt sam-
band. 

Forskning
Det pågår forskning kring orsakerna till 
POTS. Det finns tecken på att det finns 
autoimmuna komponenter i POTS ef-
tersom man har upptäckt autoantikrop-

Att leva med POTS
Koffein, alkohol och snabba kolhydrater kan trigga symto-
men hos en del med POTS. Infektioner kan ofta försämra 
eller öka symtomen. Likaså tiden runt ägglossning och 
menstruation p.g.a. hormonet progesteron. 

Det är viktigt att hitta en balans i livet mellan vila och ak-
tivitet. Många med POTS blir kraftigt försämrade av trä-
ning och aktivitet, det gäller därför att hitta den nivå som 
funkar för just en själv.

Tilt-test

Tilt betyder luta och testet innebär att 
personen spänns fast på en tippbrä-
da som sedan lutas i 60–70 grader i 
ungefär 20 min eller så länge sympto-
men tillåter. 

Puls och blodtryck mäts hela tiden 
för att se eventuella förändringar re-
laterade till lägesskillnaden. En del 
svimmar vid testet, andra inte. 

par hos vissa patienter. Antikroppar 
som är en del av immunförsvaret identi-
fierar främmande ämnen så att kroppen 
kan ta hand om dessa. 

Vid en autoimmun sjukdom börjar 
kroppen istället att producera antikrop-
par som vänder sig emot den egna krop-
pen, detta kallas autoantikroppar.

Vid Skånes universitetssjukhus i Malmö 
pågår forskning kring POTS. Den senas-
te studien, publicerad hösten 2016, visar 
att det finns ett starkt samband mellan 

POTS och autoantikroppar mot adren-
erga receptorer (ett protein som binder 
till sig adrenalin och noradrenalin).

Det pågår också forskning kring att 
kunna behandla POTS på liknande sätt 
som man behandlar autoimmuna sjuk-
domar, t.ex. MS. Forskningen är endast 
i början ännu, men det ger hopp inför 
framtiden.

Text: Eva Deurloo
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reportage

Framsteg inom forskning gör att man 
är på god väg att lösa gåtan fibromyalgi 
och förstå vad som händer vid central 
smärta. Trots det fortsätter skepsis och 
misstro att dominera relationen mellan 
vården och patienterna.

missuppfattning 1: 
Fibromyalgi är ett kvinnligt problem. 
Tidigare ansågs FM nästan uteslutande 
vara ett problem för kvinnliga patienter. 

Denna inställning kan ha haft nega-
tiva konsekvenser på läkarnas förhåll-
ningssätt till FM. Medicinska problem 
som i större utsträckning drabbar kvin-
nor tenderar att tas mindre allvarligt 
inom medicinska professioner. 

missuppfattning 2: 
Det sitter bara i huvudet. FM patienter 
får ofta höra kommentarer som: ”Det är 
bara psykiskt”. Ibland sägs det med sym-
pati och uppmuntran, vilket antyder att 
tillståndet på något sätt kan övervinnas 
bara genom att tänka på ett mer positivt 
sätt. 

Andra gånger kommer det att förmed-
las i en mycket mer nedlåtande och till 
och med anklagande ton, till exempel, 
"Dags att rycka upp sig!" Således känner 
de flesta patienter stor frustration och 
läkar/patientrelationen kan bli präglad 
av misstro.

Ironiskt nog bekräftar nuvarande 
forskning att FM verkligen sitter i hu-
vudet på patienten, eller åtminstone i 
centrala nervsystemet, men på sätt som 
skiljer sig mycket från vad som tidigare 
antytts. 

FM är ett centraliserat smärttillstånd, 
kännetecknat av ökad sensibilisering 
det vill säga ett tillstånd där det finns 

reportage

Remisshjälpen är ett nystartat före-
tag som har som mål att korta köer-
na inom vården. De skickar remiss 
och tid hos specialist baserat på 
väntetid och dina önskemål. 

Kostnaderna är som i övriga vården 
100 kr och frikort gäller. Även barn 
från 1 års ålder kan få hjälp.

