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▲ Ny doktorsavhandling om biomarkörer
Intervju med Karin Wåhlen , Painomics lab. 

Hälsa genom juice ▲

–Du vet väl att du kan följa oss på Facebook och 
på vår hemsida för nyheter och aktuella aktiviteter.
facebook.com/fibromyalgiforbundet
www.fibromyalgi.se PÅ AGENDAN

Det du kan göra för att stötta din förening är att 
fortsätta vara medlem, just ditt medlemskap är 
viktigt för hela organisationens arbete. Ju fler vi är, 
desto starkare är vi och då behövs du, och du vill 
väl inte missa nästa nummer av FibromyalgiNytt ?

Flera föreningar behöver medlemmar som sitter 
i styrelsen. Har du lite tid över att engagera dig i 
föreningen tveka inte, det är kul och givande. Vi 
behöver dig, hör av dig till din förenings valbered-
ning eller styrelse. 

I höstas hade förbundet ett unikt samarbete med 
Caladrius rehab, som satte ihop ett yogaprogram 
för oss. Man kunde som medlem köpa in sig och 
vara med live på de fem passen. Nu har vi ett er-
bjudande för er som inte hade möjlighet att vara 
med då att ta del av inspelningarna, till en kost-
nad av 400 kronor, du kommer då att komma åt 
de inspelade passen som inloggad på hemsidan, 
och då kan du träna yoga så mycket du vill. 

Är du intresserad av att ta del av yogan så 
skicka ett mejl till info@fibromyalgi.se så får du 
uppgifter om hur du betalar.

Jag önskar er alla en riktigt fin vår, så 
hörs vi igen i juni. Var rädda om er 
och om varandra!

/ Marie-Louise Olsson
 
 
Förbundsordförande  
Marie-Louise Olsson 
marie-louise-olsson@fibromyalgi.se
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 !
 Då var det dags för det första numret av 

FibromyalgiNytt 2021. Som jag skri-
vit innan, är varje år som ett nytt blad 
att fylla. Vad det bladet kommer att fyl-
las med är upp till oss, även om det 
sker saker vi inte kan rå över. Härom-

dagen fick jag en liten inblick i framtiden när 
det gäller Fibromyalgiförbundet och Fibromy-
algiförbundets Forskningsstiftelse. Det var 
en rolig inblick. Mer om detta kommer i näs-
ta nummer av FibromyalgiNytt. Jag kan avslö-
ja så pass mycket att det handlar om två tje-
jer med varsin häst och en lång ridtur för att 
synliggöra fibromyalgi och samla in pengar till 
forskning om vår sjukdom. Ett jättespännande 
arrangemang som vi naturligtvis kommer att 
skriva om och följa på plats. Vi hoppas att allt 
kommer att klaffa och att ingen suddar ut det 
som redan är nedskrivit på bladet.

Året började med en riktig köldknäpp, även 
här i södra Sverige, vilket inte är så vanligt. 
Inte under en så lång period i alla fall. Frus-
na isar som man kan åka skridskor och även 
köra bil på är inget man får uppleva så ofta 
men i år kunde man faktiskt göra det. Det vart 
trevligt för oss i söder att få lite riktig vinter, 
men jag tror att det är fler än jag som längtar 
till våren. Det brukar jag göra när vi kommit in 
i mars. Samma dag som detta skrivs siktades 
den första tranan vid Hornborgasjön, så hopp 
om vår finns även i år.

Som ni alla märkt, har våra föreningar inte 
kunnat starta upp verksamheten ännu, på 
grund av pandemin. Vi är många som läng-
tar till att få starta upp igen, det kommer vi att 
kunna göra så småningom, så håll ut. 
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en av dessa läkemedel i landet, och 
14,6 % av de som börjar använda 
dem blir läkemedelsberoende. Detta 
visar en studie som Publicerats i 
PLOS Medicine. Forskarna efterfrå-
gar försiktighet vid förskrivning av 
högre doser opioidläkemedel och 
att behandlaren bör ha uppsikt över 
patienter med en ökad risk för lång-
tidsanvändning. ○ 

Källa : Fibromyalgia News Today 
Bild : Anna Shvets

Virtual Reality, VR, som behandlings-
metod mot kronisk värk har godkänts 
av Food and Drug administration i 
USA. Verktyget är ett av de första som 
använder VR för att hjälpa personer 
med kronisk smärta att lära sig stra-
tegier för självbehandling. Metoden 
bygger på principer från beteende-
terapier som KBT. Patienterna kun-
de minska sin smärtupplevelse med 
minst 30 % vilket var gränsen för att 
metoden skulle betraktas som effek-
tiv i kliniska studier. Testpersonerna 
uppgav i testet en minskning på cirka 
30 % av smärtans intensitet, 40 % på 
sömn och aktivitet och runt 50 % på 
stressnivå och känsloläge. Metoden 
fungerar genom att patienten förbätt-
rar sin förmåga till att kontrollera sina 
kognitiva, känslomässiga och kropps-
liga reaktioner på stress och smär-
ta och har redan visat sig effektivt på 
akut smärta i sjukhusmiljö. 

Virtuell verklighet eller datorsimulerad 
verklighet är en teknik som återger 
verkliga eller fiktiva miljöer i vilka man  
kan närvara och interagera. ○

Källa : Fibromyalgia News Today 
Bild : Pexels

► Forskning

SMÄRTHANTERING GENOM 
VIRTUAL REALIT Y

Den stora opioidkrisen i USA har lett 
till oro över liknande problem med 
överförskrivning av opiodläkemedel 
i Storbritannien. Opioider är ett sam-
lingsnamn för läkemedel och droger 
som verkar på opioidreceptorer för att 
uppnå morfinliknande effekt. 
Fibromyalgipatienter i Storbritannien 
löper 1,8 gånger mer risk för att bli 
beroende av opioid-baserade läkeme-
del än populationen i stort, enligt en 
analys av nära två miljoner personer. 
På det hela taget ökade förskrivning-

RISK FÖR ÖKNING AV 
OPIOIDMISSBRUK HOS 
FIBROMYALGIPATIENTER

POOLTRÄNING EFFEKTIVARE 
MOT FIBROMYALGISYMTOM 

Träning i vatten kan vara mer gynnsamt 
för smärta lindring och för att höja livs-
kvaliteten hos vuxna med fibromyalgi 
jämfört med övningar som görs på land 
eller ingen träning alls. Studien ”Pool-
baserad träning för förbättring av smär-
ta hos vuxna med fibromyalgisyndrom: 
En systematisk granskning och metaa-
nalys”, har publicerats i tidskriften Mo-
dern Rheumatology. Det är forskare vid 
Federal University of Maranhão i Bra-
silien som utfört studien. Fibromyal-
gi behandlas vanligtvis genom använd-
ning av både konventionella mediciner 
och icke-farmakologiska ingrepp som 
sjukgymnastik, psykoterapi och elek-
trisk stimulering. Övningar som prome-
nader, yoga och pilates har alla visat 
sig kunna bidra till att minska smärta, 
trötthet, förbättra livskvaliteten, lind-
ra sömnstörningar och öka det psykis-
ka välbefinnandet hos fibromyalgipa-
tienter. Övningar som utförs i bassäng 
gör att träningen görs med lägre inten-
sitet, vilket har visat sig lindra smärta, 
stärka musklerna och hjälper patienten 
att slappna av samtidigt som ledstelhet 
och muskelspasmer minskar. Vad som 
är en lämplig kombination av farmaceu-
tisk och alternativ behandling varierar 
dock från patient till patient. Forskar-
na menar att resultaten är intressanta 
och bör leda till vidare forskning inom 
fältet. ○

Källa: Fibromyalgia News Today
Foto: Pixabay
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”Visst blir det aldrig som man tänkt 
sig ? Den där fantastiska planen för 
din nya sunda livsstil som du svor 
att du skulle hålla fast vid. Det hög-
tidliga löftet om att du skulle träna 
tre gånger i veckan, äta nyttigt och 
gå ner de där extrakilona vilka du 
dragits med i åratal. Det brukar bör-
ja ganska bra, men sedan blir det 
svårare. Nyhetens behag svalnar”. 

Detta är inledningen på en ny 
bok av Dr Rangan Chatterjee. 
I boken får du handfasta tips om 
hur du kan förändra ditt liv på 
5 minuter, tre gånger per dag. 
Det lät rimligt även för mig. 

Dr Rangan ger sex konkre-
ta tips påhur man kan be-
hålla sina nya vanor.
- Gå inte ut för hårt i början.
- Koppla ihop hälsokicken med en  
 befintlig vana.
- Följ din egen rytm.
- Anpassa din omgivning.
- Säg snälla saker till dig själv.
- Fira dina framsteg.
Under den femte punkten menar Dr 
Rangan att om vi skulle säga sam-
ma saker till andra människor som 
vi gör till oss själva, så skulle vi inte 
klara oss en dag utan att få en ut-
skällning. Tyvärr är det nästan alltid 
vi själva som är våra hårdaste och 
mest obarmhärtiga kritiker. Vi behö-

FÖRÄNDRA DITT LIV 
5 MINUTER I TAGET 
Dr Rangan Chatterjee
Norstedts

ver oftare ge oss själva beröm och 
en klapp på axeln med orden ”Så 
bra du är”. Men det är något vi gör 
alldeles för sällan. Om vi ändrar lite 
på vad vi säger till oss själva så kan 
vi öka vårt välmående. Om vi skall 
vara riktigt ärliga mot oss själva, så 
kanske vi under en dag ska säga 
”-Det klarar jag inte”. Då kanske vå-
ra chanser att lyckas ökar avsevärt.
I boken sätter Rangan upp tre 
grupper av hälsokickar. ”Sinne”, 
”kropp” och ”hjärta”. Han men-
ar att vi bara behöver välja en sak 
från varje grupp per dag. Ett exem-
pel från ”sinne” är att ge dig fem 
minuter på morgonen för att hö-
ja humöret. Det kan öka chan-
sen till att få en fantastisk dag.