Du loggar in enkelt med BankID el-
ler ladda ner appen i din telefon. 

Här kommunicerar du enkelt och 
säkert med en sjuksköterska för att 
få hjälp med remiss, tidsbokning till 
läkare, psykolog och bedömning. 
Svara på 2-3 frågor och skicka in, 
därefter kontaktar de dig över mail.

Jag tog själv kontakt med remiss-
hjälpen den 12 juli och efter några 

Myter och Sanningar
Fibromyalgi 2019

Denna artikel sammanfattar en presentation som gavs i januari 2019, som en del av det sjätte Italien-Israel 
2019-symposiet för autoimmunitet och reumatologi i Israel. Doktor Jacob N Ablin från Israel försöker här reda 
upp de missuppfattningar och myter som kringgärdar diagnosen fibromyalgi. För den fullständiga artikeln på 
engelska hänvisar vi till vår hemsida www.fibromyalgi.se. Här är en sammanfattning av delar av innehållet på 
svenska.

smärtförstärkning och minskad smärt-
hämning i hela nervsystemet. Således 
verkar FMS verkligen vara lokaliserat 
till det centrala nervsystemet, ett kon-
staterande som uppenbarligen inte gör 
problemet mindre verkligt eller trovär-
digt.

missuppfattning 3: 
Dessa patienter är bara deprimerade. De 
behöver en bra psykiatriker och anti-
depressiva. Faktum är att en betydande 
andel FM patienter även lider av psykisk 
ohälsa, främst oro och depression (lik-
som många andra patienter som lider av 
kroniska sjukdomar). 

Icke desto mindre är ett förvånansvärt 
stort antal FM-patienter mycket mot-
ståndskraftiga trots sina kroniska sym-
tom och har inte kliniskt signifikanta 
psykiatriska symtom. Även om patien-
ter med depression kan ha smärta, upp-
fyller de inte vanligtvis FM-kriterier. 

Förslag om att FM-patienter ska han-
teras av psykiatriker är oacceptabelt. 
Psykiatriker är inte utbildade att skilja 
mellan muskuloskeletal ömhet och pe-
rifer synovit (vilket måste bedömas vid 
diagnos av FM). Att utesluta alternativa 
orsaker till muskuloskeletal smärta kan 
knappast förväntas av psykiatriker. 

Naturligtvis finns det inget logiskt 
skäl att skicka FM-patienter som inte 
visar något tecken på psykisk ohälsa till 
psykiatriområdet. 

missförstånd 4: 
Dessa patienter vill bara ha uppmärk-
samhet. Vem som helst kan söka online 
och memorera FM symtom. För närva-
rande är diagnosen FM helt baserad på 
kliniska kriterier, liksom bedömning-
en av svårighetsgrad och FM-relaterad 

funktionsnedsättning. 
Detta faktum väcker uppenbarligen 

svårigheter och bidrar till en brist på 
förtroende gentemot FM-patienter. Att 
införa objektiva biomarkörer skulle vara 
mycket användbart och man skulle be-
höva en diagnosspecifik neurofysiolo-
gisk smärtsignatur. 

Fortfarande verkar de flesta kliniker 
kunna identifiera sekundära smärtpro-
blem när de dyker upp och kan skilja 
FM från inbillning. Det vore oetiskt för 
läkare att behandla alla FM-patienter 
med vantro på grund av enstaka fejk pa-
tienter.

missuppfattning 5: 
Men hallå! Detta är bara FM vi pratar 
om! Ingenting allvarligt... Diskussioner 
om FM förs ofta i en mindre allvarlig 
ton. 

Studenter och unga läkare kan lätt få 
intrycket från sina kollegor att FM är 
outtalat, icke-allvarligt och t.o.m. lite lö-
jeväckande problem. Denna inställning 
går emot patentens bästa. Vi behöver 
göra mer för att utbilda vårdpersonal.

missuppfattning 6: 
Det finns inget sätt att hjälpa dessa pa-
tienter ändå. FM är kroniskt. Svar på 
behandling är ofta långsamt och in-
komplett. Att ge vård till FM patienter 
är tidskrävande, svårt och kan vara frus-
trerade. 

Emellertid är det inte sant att patien-
ter inte blir bättre. Vissa patienter till-
frisknar till den grad att de inte längre 
uppfyller kriterier och en del kan ha bli-
vit feldiagnosticerade från början. Lä-
kare, liksom andra, tenderar att komma 
ihåg relevanta exempel som stödjer den 
uppfattning de redan har.

missuppfattning 7: 
FM existerar inte på riktigt. Denna sista 
missuppfattning fortsätter att domine-
ra inställningen. Uppenbarligen om ett 
problem inte existerar behöver vi inte 
lösa det. Därför, genom att tvivla på 
FM:s blotta existens kan ”fibro-skepti-
ker” undvika att behandla sina patienter 
eller att investera i bättre framtida lös-
ningar. 

Det är frustrerande att argumentera 
mot denna missuppfattning. Baserat på 
evidens uppfyller ca 2,4% av Israels be-
folkning FM kriterier och liknande pre-
valens ses i många andra länder. 

Så även om FM inte existerar är det 
miljoner individer som uppvisar sym-
tom inklusive utbredd smärta och trött-

het som vi associerar med FM. 
Dessa individer existerar och de som 

anser annat kan kliva fram och erbjuda 
en annan terminologi, klassificering och 
patogenes för att hantera dessa patien-
ter. 

Tills dess är FM den bästa definitio-
nen medicinska vetenskapen har levere-
rat för att hantera detta enorma problem 
och läkare har ansvar att behandla pa-
tienter med respekt och välvillig inställ-
ning. Att titta åt andra hållet kommer 
inte att lösa någonting.

mejl om vad jag behövde hjälp med så 
sammanställde de en remiss som gick 
iväg den 17 juli till Simrishamn! 

Du måste vara beredd på att åka till an-
dra Landsting. I mitt fall blev jag erbjud-
en hjälp i Strängnäs eller Simrishamn. 
Eftersom jag bor i Skåne så valde jag 
Simrishamn. 

Efter någon vecka fick jag svar från Sim-
rishamn och att de kommer meddela 
datum för besöket per brev eller telefon.

Mycket vänligt bemött
Under hela kontakten med remisshjäl-
pen blev jag mycket vänligt bemött, de 
svarade snabbt och remissen var iväg 
efter en vecka! 

Sammanfattningen de skrev utifrån mitt 
underlag var riktigt bra. Den kommer 

jag att spara och använda framöver 
vid andra kontakter inom vården.

Tips! skriv din text i till exempel 
Word där du kan redigera, kopiera 
sedan texten och klistra in.

Tveka inte, du kan redan nu gå in på 
deras hemsida på www.remisshjal-
pen.se.

Pia Hamberg
Malmö Fibromyalgiförening

 

Källa: RemissHjälpens hemsida.

Här kan du få hjälp med att 
skriva egenremiss

“Om du inte tycker om någonting, ändra det. 
Om du inte kan ändra det, ändra din attityd.”  

– Maya Angelou

Sammanfattning och översättning: 
Eva Deurloo
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boktips

Livsviktigt - Mina bästa råd för ett långt friskt liv!
Av: Mai-Lis Hellénius

Mai-Lis Hellénius är professor på Karo-
linska Institutet i preventiv kardiologi med 
fokus på livsstil. Hon brukar kallas ”livs-
stilsprofessor”

I boken berättar Mai-Lis om vad den samlade forskningen 
säger om stillasittande, hur viktig vardagsrörelsen är och om 
träning. 

Inte minst skriver hon om stress, sömnbrist i våra liv och om 
hur allt hänger ihop. Boken innehåller tips och inspiration för 
att lättare hitta hälsosamma vägar i livet och hur du kan göra 
för att bibehålla den ny livsstilen.