En från ”kropp”, fem minu-
ter i rörelse varje dag kommer 
snabbt att förändra ditt liv.

Sist men inte minst en från ”hjär-
ta”. Rangan skriver där att han är 
övertygad om att världen skulle bli 
mycket friskare om vi alla ägnar li-
te tid åt att stärka de sociala ban-
den till våra medmänniskor. Det 
sistnämnda har varit svårt under 
det gångna året, men något att tän-
ka på när vi återigen kan träffas.
I boken finns många tips på 
hur vi kan göra för att lyck-
as så som Dr Rangan men-

ar. Hur vi behöver gå in i oss 
själva med fem minuters avslapp-
ning och andning. Hur vi enkelt kan 
röra på oss lite till med att ställa 
fram en låg pall i köket och ha som 
step-up-bräda när vi väntar på att 
något ska bli klart. Eller en fylld vat-
tenflaska så för att använda som 
hantel när tevattnet kokar upp. 

Dr Rangan tar även i denna bok 
upp att vi behöver tänka på vilket 
beteende vi har med våra mobi-
ler, och säger att vi behöver kopp-
la ned oss från det digtala ibland. 

Boken innehåller många klocka 
ord som vi med kronisk värk kan-
ske borde ta till oss. ”Det är in-
te meningen att du ska anpassa 
ditt liv efter programmet- program-
met ska anpassa sig efter dig”. 

Ett stycke som jag vill särskilt vill 
skicka med från boken är detta: 
”Ägna fem minuter åt att skriva 
ner så många saker som du äls-
ka hos dig själv, som du kan kom-
ma på. Det är inte så lätt som det 
verkar, särskilt om du normalt sett 
är ganska hård mot dig själv". 

Om du tycker att det är svårt i 
början kan du fundera på vad an-
dra skulle säga om de blev om-
bedda att skriva en lista med di-
na positiva egenskaper.
/ MO

►  Dr Rangan Chatterjee 
är en britttisk läkare, för-
fattare och programleda-
re. Han är mest känd för 
sitt TV-program ”Doctor in 
the House” och som huslä-
kare i ”Breakfast Show” på 
BBC och expert i radio. 

Boktips ◄

Det goda livet :  maten som 
gör skil lnad för din hälsa
Tareq Taylor och Sara Ask
Bonnier Fakta

► Boktips

► Internationellt

Varför vill vi äta onyt-
tigt och varför fungerar 
inte dieter i längden ? 

I sin kokbok reder die-
tisten Sara Ask och kock-
en Tareq Taylor ut dessa sa-
ker och vad maten kan göra 
för oss. Med boken vill de in-
spirera alla som önskar för-
bättra sin hälsa genom kos-
ten genom hela livet. 

Recept varvas med fak-
ta om hur kosten kan påver-
ka vår hälsa. Genom små 
förändringar kan vi upp-
nå stora hälsovinster.
Tareq Taylor känner ett 
starkt motstånd till dieter 
och menar att krav och mås-
ten gör det omöjliga att hål-
la i längden och att all skam 
och skuld runt mat är kon-
traproduktivt och onyttigt.
- Släpp alla måsten och lär 

dig vad maten gör för din 
kropp säger han och kom-
promissar inte med sma-
ken för att det ska vara 
hälsosammare, mat 
skall vara en njutning. 

Sara Ask står för fakta och 
råd utifrån forskning Härför-
klarar hon hur vi fungerar 
och äter som vi gör. Tillexem-
pel vad som är orskaken till 
att vissa har lättare att hål-
la vikten än andra, och hur 
byggs en bra måltid upp ? 

Det finns inget facit för hur 
man ska äta utan många oli-
ka sätt kan vara rätt. Bok-
en passar den som vill fö-
rebygga ohälsa liksom den 
som drabbats av folkhälso-
sjukdomar som övervikt, di-
abetes och hjärt-kärlsjuk-
dom vilka kan påverkas ge-
nom en förändrad livsstil. ○

ENFA, nätverket för europas nationella fibromyalgiför-
bund, har lanserat kampanjen The Faces of Fibromy-
algia, "Fibromyalgins ansikten". har som syfte att föra 
samman fibromyalgipatienter från hela europa. 

Det är en nätbaserad kapanj där personer kan skicka in 
en bild på sig själva på vilken de håller ett papper med 
texten Fibromyalgia is real ( översatt Fibromyalgi är på 
riktigt ), på sitt eget språk. 

Du kan maila din bild till : 2008enfa@gmail.com

Bilderna kommer att publiceras på ENFAs facebooksida
och kommer att användas i framtida kampanjer. 

Läs mer om ENFA på: www.enfa-europe.eu. 

FIBROMYALGINS ANSIKTEN
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Berätta lite om mottagningen och 
dess historia. 

–Vi erbjuder sedan 1993 en inter-
disciplinär smärtutredning, behandling 
och rehabilitering av personer med ak-
tivitetsnedsättning på grund av långva-
rig smärta. Sedan år 1996 är verksam-
heten ackrediterade enligt CARF som 
är ett rehabiliteringsspecifikt kvalitets-
system.

 Vår rehabilitering sätter patien-
ten i centrum och gör patienten delak-
tig i vården. Teamens olika yrkesgrup-
per har specialistkompetenser inom 
sitt område i utredning, behandling och 
kunskap om långvarig smärta och dess 
konsekvenser. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla 
vår verksamhet. I verksamheten ingår 
sedan 2010 ett kunskapscentrum för 
långvarig smärta och smärta orsakad 
av nacktrauma. 

Vi arbetar med undervisning, utbild-
ning och utveckling inom området lång-
varig smärta. Flera av våra medarbeta-
re ingår i olika forskargrupper och driver 
egen forskning. Till enheten hör sedan 
2016 även barn- och ungdomssmärt-
mottagningen och i verksamheten finns 
sedan 1998 det nationella kvalitetsre-
gistret för smärtrehabilitering (NRS ). 

I vår nya artikelserie undersöker vi hur smärtvården i Sverige ser ut och här kom-
mer vi att lyfta fram olika smärtmottagningar, smärtkliniker och smärtrehab-av-
delingar i Sverige och Norden. Vi kommer att belysa vad som särskiljer dem och 
hur de arbetar. Först ut i artikelserien är Lunds smärtmottagning där Lena Kar-
lelid svarar på några frågor. 
n. 

LUNDS SMÄRTMOTTAGNING 

Hur många är ni som arbetar på in-
stitutionen verksamheten ? 

– Vårdenhet ( VE ) smärtrehabilite-
ring är en av de största smärtrehabi-
literingsenheterna i Sverige och Vi är 
totalt cirka 70 medarbetare på en-
heten. 

Verksamheten smärtrehabilite-
ring tillhör verksamhetsområde neu-
rokirurgi och smärtrehabilitering på 
Skånes universitetssjukhus, SUS, i 
Lund.

Vilka är ni som arbetar på institu-
tionen ?

– I verksamheten arbetar många 
olika yrkesgrupper; medicinska se-
kreterare, receptionist, sjuksköter-
skor, läkare, psykologer, fysioterapeu-
ter, kuratorer och arbetsterapeuter. 
Vi har även undersköterskor och ser-
vicemedarbetare. Hos oss finns två 
enhetschefer; Christina Mo och Lena 
Karlelid. Marcelo Rivano Fischer är 
sektions- och områdeschef.

Det som genomsyrar hela vår verk-
samhet är att vi till största delen ar-
betar i team. Patienter som kommer 
till oss träffar därför nästan alltid fle-
ra av yrkesgrupperna vid sitt besök 
hos oss.

Hur många patienter har ni på ett 
ungefär ? Hur stor andel av dessa 
lider av fibromyalgi ?

– Till oss kan man komma för att un-
dersökas och rehabiliteras för långva-
rig smärta som inte beror på cancer. 

Vi får årligen ca 1400 remisser till 
oss där remissen kan resultera i be-
handlingsråd till remitterande läka-
re eller besök hos oss för utredning av 
smärttillståndet. År 2019 genomförde 
Smärtrehabilitering i Lund 875 utred-
ningar av nya patienter. Av dessa gjor-
des 561 utredningar i team med läka-
re, fysioterapeut och psykolog. Ungefär 
en tredjedel av dessa har fibromyalgi 
som en diagnos och cirka en tredjedel 
av patienterna som går ett smärthante-
ringsprogram har fibromyalgi som för-
sta diagnos.

Genomför ni själva utredningar och 
ger diagnos , eller måste man ha en 
remiss från annan instans ?