I avsnittet stress och sömnbrist vilket vi med fibromyalgi lider 
av, tar Mai-Lis upp ”bråttomsjukan” som nutida människor 
verkar ha drabbats av. Inte bara under arbetstid, vi har även 
bråttom på fritiden. 

Mai-Lis skriver att jakten på upplevelser både i arbetet och 
i privatlivet kan ibland vara en stressfaktor, samtidigt som 
upplevelser naturligtvis kan vara kryddor i livet, avkopplande, 
inspirerande och givande. Det gäller här som med allt att hitta 
den svåra balansen. 

Hon skriver också om naturens läkande kraft och att man ska 
träna på att säga det där svåra ordet nej. Hur vi kan förbereda 
oss på olika situationer för att lättare säga nej.

Boken innehåller också mycket om mat och näringslära, den 
gamla hederliga matpyramiden för ett hälsosamt liv. Inte 

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

HALLAND - Resa till Hönsalottas och Kosta

MALMÖ - Må Bra dygn på Falsterbo kursgård i Höllviken

Resan startade i Varberg, fortsatte till 
Falkenberg och vidare till Halmstad där 
de sista deltagarna steg på. 

Färden gick vidare till Ljungby för en 
kopp förmiddagskaffe och en macka. 
Vi tog oss sedan till Småland till Boda 
inte långt från Nybro. Där möttes vi upp 
utanför av ”Snacke Per” som verkligen 
gjorde skäl för sitt namn. 

Efter välkomnande blev vi visade till 
berättaravdelningen där vi fick mer eller 
mindre sanna berättelse om glasets his-
toria och om luffarna. Vi fick höra om 
luffartiden som varade mellan 1885–
1957. 

En unik berättelse om luffaren Karl G 
Johansson berättades. Vi fick se ”fylles-

Vi var 19 glada och förväntansfulla 
medlemmar som började med en god 
lunch i den härliga restaurangen med 
utsikt över Öresund.

Efter lunch kom vår yoga instruktör för 
att hålla Yoga Nidra och Mantra sång i 
1,5 timme. Så underbar yoga och 
så avslappnade vi kände oss efter-
åt!

Sedan var det dags för gott kaf-
fe och en god kaka till. Efter det 
hade vi tipsrunda  i vår omgiv-
ning. En del av våra medlemmar 
tyckte att det var kluriga frågor 
men besvarade frågorna och var 
positiva till aktiviteten. 

Det var blåsigt och mulet men alla 
deltog i vår tipsrunda. Vi hade tre 

minst innehåller den en hel del enkla goda recept av Mai-Lis. 

Receptet i denna tidning är hämtad från boken. Årstiden till 
ära blir det en tomat och spenatpaj med tanke på att vi har 
gott om svenska tomater nu, smaklig måltid.

vin” och ”fyllekajor” i glas, även gissa oss 
till vad ett glasrör hade använts till. Inte 
lätt och många gissningar gavs, en av 
oss kom riktigt nära, helt osannolikt var 
detta smala glasrör ett tandborstfodral. 
Vi konstaterade att tandborstar inte såg 
ut som dom gör idag. 

Magarna började kurra och lunchen 
var framdukad, det bjöds på buffé med 
svensk husmanskost, sill, isterband, 
köttbullar, stek, potatisgratäng, omelett 
med mera. 

För att få maten att sjunka ner tog vi 
en runda i museet och tittade på alla sa-
ker som fanns där: Luffarkonst, ett stort 
antal väckarklockor, änglar, äggkoppar, 
ja allt fanns att titta på. Till efterrätt 
bjöds vi på en riktigt god ostkaka med 

kaffe och ännu mer historier av ”Snacke 
Per”. 

Mätta och belåtna satte vi oss i bussen 
för vidare färd till Kosta där vi fick en 
stund till att handla för de som ville det. 
En dag av många skratt och trevligt säll-
skap avslutades då vi alla nått våra hem-
destinationer. 

Tack till alla som kunde följa med så 
att resan kunde genomföras.  Tack till 
Lars-Inge, Asige buss som så säkert tog 
oss dit vi skulle.

Text och bild: Marie-Louise Olsson

priser och det som var roligt var att det 
var tre nya medlemmar som vann våra 
priser.
Därefter var det fria aktiviteter för var 
och en. Några av oss badade i den un-
derbara inomhus poolen och andra tog 
igen sig på rummet.

Text och bild: Liselotte Ivehed 
Malmö Fibromyalgiförening

Innan middagen på kvällen samlades vi 
i ett av våra rum och bjöds något gott att 
dricka med tilltugg. Alla fick plats i ett 
rum och det var glada skratt med pre-
sentation av oss alla.

Vi bjöds en trerätters supé som var  fan-
tastiskt god. Sparrissoppa med 
tillbehör, lågtempererat stekt 
lamm och till efterrätt tre sorters 
ost-underbart gott!   

Nöjda och mätta var det dags 
för sänggående och en god natts 
sömn. Vi åt en stadig frukost före 
hemfärd till Malmö.
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handlar i två påsar istället för att fyl-
la så mycket som möjligt i en då det är 
mycket enklare och bättre för kroppen 
att fördela vikten på båda händerna.  

Midjehöjd

Placering av saker man använder myck-
et hemma har jag löst med att placera 
det jag använder mycket i midjehöjd. 

Det gäller allt från maten i kylskå-
pet eller skafferiet till kläder i klädskå-
pet och alla andra skåp. Detta gör livet 
mycket lättare i längden då detta är sa-
ker man gör dagligen. 

Samma gäller i hobbyrummet där 
jag håller på med mina modellflygplan. 
Jag har byggt en egen arbetsbänk med 
utgång från min egen höjd så att den 
avlastar så mycket som möjligt när jag 
jobbar där inne. 

Man med fibromyalgi

Tips och trix jag lärt mig genom åren...

- ”Kan man göra något 
och det gör mindre ont 

så är det värt det...”

Bra sommar i Härjedalen

Hoppas att ni alla har haft en underbar 
sommar, vi har haft lite mer varierat vä-
der detta året till skillnad från i fjol men 
det känns ändå som en riktig bra som-
mar för mig här i Härjedalen. Inte minst 
tack vare att vi sluppit skogsbränder. 

Göra livet lite enklare

Denna gången tänkte jag att jag kunde 
dela med mig av lite tips och trix som 
jag lärt mig genom alla åren för att göra 
det dagliga livet lite enklare. 

Man kanske inte är medveten om alla 
småsaker man gör dagligen om man 
inte har någon smärta i kroppen. 

Jag har över många år lagt mig till 
med lite vanor som underlättar var-
dagbestyren utan att man tänker på det 
nu efter så lång tid. Här följer några av 
mina egna trix för att göra det lättare att 
handla och att fixa saker hemma. 

Att handla smart

Att handla kan vara rätt jobbigt när man 
inte mår så bra så om jag skall handla 
mycket och är i dålig form brukar jag 
alltid ha med mig någon som kan hjälpa 
till med att bära påsarna. 

Det kan vara allt från en god kompis 
till mina barn och alla vet orsaken till 
att jag kan behöva lite hjälp. Sen när jag 
skall handla väljer jag alltid en grund 
vagn och undviker alltid de stora, djupa 
vagnarna då det kan vara jobbigt att nå 
småsaker i botten på dom. 

Sen brukar jag alltid slå ut barnstolen 
på vagnen och lägger saker direkt där då 
det är lättare att nå men dom större sa-
kerna lägger jag självklart i vagnen. 

När jag skall ställa varorna i bilen så 
använder jag baksätet istället för baga-
geutrymmet då man slipper att böja sig 
utan kan bara ställa rakt in i bilen. 

Ett annat trick är att fördela det man 

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.

Fråga till Göran:
Jag har varit sjukskriven 25–50% sedan 2014. Har nu fått be-
sked från Försäkringskassan att min sjukskrivning kommer 
att avslås.