– Patienter rekommenderas att ha 
en remiss för att komma till oss men 
kan komma till oss genom en egen-
vårdsbegäran. Det är viktigt att ha en 
förankring hos sin vårdcentralsläkare 
som vi kan samarbeta med då våra in-
satser pågår under en begränsad tid. 

Vi utreder alla patienter med fokus på 
den långvariga smärtan och hinder, re-
surser och konsekvenser av långvarig 
smärta samt rehabiliteringsbehov med 
anledning av detta. Det kan resultera i 
en diagnos som är fibromyalgi men pa-
tienter ska redan innan de kommer till 
oss ha blivit utredda och många har re-
dan fått denna diagnos.

Behandlar ni fibromyalgi speciellt ?
– Nej, vår inriktning är hantering av 

långvarig smärta. Däremot tillämpar 
vi all kunskap vi har inom området fi-
bromyalgi för att ge de bästa förutsätt-
ningar för en bra rehabilitering.

Bedriver ni själva forskning på smärta ?
– Ja, det bedrivs flera olika forsk-

ningsprojekt relaterade till smärta och 
smärtbehandling på vår klinik. Forsk-
ning bedrivs inom flera olika professio-
ner så som läkare, psykolog, fysiotera-
peut och arbetsterapeut.

Vad har ni för behandlingsformer att 
tillhandahålla ?

– Vi har två typer av smärthante-
ringsprogram-ett program som är mer 
intensivt som först påbörjas med tre 
halvdagar i en uppstart och sedan i 
två till tre dagar per vecka i sex veck-
or. Vi har även ett program som kallas 
BAS och är en halv dag i veckan under 
sex veckor. Båda programmen erbjuder 
också uppföljning efter ungefär en och 
en halv månad. 

Målsättningen med våra program 
är inte att minska smärtan eller andra 
symtom. Utifrån deltagarens behov och 
förutsättningar strävar vi efter att per-
sonen ska kunna vara mer aktiv inom 
de livsområden som värderas högst. 

Exempel på detta kan vara aktivite-
ter i arbete / studier, fritid eller hemliv. 
En målsättning är att deltagarna ska 
få ökad kunskap om långvarig smär-
ta och om vad personen kan göra själv 
för att påverka sin situation med hjälp 
av olika strategier. Vi undersöker ock-
så tillsammans hur deltagaren kan få 
stöd i sin omgivning via nätverk eller 
kontakter.

Vi har ett fysioterapiprogram som 
är enbart en behandlare och även ett 

program med möjlighet till enskild be-
handling med psykolog. Vårt barn-och 
ungdomssmärtteam består av psyko-
log, läkare och fysioterapeut. Vi arbe-
tar utifrån en beteende-medicinsk mo-
dell som baseras på en kombination av 
smärtfysiologi och psykologisk beteen-
deteori. Syftet med vår behandling är 
inte i första hand att minska smärtan 
utan att utveckla din förmåga att leva 
med och hantera din smärta på sätt 
som fungerar för dig i din vardag. Mål-
sättningen är att minska de begräns-
ningar som smärtan medför och att 
öka din möjlighet att leva aktivt och 
meningsfullt. 

 
Vilka är de vanligaste tillstånd som 
era patienter söker sig till er för ?

– Långvarig smärta är i fokus obe-
roende av diagnos eller lokalisation. 
Många patienter har haft sitt tillstånd i 
flera år och livets alla områden har bli-
vit påverkade.

Ser ni någon speciell utveckling, 
trend eller beteenden i patienter-
na som och vad de söker / behand-
las för ? 

– Vi märker att läkare som remitte-
rar till vår klinik börjar känna till mer 
om långvarig smärta. Vi håller i flera ut-
bildningsinsatser som återkommer re-
gelbundet gentemot läkare, främst i 
primärvården, och tänker att det börjar 
ge resultat. Frågeställningar i remisser 
formuleras bättre och patienter är bätt-
re förberedda på vad en smärtrehabili-
teringsklinik kan erbjuda för typ av be-
handling.

Vad är de senaste rönen inom smärt-
behandling och vad tror ni kommer 
att komma i framtiden ?

– Smärtforskning befinner sig fortfa-
rande på ett stadium där mekanismer 
och tydlig förståelse om exakta proces-
ser i nervsystem och hjärna är brist-
fällig. Förhoppningsvis kommer grund-
forskning kring detta bidra till en ökad 
förståelse och därmed möjligen nya 
behandlingsmetoder i framtiden. 

Man måste dock tänka på att smär-
ta är en oerhört komplex upplevelse 
som involverar neurologiska, immu-

nologiska och sannolikt också hormo-
nella system. Upplevelsen färgas ock-
så starkt av våra tankar, känslor och 
beteenden som i sin tur på ett intri-
kat vis tros kunna påverka tex. im-
munsystemet. 

Allt hänger ihop i vår kropp där tex. 
varje nervcell i vår ryggmärg har kon-
takt med flera tusen andra nervcel-
ler. Detta gör att smärtsystemet är så 
svårt att studera, men också förklarar 
varför t.ex. psykologiska behandlings-
metoder kan påverka själva smärtupp-
levelsen på kort- och lång sikt. Kom-
plexiteten är också hoppfull.

Är det någon speciell forskning på 
området ni finner speciellt intres-
sant ? (på smärta generellt och fibro-
myalgi i synnerhet ) 

– Just nu håller alla universitetskli-
niker i landet på att samordna krafter 
och infrastruktur till att bedriva forsk-
ningsprojekt nationellt som syftar till 
att studera mekanismer vid kroniska 
smärttillstånd på ett bättre sätt än vad 
som sker idag. Fibromyalgi kommer då 
kunna studeras bättre större patient-
grupper skapas och med mer noggran-
na eller specifika analyser kan tillfö-
ras vilket kan ge bättre möjligheter att 
dra riktiga slutsatser om forskningsre-
sultat.

Vår sektions- och områdeschef Mar-
celo Rivano Fisher leder just nu ett ar-
bete med en nationell arbetsgrupp om 
smärta. Detta arbete pågår just nu.

Hur har ni och ert arbete påverkats 
av Covid-19 situationen ?

– Verksamheten har såklart påver-
kats mycket av Covid-19 pandemin, 
med nedstängda program under våren 
och många patienter har själva valt att 
vänta med sin rehabilitering hos oss. 

Vi har trots allt klarat av att hål-
la igång och gjort många förändring-
ar för att kunna ta emot patienter och 
samtidigt följa sjukhusets och folkhäl-
somyndighetens rekommendationer 
på bästa sätt. Vår möjlighet att starta 
smärthanteringsprogram är påverkad 
men vi arbetar på många sätt för att 
göra det möjligt att delta så snart som 
möjligt. ○

► Fokus Smärtmottagningar
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► Träningsprogram

AXELRULLNING
Stå upprest. 
Dra upp axlarna och andas in 
samtidigt.
Rulla därefter axlarna bakåt och 
nedåt samtidigt som du andas ut. 

Enkla avspänningsövningar  i stående och 
liggande ställningar för att komma ner i varv och få 
muskler att slappna av. Övningarna kan utföras flera 
gånger om dagen för att undvika stelhet. Skall göras i 
smärtfritt tillstånd.  
 
Det finns många fler övningar på Fibromyalgiporta-
len.se. Besök gärna för att ta del av fler övningar och 
träningsprogram för hela kroppen. 

Avspänning

STÅENDE AVSLAPPNING
Trampa på stället, så att fötter-
na hittar sin position. Lirka med 
knän, höfter och bäcken. Gör 
en liten vridning i bålen. Höj och 
sänk axlarna. Nicka och skaka 
på huvudet så att nacken blir 
fri. Studsa lite på hälarna så att 
du hittarframåtorienteringen. 
Andas fritt.

TRÄNINGSPROGRAM EVA DEURLOO │ BILDER EXORLIVE, PIXABAY

KATTEN MED RÖRELSE
Stå på alla fyra på en 

matta. Luta dig bakåt på 
hälarna, sänk sedan över-
kroppen ned mot golvet 
och framåt samtidigt som 
du svankar i korsryggen 
och andas in genom 
näsan. 

Lyft sedan kroppen upp-
åt fortfarande stående på 
alla fyra och skjut ryggen 
uppåt samtidigt som du 
andas ut. 

STJÄRNSTRÄCKNING
Ligg på rygg med armarna 
längst sidan av kroppen. 

Sträck dig ut som en 
stjärna med armar och 
ben samtidigt. Upprepa 
några gånger.

◄ Späningar i musklerna kan 
till exempel vara en orsak till 
huvudvärk. 

AVSLAPPNAD  
BENFÄLLNING
Ligg på rygg med fötterna 
i golvet och händerna ut 
åt sidan. Ha handflatorna 
vända uppåt och benen 
samlade. Känn att benen 
känns tunga och avslapp-
nade. 

Låt benen falla ut åt 
sidan och använd mag-
musklerna för att dra upp 
dem igen samtidigt som 
du pressar korsryggen mot 
underlaget. Känn att du får 
en stödjande effekt i ryg-
gen när du släpper benen 
från sida till sida.

1 2

3 4

1

2
4
5
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Jag har en tid tränat fyra gånger i 
veckan, cirkelträning, pilatesboll 
och boxning i grupp. När man 
läser om fibromyalgi, så rekom-
menderas det att man skall träna 
och att värken då successivt 
skall bli mindre. Nu har jag tränat 
på detta sätt i snart ett år och 
jag känner ingen förändring i 
smärtan. ”Huvudet” mår bättre 
och kroppen har förändrats till 
det bättre. Men min smärta är 
kvar och är värre under vissa 
perioder. Att jag får träningsvärk 
är ok, men min övriga smärta, hur 
länge dröjer de innan man känner 
att den lättar ? Det är jobbigt 
att hålla humöret uppe när det 
värker. /Bitte

 
Det är en konst att hitta sin 
egen nivå i träningen. Man bru-
kar rekommendera lättare typer 
av styrketräning, träning i basal 
kropps-kännedom, yoga, mind-
fullness, regelbundna promena-
der, träning i varmvattenbassäng 

Diana Kadetoff PhD Smärt- 
läkare och rehabchef vid Stock-
holm Spine Center, samt smärt-
forskare vid Karolinska Institutet 
svarar på läsarnas frågor i detta 
nummer. 

Är det något du undrar om fibro-
myalgi, sjukvård och läkemedel ? 
Skicka dina frågor till oss: 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se 

Träning och smärta ?

► Fråga doktorn

Dessa former av träning är skon-
sammare för kroppen än vad tex. 
boxning är. Tränar man för hårt kan 
detta irritera nervsystemet vilket 
kan ge upphov till ökad smärta i 
kroppen.

Att ha mera ont dagen efter ett 
träningspass kan bero på tränings-
värk och är normalt.

Om smärtan däremot sitter 
i längre har man en pågående 
irritation i nervsystemet. Isåfall 
behöver man se över sin träning 
och kanske minska intensiteten 
genom att träna med lägre vikter, 
hålla ett lugnare tempo eller träna 
kortare pass.

Det är svårt att uppnå en mins-
kad smärta bara med regelbunden 
träning. Snarare är det så att ba-
lanserad träning enbart är en del 
av hela rehabiliteringsprocessen. 
Att hitta en bra balans mellan ar-
bete, privatliv och passande fysisk 
aktivitet är en förutsättning att må 
bättre. ○

▲ Hur skiljer man på träningsvärk och smärta undrar en läsare. Foto: Markus Spiske ▲ Den som är sjukskriven skall inte längre behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden. 

JOURNALGRODOR

"Patienten skulle ha gjort en 
tarmoperation, men tog jobb 
som aktiemäklare istället."

"Patienten har två tonårsbarn 
men inga andra konstigheter."

"Kräkningarna försvann på ef-
termiddagen, likaså maken."

Bild: Pixabay

Under de senaste åren har antalet personer som 
får avslag på sin sjupenning efter dag 180 kraf-
tigt ökat. Regeringen och samarbetspartierna har 
kommit överens om en lagändring som innebär 
att långtidssjuka i mindre utsträckning mister sina 
möjligheter att få sjukpenning efter dag 180. 

Efter dag 180 ska det bli lättare att skjuta upp 
prövningen mot normalt förekommande arbe-
ten, om det går att visa att man kan återgå till sitt 
gamla arbete vid dag 365. 

Som det är nu har den sjukes arbetsförmåga 
kommit att prövas mot "normalt förekommande 
arbeten" och endast den som har haft "särskilda 
skäl" har kunnat få den prövningen uppskuten till 
dag 366. Detta är någor som få har kunnat kom-
ma i fråga för. I och med de nya reglerna så skall 
det bli lättare 

Regeringen har länge velat förändra sjukförsäk-
ringen, särskilt den så kallade 180-dagarsregeln 
då Försäkringskassan prövar den sjukes arbets-
förmåga mot hela arbetsmarknaden. I våras blev 
en statlig utredning klar. Där föreslogs det bland 
annat lättnader i 180-dagarsregeln, att det be-
hövs en större tydlighet om vilka arbeten den sjuk-

ÄNDRADE REGLER FÖR 
LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA 

skrivne ska prövas mot, samt att det även bör fin-
nas en möjlighet till deltidssjukskrivning eftersom 
det kan underlätta en återgång till den egna ar-
betsplatsen.

Med hänvisning till att det inte fanns stöd i riks-
dagen gick regeringen inte vidare med detta, men 
pandemin har emellertid skapat ett stort opinions-
tryck, inte minst efter att det visat sig att personer 
med långtidscovid har utförsäkrats och tvingats 
söka andra arbeten.

Det har också visat sig att Försäkringskassan 
allt mer gått mot att avslå sjukpenning. Hittills i år 
har 40 procent av de som försvann ut ur sjukför-
säkringen gjort det på grund av avslag efter dag 
180, jämfört med 29 procent förra året. 

Lagändringen blir permanent och började gälla i 
mitten av mars i år. 

–  Syftet med förändringen är att öka trygg-
heten i sjukförsäkringen. Man skall kunna foku-
sera på att bli frisk, rehabilitera sig och återgå 
till sitt arbete, sa finansminister Magdalena An-
dersson ( S ). ○

Till glädje för många av våra medlemmar har den fyrkantiga 
180-dagarsregeln nu kommit att ändras. 

STARTA EN INSAMLING PÅ FACEBOOK ! 
På din facebooksida kan du söka efter "insamling". Här kan du välja 
bland olika välgörande ändamål och starta en insamling hos dina vänner.  
Fibromyalgiförbundets forskningstiftelse finns med bland mottagarna. 
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Jag och min fru har haft rätt mycket med tur och 
inte varit så hårt drabbade av covid-19
pandemin. I december fick vi dock känna på 
restriktionerna som då fanns i Norge.

Min dotter hade hamnat akut på sjukhuset med 
nedsatt känsel i höger arm. Hon sluddrande
när hon pratade och hade rejält ont i huvudet. Hon 
blev då skickad på magnetkamera-röntgen och där 
kunde man fastställa att hon hade något som liknade 
en tumör i hjärnan.

Som pappa ville man bara kasta sig in i bilen och 
åka över till Norge så snabbt som möjligt,
men det gick inte då det var stränga inreseregler då. 
Man var tvungen att visa upp ett negativt covid-19 
test vilket inte fick vara äldre än 72 timmar. Även om 
med ett negativt test skulle man sitta i 10 dagars ka-
rantän och om man inte hade en egen bostad i Nor-
ge var man tvungen att bo på ett karantänhotell vil-
ket kostade 500kr per person och dygn. Vi kunde bo 
hos min syster då de hade en lägenhet som stod fullt 
möblerad. Man fick fylla i en hög med papper från re-
geringen om att vi hade privat ställe att tillbringa ka-
rantänen i.

Vi fick ta corona-test på måndagen 14 decem-
ber som vi fick svar på sent på kvällen den 16
december, så vi passerade gränsen runt klockan 
två natten till den 17 december. Med all
ovisshet runt min dotter, som vi inte kunde träffa 
förrän den 27 december, efter att ha suttit i
tio dagars karantän så blev det inte mycket till jul-
firande detta år. 

Min dotter skulle opereras den 22 december 
vid åttatiden på morgonen, men 5 minuter innan 
hon skulle sövas avbröt läkaren ingreppet då rönt-
genbilderna av hjärnan hade förändrats rätt myck-
et. Först vid elvatiden tiden på kvällen kom läka-
ren tillbaka och sa att man nu istället trodde att 
hon hade fått en aggressiv typ av MS och det hon 
nu hade i huvudet vare det man kallade en MS-at-
tack. De använde hela dagen innan julafton till att 
ta olika prover för att kontrollera om det var MS. 

Dessa prover gav inget klart svar, så just nu kan 
det vara tre olika saker; MS, en tumör eller en in-
flammation i hjärnan men de räknar dock inte 
med att vi får något svar före påsk.

Så jag kan säga att från mitten av december 

► Man med fibromyalgi

TEXT BJARNE KVILVANG │ BILD MARIA KVILVANG

kan att jag mått riktigt dåligt med min fibromyalgi 
något som både jag och min läkare sätter i sam-
manhang med att man mår dåligt psykiskt. Jag 
vet att många läkare säger att psykisk ohälsa inte 
har någon påverkan på fibromyalgi, men min erfa-
renhet av fibromyalgi sen 18 års ålder så märker 
jag direkt, att när jag mår dåligt psykiskt, så för-
värras min fibromyalgi direkt.

Som om inte allt detta vore nog, så höll jag ock-
så på att testa ut nya mediciner för smärtlindring,
och märkte att jag inte tålde de nya mediciner-
na i mellandagarna med att jag fick panikånge-
stattacker så fick tag på min läkare i Sverige över 
telefon och vi enades om att sluta med de med-
icinerna direkt, efter 2-3 dagar så försvann pani-
kångestattackerna så vi vet att det då var dessa 
som triggade det. Nackdelen var då att vi fick åka 
tillbaka till Sveg för att börja testa ut andra med-
iciner för smärtlindring. Var tungt att lämna min 
dotter då, men vi har god kontakt annars över te-
lefon. Så nu får vi ta tiden till hjälp och hoppas att 
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Rätt lösning finns på sidan 31

LÄTT SVÅR

▲ Bjarne med hunden Vick. 

vi nu med vaccin kan kanske komma tillbaka till 
ett mera normaliserat liv igen som också gör att vi 
kan åka över gränsen utan problem som vi gjort i 
alla år.