Fick en ny handläggare från FK i slutet av 2018. Hon har ald-
rig frågat hur jag mår när vi talar i telefon vilket kanske står i 
hennes manual vid samtal. Annars kanske varje samtal skulle 
bli för långt. Hon finns stationerad i Umeå. Jag bor i Gävle så 

Svar från Göran:
Det du skriver gäller Försäkringskassans bedömning att inte 
bevilja dig sjukpenning. Det är tyvärr ofta så att man inte får 
en bra diskussion med handläggare på Försäkringskassan, när 
de bedömer dig som frisk, trots dina medicinska underlag.

Jag brukar rekommendera att man inte lägger ner för mycket 
tid, ork och energi i detta läge utan sparar det tills det formella 
beslutet kommer. Det beslutet blir då viktigt att lägga ner alla 
krafter för att begära omprövning på eventuellt avslagsbeslut, 
vilket man ska förvänta sig.

Antingen skriver du ”Jag anser att Försäkringskassan är på 
väg att fatta fel beslut och jag anser att mina medicinska un-
derlag styrker min rätt till ersättning.”Eller så skriver du av dig 
dina känslor och frustration, om du orkar.

vi har aldrig träffats. Jag har upprepade tillfälle bett att FK ska 
komma till min arbetsplats. Det har aldrig skett.

Har mycket god kontakt med min arbetsgivare, närmaste chef 
och HR. Företaget har stöttat från min första sjukskrivning 
och anpassat arbetsplatsen efter mina behov genom att ändra 
arbetsuppgifter. Finns det något du kan tipsa om i mitt ären-
de?

När du sedan får beslut och om det blir avslag så gäller det att 
begära omprövning inom två månader och då gå emot För-
säkringskassans motivering till avslag med de underlag som 
finns, läkarintyg, intyg från företaget och en egen skrivelse.

Du skriver också att du trodde det var tid för att söka sjuker-
sättning. Det måste du göra själv och bifoga ett ”övertydligt” 
läkarutlåtande, inte läkarintyg. Sjukersättning kan alltid sökas 
tre månader retroaktivt.

Jag har en skrift som jag brukar lämna till vårdcentraler och 
läkare för att förtydliga vad de behöver tänka på. Den kan rek-
vireras från mig.

Du kan söka sjukersättning samtidigt som processen pågår 
med sjukpenning.

//Göran Söderlund

Älskar också att göra mat och själv-
klart grilla så gjorde det samma när vi 
byggde ett utekök. Det är byggt så jag får 
så mycket avlastning som möjligt. 

Ner för trappan och in i bilen

Ett annat tips är att om man skall gå ner 
för en trappa kan det oftast vara enklare 
att gå baklänges, särskild om det är en 
brant trappa. 

Bil är ju en kostnadsfråga, men själv så 
har vi införskaffat en lite större bil som 
man kliver rakt in i iställe för att kliva 
ner i en bil samt att den har en “riktig” 
stol så man sitter mer normalt, något 
som avlastar mycket på längre resor.  

Ta dig tid att få mindre ont

Så mitt tips till alla är att om man kan 
göra något och det gör mindre ont så är 
det värt även om saker kan ta lite läng-
re tid. Den tiden man sparar genom att 
slippa gå två gånger eller omorganisera 
lite i skåpen tjänar man in igen med en 
lite lättare vardag.

Text och bild : Bjarne Kvilvang
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Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse säljer julkort

Åtta kort kostar 50 kr. inkl. frakt och beställs via Fibromyalgiförbundet hemsida. 
Betala via Swish, 123 900 3997, alt. Bankgiro 900-3997 och ange ”Julkort” som meddelande. 

Skicka sedan in din beställning till forskning@fibromyalgi.se

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

Missa inte att köpa de vackra julkorten som finns till försäljning hos Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse. 
Allt överskott går till Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse, som innehavare av 90-konton. Svensk Insamlingskontroll 
kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. 
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FM-KRYSSET 3/2019 1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

FM-krysseT 2/2019 
Lösning: SIMMA LUGNt

Stjärnvinst: En Painmaster-behandling mot smärta
Marianne Ekdahl, Ängelholm

1:a pris: Anette Nordlöf, Skellefteå
2:a pris: Anitha Karlsson, Skövde

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

sTjärNvinst!