Det finns lite ljuspunkter också, den läkaren 
som jag kom till i oktober är den första läkaren
som tagit mig på allvar på många många år och 
som verkligen ställer upp till 110% med att
hjälpa mig med att hitta en bra smärtlindring som 
gör att jag kan få börja leva lite bättre igen.

De senaste åren har jag gradvis blivit myck-
et sämre och är mer sängliggande än jag är uppe 
och går, men redan nu innan vi är klara med allt 
har jag blivit mycket bättre och kan äntligen göra 
mera utan att bli sängliggande i längre perioder.

 
Nu lyfter vi huvudet och ser framåt och hoppas 
det kommer ut vaccin till alla så snart som möjligt 
så att vi kommer tillbaka till ett normalt liv igen! ○ 
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► 

TEXT HENRIK BØRSTING JACOBSEN │ BILD ANNA SCVETS

STRESS OCH  
STRESSHANTERING

VID KRONISK SMARTA
Om du inte hanterar din stress på rätt sätt så får 
du till slut ont. Om du har stresshormoner i krop-
pen, så sover du dåligt. Den här uppräkningen kan 
jag fortsätta med länge. Människor har rent intui-
tivt betraktat stress, smärta och sömn som en del 
av en helhet. Men efter många år av kategorisering 
och diagnostisering har det blivit vanligt att skilja 
dem från varandra och se dem som separata sym-
tom. Vi har rört oss bort från den sedan länge kän-
da sanningen, nämligen den att hjärnan är en del 
av kroppen. Negativa förändringar i hjärnan är att 
likställa med ett benbrott eller en bihåleinflamma-
tion även om liknande kroppsliga skador kanske är 
något som vi först prioriterar att åtgärda.
Kroniska eller långvariga smärtor ( varande i tre 

till sex månader eller längre ) utgör en enorm sam-
hällskostnad som är större än den för diabetes och 
cancersjukdomar tillsammans. Mer än en miljon 
norrmän lever med långvarig värk. och vi saknar ef-
fektiva läkemedel och andra kraftfulla behandling-
ar mot smärtor. Likväl lovar vi inom sjukvården att 
patienternas tillstånd kommer att förbättras samti-
digt som vi skriver ut piller som inte verkar. 

Idag har vi mediciner som kan lindra och hjälpa 
vid vävnadsskador och tydliga inflammationer, men 
den stora utmaningen ligger inte där, utan hos den 
stora massan som har smärtor utan uppenbar ska-
da eller inflammation. Detta gäller upp emot 80 % 
av dem som söker behandling för smärtor. För den-
na grupp verkar inte smärtstillande läkemedel vara 

► Henrik Børsting Jacobsen, Ph.D psykologispe-
cialist vid avdelningen för smärtbehandling vid 
Oslo universitetssjukhus och Psykologisk Insti-
tutt UIO. 
Artikeln baserar sig på nyare forskning och 
Henriks bok Gengångarna : Stress, smärtor och 
sömn, från 2017.

särskilt effektiva, ändå är detta förstahandsvalet för 
många läkare. Jag menar att vi måste röra oss bort 
från beteendet ”att ta ett piller när man har ont”. 

Om vi tittar på forskningen så ser vi att det som 
kan ha en gynnsam effekt på smärttillstånd är att 
få en bra förklaring till värkens ursprung, samtal 
om hur livet påverkas av smärta, och en gradvis in-
troduktion till fysisk träning. Detta ger också me-
ning när vi accepterar att upplevelsen av smärta 
består av flera olika delar. Allt för ofta fokuserar vi 
på området där värken sitter, till exempel nacken 
eller korsryggen, men det är inte nödvändigtvis där 
som smärtan kan förändras. Jag menar att det lig-
ger en stor potential i stresshantering. 

Ett stress-påslag gör oss beredda på att springa 
iväg eller att slåss i en hotfull situation. Stresshor-
moner skickas ut, adrenalinet pumpar, hjärtat slår 
snabbare, blodtrycket stiger och blodet strömmar 
till de stora muskelgrupperna som behöver det. 
I facklitteraturen kallas denna reaktion för ”flight 
or flight”, –Fly eller fäkta ! Genom historien har vi 
människor haft stor nytta av denna mekanism, 
men i ett tillstånd av långvarig stress och kronisk 
smärta är varken att fly eller fäkta lösningen på 
problemet. Därför slutar det oftast med det tredje 
reaktionsbeteendet som vi har för att hantera hot-
fulla och stressande situationer, nämligen passi-
vitet eller att stå blickstilla och ”frysa fast” som vi 
beskriver det. Neurologen Dean Mobbs vid Califor-
na Institute of Technology har ganska elegant visat 
att det är vår hjärna som organiserar detta. Han 
var tidigare anställd vid University College London 
där han konstruerade en testuppgift som liknar det 
gamla Tv-spelet Pac Man. Enkelt förklarat går det 
ut på att du som testperson skall fly undan en an-
gripare som jagar dig medan du tar dig igenom en 
labyrint. Om angriparen får fatt på dig får du en 
obehaglig elektrisk stöt. Mobbs utförde detta ex-
periment på testpersonerna medan han observe-
rade deras hjärnaktivitet i realtid. Det han såg var 
att när angriparen kom närmare så skedde det en 
markant förändring i hjärnaktiviteten. Testpersoner-
na som spelade gick från att överväga olika spel-
strategier till att frysa fast, fly eller slåss. Många av 
spelarena beskrev en känsla av panik eller att de 
helt stannade upp och blev passiva. Så dessa be-
teenden är en helt vanlig respons i situationer där 
du inte kan undkomma ett hot. Det som också var 

intressant var 
att han ock-
så kunde se 
hur hjärnakti-
veringen som 
gör att vi fry-
ser fast också 
sätter nerv-
systemet i be-
redskap för 
att tåla smär-
ta. Föränd-
ringen av 
hjärnaktivite-
ten satte nämligen igång kroppens eget morfinsys-
tem genom utsöndring av hormoner. 

"Kroppens eget morfin" låter lockande och Dean 
visar här elegant hur stress kan vara bra för oss. 
Problemet är att även om det kortsiktigt skyddar 
oss, så kan det i långa loppet vara skadligt. Vi får 
inte glömma att stress i form av högt kortisol el-
ler adrenalin över tid ger oss både smärtor och då-
lig sömn. Adrenalin påverkar våra muskler på så sätt 
att de drar sig samman. Det kan du märka när adre-
nalin ger ryckningar eller spasmer i muskulaturen, til-
lexempel i ögonlock eller biceps. Något som kan kan 
vara irriterande. Dessa sammandragningar kan vara 
bidragande till värk i form av muskelsmärtor. Kortisol 
kommer över tid att göra vår nervsystem överbelas-
tat, så att vi känner smärta lättare och starkare. I 
kombination skapar detta en grogrund för kroniska 
smärtor. Till detta påverkar de inflammation i krop-
pen via inter-leukiner. En mekanism som har visat 
sig vara central för förståelsen av fibromyalgi. 

Det som är avgörande för om stress är farligt el-
ler inte för oss är hurvida vi betraktar stress-situa-
tioner i förhand och vårdar vår förmåga till att på-
verka utfallet i en given situation. Med detta menar 
jag att vi kan förstå mönster i vårt beteende under 
stress, smärtor och sömn som något som är inlärt 
och i mindre grad ett eget val, så som många vill ha 
det till. 

Vår egen värdering av hur vi kommer att hante-
ra något så enkelt som ett brandlarm kommer att 
ge en stor variation i hur olika individer uppfattar 
och beter sig i en situation. Någon som har upplevt 
en livshotande brännskada på kroppen, någon som 
aldrig har upplevt en brand på nära håll eller någon 

►►
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som mist en nära vän eller anhörig i en brand kom-
mer att reagera helt annorlunda på brandlarmet, 
och det är inte så att de medvetet väljer hur de rea-
gerar. Personens uppskattning av sin kapacitet att 
klara stressen och förmåga att hålla huvudet kallt 
är i sådan situation avgörande för om det blir ett 
farligt stresspåslag eller inte. 

Långvarig stress kommer när vi i förväg tänker 
att ett problem är omöjligt att lösa eller att det som 
händer är utom vår kontroll och vi inte själva kan 
påverka vår situation. Detta gör att vi bli mer stres-
sade i förväg och att stressen så att säga stannar 
kvar i kroppen efteråt. Ett exempel kan vara det-
ta; du skall ordna en hemmakväll för några av din 
dotters klasskamrater. Om du tänker ”detta kom-
mer att gå bra, jag ordnar bara lite snacks, läsk och 
en rolig film att se, så blir de nöjda”, så kommer du 
kanske fortfarande att känna dig lite stressad över 
situationen, men din tro på att du hanterar den är 
avgörande för att stresspåslaget blir kortare och 
sliter mindre på kroppen. Om du däremot tänker: 
”detta klarar jag bara inte, det kommer att sluta 
med katastrof, barnen kommer att bli besvikna på 
allt jag har ordnat och min dotter kommer att hata 
mig”, så får du ett stresspåslag som varar läng-
re. Många längre stresspåslag kan göra att du får 
mera ont, att du sover sämre, slarvar med mat och 
motion, eller gör att du riskerar att öka intaget av 
skadliga substanser som alkohol eller nikotin.  
 
Vad du själv kan göra åt stress 

En av de mest effektiva metoderna för att träna 
upp en bra stresshantering är att hitta någon form 
av mental avspänning och sätt att ta hand om sig 
själv på ett bra sätt. Det är därför som många är fräl-
sta i mindfullness, och det lyfts ofta fram som en 
lösning på alla möjliga problem. Det är viktigt att 
nämna att stressreduktion med hjälp av mindful-
ness bara är en meditationsform bland flera och att 
det centrala är meditationen i sig som har en gynn-
sam effekt på stress. 

Vad meditation är kan förklaras bra med ett ex-
empel som jag hört av en buddhist-munk. Han kall-
lade en del av hjärnan för aphjärnan. Det är den de-
len av medvetandet som skriker och skränar som en 

liten apa. Hela tiden skriar och skrålar apan om pro-
blem och känslor som vi har och de tankar som dy-
ker upp. Meditation innebär egentligen bara att vi 
ger apan något att göra. ”Jag säger åt apan att kon-
centrera sig på min andning eller vad den lägger 
märke till runt omkring. Då blir den tyst en kort stund 
alltmedan den är sysselsatt, innan den börjar väs-
nas och tjata igen. Därefter ber jag den att känna 
hur det känns i min kropp, innan jag ber den koncen-
trera sig på min andning igen. Så har jag snart fått 
tyst på den i tio minuter, och så vidare. Det är inte så 
komplicerat.”

Du kan meditera eller öva på mindfullness, med-
veten närvaro, på flera olika sätt. Du kan gå en tur i 
skogen, lukta på ett glas gott vin eller bara läsa tid-
ningen. Om du får apan att vara närvarande i stun-
den och koncentrerad på det du gör just nu, så är du 
mindful. Det viktiga är att lära den att inte tjata fullt 
lika mycket om det förflutna och framtiden som den 
brukar göra. En effektiv hantering av aphjärnan il-
lustreras bra av rökning. En rökare får tillfredställel-
se av att ta sig en cigarett. Som vi vet har tobaksrök-
ning många negativa hälsoeffekter, men principen 
är likväl densamma. Apan blir upptagen av cigaret-
ten och ritualen kring rökandet och slutar tjattra för 
en stund. Jag ser mindfulness eller meditation som 
ett sätt att minska mängden av negativa tankar som 
ständigt pockar på hjärnan. 

Vi blir också ständigt plågade av dåliga samvete. 
Och det kommer från både oss själva och andra. Det 
är för att den ”ängsligaste” delen av vår hjärna har 
varit av yttersta vikt för vår överlevnad. Det är därför 
som den är dominant hos oss människor idag. Inte 
minst har vi en kulturell norm som säger att ingen av 
oss är tillräckligt vacker, rik eller sund. Detta präglar 
oss alla. Mindfulness handlar om att du skall vara 
medveten om dina kroppsliga och mentala upplevel-
ser här och nu. En av förgrundsgestalterna i mind-
fulness-behandling, forskaren John Kabat Zinn har 
utvecklat ett program för medveten närvaro som an-
vänds av runt 250 kliniker i USA. Jag tycker att alla 
borde pröva på mindfulness och meditation. För till 
skillnad från läkemedel, så har dessa övningar inga 
som helst biverkningar och kan om du lyckas med 
dem ge en långvarig smärtlindring. ○

◄ Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt 
begrepp. En variant av detta används i modern västerländsk psykoterapi 
som KBT. Långvarig träning i meditation medför bestående förändringar 
av de områden i hjärnan som används. Thich Nhat Hanh, en vietname-
sisk munk i landsflykt, professor Marsha Linehan och Jon Kabat-Zinn 
har alla spelat en betydande roll i utvecklingen av mindfulness-terapi.  
Bild : Kelvin Valerio / Pexels
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Virkade ”snurringar” i stället för 
fjädrar i påskriset.
Ett enkelt och roligt påskpyssel 
som du snabbt gör flera styck-
en av, är dessa snurringar eller 
hängen. Variera i färg och längd 
allt efter tycke och smak. 
Välj vilket garn du vill, anpas-
sa virknålen efter garnet. Ett 
bra sätt att bli av med överbli-
vet garn. 

GÖR SÅ HÄR
Gör en ögla en bit in på garnet. 
Garnändan som blir kvar an-
vänds sedan för att få en upp-
hängningsögla till hänget.
Gör ca 30 luftmaskor, fler luft-
maskor blir längre hängen.

Virka sedan 1 stolpe i tredje luft-
maskan från nålen. 
Gör ytterligare 1 stolpe i samma 
maska. 
Fortsätt sedan att virka 3 stolpar 
i varje luftmaska hela luftmask-
kjedjan fram. 
Klipp av garnet men spara en 
lika lång bit som i början.
Tag nu båda garnändarna och 
knyt en knut precis i slutet på ar-
betet. 
Knyt sedan ihop garnändarna lite 
längre upp och vips är upphäng-
ena klara.
Snurra sedan hänget så det blir 
en jämn och fin spiral.
KLART ! 

SÅ HÄR GÖR DU:
Koka upp vatten med råvaran och 
vinäger eller ättika, så att färgen 
fäster på äggskalet. Eftersom det 
är naturliga råvaror så kan färgen 
variera mycket från gång till gång. 
Koka äggen som vanligt, Låt ägg 
och vatten svalna och ställ sedan 
i kylen över natten eller kortare. 
Beroende på hur lång tid du låter 
äggen stå i vattnet kan färgen bli 
djupare och ändra nyans något. Om 
du vill ha blanka ägg kan du pensla 
äggen med några droppar olivolja. 
Det kan också ge en djupare färg. 

Du kan göra dekorera och göra 
mönster på äggen innan du fär-
gar dem genom att till exempel :
► Sätta snören eller gummisnod-
dar för runt äggen vackra ränder.
► Fästa spetsband runt äggen 
för ett batikaktigt spetsmönster.
►  Måla mönster på äggen med 
en vit vaxkrita, det blir ingen el-
ler mindre färg där du ritat.  
 
Rödkål ger en djupt blå färg. 
Ta en halv strimlad rödkål och 
1 tsk vitvinsvinäger

FÄRGA ÄGG PÅ NATURLIGT SÄTT
. .dagar lång var den krist-
na fastan. Mat som ägg var 
förbjudet fram till påsk. Un-
der fastan värpte hönorna 
extramycket efter den långa 
vintern. När det äntligen blev 
påsk fanns då ett överflöd av 
ägg att njuta av.

...ton ägg äter svenskarna 
under påskveckan. Det är 
dubbelt så mycket som en 
vanlig vecka. 
 

40

4000

4,1
. .ägg äter svenskarna per 
person under påskhelgen.

Ett vackert och helt naturligt sätt att dekorera äggen. I ditt kyl-
skåp döljer sig helt vanliga råvaror som ger dina påskägg under-
bart vackra färger. 

Gurkmeja ger vackert gula 
ägg. 2 msk gurkmeja och 
1 tsk vitvinsvinäger
Blåbär blir en vackert blå-
grå nyans. Ett paket frysta 
blåbär och 1 tsk vinäger.
Rödbeta ger en sött 
smutsrosa färg, Ta skivor 
från 2 rödbetor och 1 tsk 
vitvinsvinäger.
Lökskal.Gör ett paket av 
aliminumfolie runt äggen.
Lägg i det yttersta tunna 
skalet från gul och röd lök.

källa : Svenska ägg

Ägg färgade med rödkål,
 gurkmeja, blåbär, rödbeta
och lökskal. ▼

INGREDIENSER : 
6 portioner
3–4 ägg
3 msk majonäs
1 droppe tabasco
1–2 skivor gravad 
lax,hackad
Till garnering:
1 skiva gravad lax
Rökt paprikapulver
Färska örtblad

GÖR SÅ HÄR:
Hårdkoka och skala äggen. Dela 
dem i halvor och ta ur gulorna.
Mosa gulorna med en gaffel. Blan-
da det mosade med majonnäsen. 
Smaka av med tabasco och pap-
rikapulver. Blanda i den hackade 
laxen.
Lägg fyllningen i ägghalvorna. Ställ 
dem på ett fat. Garnera med laxski-
van delad i små bitar, paprika pulver 
och örtblad.

KÄLLA: Lena Söderström / Mitt Kök  
Foto: Eva Hildén Smith

ÄGGHALVOR MED GRAVLAXRÖRA

Ägghalvor är en klassiker till 
påsk och det här receptet 
med härlig majonnäsröra med 
gravad lax är väldigt gott !

PÅSKPYSSEL◄ ►PÅSKPYSSEL

Pyssla ihop några färgglada 
marsipankycklingar till påsk. 
Marsipankycklingarna är verk-
ligen söta, i dubbel bemärkel-
se ! Med mandelspån som mun 
och chokladdoppad mage är de 
svåra att inte sluka direkt, eller 
så garnerar du påsktårtan med 
dem. 

INGREDIENSER ( 5 st )
200 g gul marsipan
ca 15 st mandelspån
ca 50 g smält mörk choklad

GÖR SÅ HÄR
Rulla 5 stora och 5 små bol-
lar av marsipanen ( för 5 marsi-
pankycklingar ). 
Fäst de små bollarna på de stora. 
Tryck fast 2 mandelspån som 
näbb och ett mandelspån som 
stjärtfjäder på varje kyckling.
Doppa nedre delen av kyckling-
en i chokladen. Ställ på en bak-
pappersklädd bricka. 
Doppa en tandpetare i den 
smälta chokladen och måla 
ögon. Låt stelna. MUMS !