Nästa stjärnvinst: 
”Design by milla”
1 Berlock-lyckoängel
1 Nyckelring 

Mitt liv med FM
Sofia på vift

Det känns så skönt! 

Jag står på flygplatsen och ska iväg till värme och njutning 
några veckor. Framför mig i säkerhetskontrollen står tre pen-
sionärer, de blir stoppade för att de har en flaska vatten. 

Hjördis säger då - Men oj. oj jag har ju precis köpt den, Sven 
vill du dricka lite innan de måste slänga den. Det vill inte Sven. 
Jag börjar bli lite stressad då det står; ”Gå till gate” vid mitt 
plan. I lugn och ro vänder sig Hjördis till sin väninna Svea och 
frågar om inte hon vill dricka lite vatten innan de måste slänga 
det. Vid detta laget har jag börjat få nerverna på utsidan. Svea 
vill inte heller dricka av det j-a vattnet. 

Så småningom kommer jag igenom kontrollen och hinner 
precis till gaten. Planet lyfter och jag somnar som jag alltid gör 
på plan. Efter några timmar landar vi och jag stiger ut i den 
underbara värmen. Vi hämtar hyrbilen och styr kosan mot 
huset vi hyrt. 

Några dagar senare har jag fått in underbara rutiner. Jag 
börjar dagen med promenad till bageriet. Jag har insett att 
även om det värker så är det inte farligt att röra på sig. Det är 
så mycket lättare att komma iväg på promenad här i sol och 
värme med lukten av nybakade croissanter som mål än hem-
ma i blöteborg där jag alltid hittar ursäkter att stanna inne.

Väl tillbaka till huset äter mannen och jag god frukost med 
melon, persika, jordgubbar som fått mogna i solen och verk-
ligen smakar. Vilken skillnad! Det är mycket roligare att äta 
nyttigt när frukt och grönt är så gott! Sedan försöker jag sim-
ma 20–30 längder, i poolen. 
Detta är för mig det skönaste 
sättet att röra på mig även om 
det tar emot vid 10 så släpper 
det jobbiga vid 12–15 längder. 

Jag märker även att min värk 
minskar av detta. Även här är 
det så lätt att hitta lust till trä-
ning. Det är så varmt att jag 
måste doppa mig i vattnet, då 
kan jag lika gärna simma några 
längder. 

Sedan går dagarna med god 
mat, vin, sova någon timme på 
eftermiddagen. Simning, pro-
menader, läsa böcker, roliga 
samtal och en och annan lunch 
vid havet i skuggan. Kroppen 
får bestämma när jag äter och 

vilar och spänningarna släpper gradvis. Efter att ha jobbat 
enormt mycket är jag så värd denna semester och samtidigt 
gör lugnet att min värk stadigt minskar. 

När jag tittar på mitt aktivitetsarmband ser jag att jag rört 
på mig mycket mer än hemma och ändå känns kroppen inte 
ansträngd. Jag respekterar och lyssnar på min kropps signaler 
på ett helt annat sätt när vardagens stress och rutiner lämnas. 

Prova får ni se, släng Luther i garderoben och lås. Hitta er 
avkoppling och njut för det är ni alla så värda.

Finns även att köpa i butiken på vår 
hemsida

Text: Sofia
Bild: Unsplash.com 



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  070-607 14 74, malmo@fibromyalgi.se
MjöLby  l  0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se
MOrA  l  0250-211 31, mora@fibromyalgi.se
NOrrköPiNG  l  070-769 13 33, norrkoping@fibromyalgi.se
OskArsHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
skArA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
skeLLeFTeÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
sköVde  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
sTOCkHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TreLLebOrG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPsALA  l  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  070-339 06 65, varnamo@fibromyalgi.se
VäsTerVik  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VäXjö  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
ysTAd  l  0760-57 69 62, ystad@fibromyalgi.se
äNGeLHOLM  l  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