KYCKLINGAR AV  
MARSIPAN

HELSNURRIGT 
PÅSKPYNT

Glad Påsk !
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Året är 2013 och Thomas Sjölander är 50 år. 
Han har ett aktivt liv med familj och karriär. Famil-
jen har precis flyttat hem efter tre år i New Delhi i 
Indien där Thomas arbetat.

En juninatt vaknar han med en kraftig smärta i 
bröstet och förstår direkt att det bara kan vara en 
sak; hjärtinfarkt. Halvtimmen senare ligger Tho-
mas i en operationssal på Linköpings universitets-
sjukhus och genomgår en ballongsprängning för att 
öppna upp det förträngda blodkärlet. 

Thomas frågade sig varför just han hade drab-
bats vid en relativt låg ålder. I och för sig hade han 
lagt på sig några få extrakilon, men han tränade 
och rörde på sig flera gånger i veckan. Dessutom 
rökte han inte. Han kunde inte släppa tanken på in-
farkten och började intressera sig mer och mer för 
hjärt- och kärlsjukdomar. Han undrade varför man 
drabbas. Skulle han själv ha kunnat undvika det 
som hände ?

Ganska snart hittade han fakta och rön om kärl-
stelhet, vilket beskriver hur elastiska våra blodkärl 
är. Med ökande ålder blir vävnaden i kärlen oftast 
stelare. Genom en barndomsvän fick Thomas någ-
ra intressanta forskningsartiklar som visade hur 
rödbetsjuice och lingonjuice påverkar hjärt- och 

kärlsystemet gynnsamt. Kort därefter fick de till 
ett möte med medicine doktor Olle Haglund och 
professor Karl Arfors som båda forskat om det-
ta. Både Olle och Karl menade att fel kost orsakar 
inflammationer i kroppen vilket kan utvecklas till 
våra folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer eller typ 2-diabetes. 

Olle Haglund hade under flera år forskat speci-
fikt på effekterna av rödbeta och lingon, och hur 
dessa vegetabilier påverkar vårt hjärt- och kärlsys-
tem. Några veckor efter infarkten mätte Olle Tho-
mas fysiska kärlålder med hjälp av arteriografi. Det 
var ett nedslående resultat som visade en kär-
lålder på nästan 85 år. Olle gav honom rådet att 
dricka rödbets- och lingonjuice dagligen. Rödbetor 
innehåller nitrat som i kroppen omvandlas till ni-
trit. I nästa steg reduceras nitrit till kväveoxid vilket 
sägs sänka blodtrycket samt vidga och mjuka upp 
blodkärlen i kroppen. 

Thomas köpte en egen råsaftspress och började 
pressa och dricka sin egen rödbets- och lingonjuice 
varje dag. Då han efter tre månader mätte sin kärl-
stelhet igen hade den sjunkit betydligt och låg nu 
närmare hans riktiga ålder på runt 50 år. Efter ett år 
var den biologiska åldern på Thomas aorta 43 år. 

 

Råsaftig hälsoboost
från Norrköping

TEXT JOHAN BJÖRKEGREN │ FOTO WELLNOX

◄ Wellnox grundare, Thomas Sjölander och Mats Tärning

►►
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En önskan om att sprida kunskapen och nyttan 
till så många som möjligt

Detta var gnistan som tände idén om att star-
ta ett företag inom området funktionsdrycker. Tho-
mas och hans kompanjon, vännen Mats Tärning, 
hade redan klara planer på att starta ett företag 
inom e-handel, men hade ännu inte bestämt vad 
de skulle inrikta sig på. Nu stod det dock helt klart 
vad de skulle göra. 

– Om vi ska minska våra hjärt- och kärlsjukdomar 
tror jag att det bästa är att förebygga dem, säger 
Thomas. Med RÅ vill vi sprida kunskapen om och 
nyttan av att dricka eller äta rödbetor och lingon. 

”Styrkan och nyttan finns i naturen”, för att citera 
Karl Arfors. När vi tar läkemedel har vi ofta redan 
drabbats av sjukdom. Den enklaste vägen till en 
god hälsa är att låta vår kost och livsstil göra nytta 
innan vi drabbas av sjukdomar, fortsätter Thomas. 
Jag hoppas att fler finner nyttan med juice och kan 
få en bättre hälsa genom den. Det känns jätteroligt 
att folk uppskattar våra produkter. Många hör av 
sig och talar om hur bra de mår – då blir man glad ! 
Som till exempel när en dam kom fram på gatan 
och sa "du har räddat mitt liv".

 
Från några flaskor rödbetsjuice till många popu-
lära juicer och juiceblandningar

Varken Thomas eller Mats hade någon erfaren-
het av livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, certi-
fieringar och myndighetskrav, utan det är något de 
fått lära sig utmed vägen. Det som började i liten 
skala med rödbetsjuice på glasflaskor för sex år se-
dan har nu vuxit till ett företag med stor produktion 
av femton olika juiceprodukter under varumärket 

RÅ. Företaget har idag 25 anställda och 40 miljo-
ner kronor i omsättning, och vägen dit har varit en 
sann framgångssaga. I början levererades juicer-
na av underleverantörer, men sommaren 2019 in-
vigde Wellnox sin fabrik i Norrköping och började 
sin egen tillverkning av produkterna på bag-in-box 
och shotflaska. Inom en snar framtid kommer de 
att producera även produkterna på glasflaska. De 
distribuerar själva produkterna och de kan genom 
goda kontakter med handlarna sätta upp sina jui-
cer själva direkt på hyllan i butikerna. 

Nu börjar Wellnox kika på den internationel-
la marknaden. Juicerna finns numera i Danmark 
och Finland. Lanseringen på jättemarknaden i USA 
med start i Kalifornien hann börja men kom av sig i 
och med covid-19. 

 
Vi kontaktade Thomas Sjölander och Anneli Peder-
sen Brandt på Wellnox med några frågor.

 
Kan ni på ett enkelt sätt beskriva hur rödbe-
ta och rödbeta/lingon påverkar kroppen och 
föryngrar aortan ?

– Frukt, bär och grönsaker innehåller bioaktiva 
ämnen, exempelvis polyfenoler, som motverkar en 
mängd riskfaktorer – t ex oxidativ stress, låggradig 
kronisk inflammation, rubbad blodfettssamman-
sättning och låg insulinkänslighet – för olika så kall-
ade välfärdssjukdomar. 

Rödbetor innehåller också bioaktiva ämnen, 
men det som är speciellt med rödbetan är dess 
höga innehåll av nitrater. Nitraterna omvandlas i 
kroppen till nitrit som sedan med hjälp av munbak-
terier bildar kväveoxid. Kväveoxiden får blodkär-

◄ R

► Reportage

len att vidgas så att blodtrycket sjunker och syre-
rikt blod lättare pumpas till kroppens celler. Detta i 
sig samt kväveoxidens antiinflammatoriska effekt 
minskar risken att plack utvecklas på insidan av 
kärlväggarna och på så sätt förebyggs åderförfett-
ning och hjärt-kärlsjukdomar motverkas. Hjärna, le-
ver och andra organ skyddas också. 

Kväveoxidproduktionen i kroppen har betydel-
se för många viktiga biologiska processer. Källor 
till kväveoxid är aminosyran L-arginin samt nitrater 
och nitriter. Med åldern eller vid vissa sjukdomar 
kan bildningen från L-arginin bli störd, och kostba-
serade nitrater blir då en än viktigare källa till kvä-
veoxid. Processen gynnas dessutom av andra äm-
nen – antioxidanter – som finns i frukt, bär och 
grönsaker.

Forskning har också visat att magslemhinnan, 
ämnesomsättningen och immunförsvaret gynnas 
när man äter nitratrik kost.

 
Vad är det för skillnad på nitrit och nitrat i grön-
saker och tillsatt natriumnitrat/nitrit ?

– Nitrat/nitrit kan bildas i kroppen. Nitrat finns i 
vissa grönsaker och det kan omvandlas till nitrit i 
kroppen. Nitrat och nitrit kan finnas i brunnsvatten. 
Nitrit finns som konserveringsmedel i vissa livs-
medel, som charkprodukter. Nitrit kan störa syre-
transporten i blodet hos små barn. 

Nitrat och nitrit kan ihop med andra ämnen bil-
da så kallade nitrosaminer i kroppen. Nitrosaminer 
kan också bildas både när man producerar och när 
man tillagar – särskilt vid höga temperaturer – livs-
medel som innehåller nitrit, till exempel bacon. De 
kan även bildas vid rökning av fisk och kött, tork-
ning av vissa spannmål och inläggning av salt fisk 
eller grönsaker. Kosmetika och läkemedel kan ock-
så innehålla nitrosaminer. Den största källan till ni-
trosaminer är tobaksrök. 

Vissa nitrosaminer har visat sig öka risken för 
cancer hos djur, men det är inte klarlagt om de ni-
trosaminer som bildas vid intag av nitrat/nitrit från 
maten är cancerframkallande hos människa. Ni-

tratrika grönsaker som rödbetor innehåller förutom 
nitrat också andra ämnen, exempelvis betalainer, 
polyfenoler och folat ( vitamin B9 ), som tvärtom 
sägs kunna motverka bildning av nitrosaminer och 
bekämpa cancerceller. 
 
Finns det andra viktiga effekter av att äta rödbe-
tor, bär och frukt ? 

– Det är svårt att svara kort på varför frukt, bär 
och grönsaker är hälsosamt. Ämnena i dem och 
deras effekter samverkar, och det gör också risk-
faktorerna. Flera sjukdomar kan ha delvis samma 
riskfaktorer och så vidare, men några av de posi-
tiva effekterna är förbättrad mitokondriefunktion 
samt motverkad kronisk inflammation och oxida-
tiv stress.

Kväveoxid kan förbättra funktionen i mitokond-
rierna – cellernas ”kraftverk” – och öka deras an-
tal. Därför används syret effektivare när energi 
tillverkas i cellerna tack vare rödbetsjuicens ni-
trat. Detta ger mer ork och uthållighet. Även bär 
och frukt kan ha positiv effekt på mitokondrierna. 
Funktionen i cellernas mitokondrier kan försämras 
av sjukdom eller med åldern, men fler och friskare 
mitokondrier kan motverka vissa sjukdomar.

Rödbetor och andra grönsaker samt många fruk-
ter och bär motverkar inflammation och oxidativ 
stress som är komponenter vid många sjukdomar.

  
Har någon av de andra juicerna ni saluför en lik-
nande effekt ? 

– Frukt, bär och grönsaker kan som sagt motver-
ka en mängd riskfaktorer för olika så kallade väl-
färdssjukdomar. När det gäller just en blodkärls-
vidgande och blodtryckssänkande effekt indikerar 
forskning att också vissa polyfenoler kan ha det.  

Finns det några fördelar med juice jämfört med 
att äta grönsakerna hela, fibrer medmera för-
svinner ju ?

– De flesta fibrerna försvinner, ja. Samtidigt kan 

Provsmakning av nya juicer. ►

◄ Thomas i Rödbetslandet.

►►
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juice göra det lättare att få i sig tillräckligt stora 
mängder med frukt, bär och grönsaker varje dag. 
Om man har problem med blodsockret rekommen-
deras att man äter någonting tillsammans med jui-
cen för att jämna ut blodsockerkurvan eftersom 
juice innehåller råvarans naturliga sockerarter men 
saknar fibrerna.  
 
På vilket sätt skiljer sig RÅ-juicerna från andra 
liknande produkter på den svenska marknaden ? 

– Wellnox är ett svenskt företag. Det är viktigt för 
oss att ha kontroll över hela produktionskedjan 
från råvara till färdig produkt. Vi erbjuder rena jui-
cer, juiceblandningar och drycker av utvalda råva-
ror av bästa kvalitet. Ingen av produkterna innehåll-
er tillsatt socker eller sötningsmedel. Endast de 
små shotflaskorna innehåller konserveringsmedel.

 
Forskar ni själva på effekterna i kroppen av olika 
vegetabilier ?

– Nej det gör vi inte, men vi följer aktuell forsk-
ning på området.

 
Är det något man skall tänka på vid konsumtion 
av främst lingon och rödbeta? Föreligger det 
några risker med ett högt intag?  
Vi som företag ger inga medicinska råd. Den som 
har någon sjukdom, medicinerar eller är gravid bör 
rådfråga läkare innan förändringar i medicinering, 
kost eller livsstil görs. Överdriven konsumtion av vad 
det än vara månde kan ha negativa effekter, detta 
är också en fråga att ställa till sin läkare.

 Även om frukt, bär och grönsaker kan påverka 
blodsockret positivt kan den som har problem med 
högt blodsocker tänka på att juice generellt bör in-
tas i samband med måltid för att jämna ut blodsock-
erkurvan då juice innehåller naturliga sockerarter 
men nästan inga fibrer. Den som har problem med 
blodsockret bör övervaka det. 

 Eftersom rödbetsjuice ofta sänker 
blodtrycket bör den som har pro-
blem med blodtrycket fortsätta att 

övervaka det. 
 En känslig mage kan reagera på rödbetsjuice  

( och juice generellt ), så det är en god idé att vara 
försiktig i början och inte inta den på fastande 
mage. För välbefinnandet brukar rekommende-
ras 1–2 dl rödbetsjuice, lingonjuice eller en bland-
ning av rödbetsjuice och lingonjuice per dag. För 
ökad prestationsförmåga och uthållighet krävs för-
modligen 5 dl rödbetsjuice eller motsvarande min-
dre mängd rödbetskoncentrat, men då brukar man 
göra uppehåll emellanåt för att effekten inte ska 
avta.  
 
Juicen ni säljer är pastöriserad, är det något 
som påverkar näringsvärdet ? Skulle opastöri-
serad juice på något sätt vara bättre för konsu-
menten ? Om man pressar juice själv är den 100 % 
färsk. Är det någon hälsovinst med det ? 

– Pastörisering minskar halten av vissa vattenlö-
sliga vitaminer i juicen ( det finns dock studier som 
indikerar att andra bioaktiva ämnen däremot kan 
bli mer tillgängliga för kroppen av värmebehand-
ling ). Att juicen pastöriseras så att skadliga mik-
roorganismer dör ger en säker och hållbar produkt-
vilket är bra för både konsumenten och miljön. Att 
pressa själv är naturligtvis bäst ( om man inte spa-
rar juicen för länge förstås ), men köpt juice av bra 
kvalitet kan underlätta i vardagen.  
 
Har ni några nya juicer som ni kommer att lan-
sera i framtiden ?

– Ja, vi arbetar ständigt med utveckling av sorti-
mentet utifrån kundernas önskemål och aktuella 
forskningsrön. Nyligen utökades sortimentet med 
RÅ Svarta vinbär och RÅ Granatäpple, och i dagar-
na lanserades den 15 :e produkten; RÅ Äppelmust.

Vad är det bästa med att arbeta på Wellnox och 
med RÅ-juicerna ? 

– Det som driver oss på företaget är att 
vi kan sprida kunskap om kostens 

betydelse för hälsan och ge flera 
människor möjlighet att få nytta 
av naturens fantastiska råvaror. ○

► Reportage

Juice av rödbeta och lingon lingonjuice kan 
lindra fibromyalgi ( FM ) och kroniskt trötthets-
syndrom. En pilotstudie på effekten av råsaft 
från grönsaker genomfördes 2016 av den nu-
mera avlidne medicine doktor Olle Haglund i 
samarbete med Fibromyalgiförbundet och Norr-
köpings fibromyalgiförening. Juicetillverkaren 
Wellnox sponsrade med juicerna. Juicerna i tes-
tet var rödbeta-lingon och rödbeta-granatäpple. 

De 23 deltagarna i studien drack juicen mor-
gon och kväll. Deras värden kontrollerades före 
och efter den två månader långa testperioden.

– Rödbetsjuicen har fungerat bättre än väntat 
för de här patienterna. Vi kunde se klart mätba-
ra förbättringar, till exempel en minskning av fria 
radikaler. Vi mätte även ett åldersprotein i krop-
pen som speglar vår fysiska ålder och som visa-
de tydliga förbättringar, konstaterade Olle Hag-
lund efter studien. 

Det är nitratet i rödbetan som sätter fart på 
mitokondrierna, cellernas energikraftverk, och 
lingonjuicen hjälper till. Forskare menar att kro-

niskt trötthetssyndrom ( ME ) kan uppstå om 
denna energiproduktion är nedsatt, vilket är fal-
let vid ME och FM. Patienterna har också ett 
minskat antal mitokondrier. 

Cirka 70 % visade klara förbättringar med 
ökad ork och kraft. Blodtrycket förbättrades och 
kärlstelheten minskade.

Nitrater omvandlas i kroppen till kväveox-
id som vidgar blodkärlen, ökar syretillförsel och 
blodcirkulation samt normaliserar blodtrycket. 
Inflammation är en faktor vid FM, och antiox-
idanter anses ha antiinflammatoriska effekter. 
Det finns gott om sådana i både rödbeta, lingon 
och granatäpple.

Till patienter med ME och FM rekommendera-
de Olle ett intag av 1/2–1 dl av en blandning av 
50 % rödbetsjuice och 50 % lingonjuice morgon 
och kväll. Detta förbättrar mitokondriernas en-
ergiproduktion, ökar blodkärlens elasticitet och 
föryngrar blodkärlen. ○

FORSKNING PÅ 
FIBROMYALGI OCH 
RÖDBETSJUICE
Redigerad text av Olle Haglund. 
Artikeln publicerades ursprungligen i Fibromyalgi Nytt nr 3, 2016.

▲ Med. dr Olle Haglund, (  1941–2010 ) 
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Berätta lite om dig själv, vad har du 
för bakgrund och utbildning mm. 
Hur kom du att bli intresserad av 
smärta och fibromyalgi ? 

– Jag heter Karin Wåhlén och är 
uppvuxen på Ekerö, strax utanför 
Stockholm, med min tvillingbror Peter 
och Pappa Jan. Tidigt intresserade 
jag mig för naturvetenskap, vilket har 
genomsyrat alla mina val av utbild-
ningar. 2007 flyttade jag till Linköping 
för att studera till Medicinsk Biolog 
vid Linköpings Universitet, och 2013 
tog jag tillhörande masterexamen. 
Under utbildningen fick jag chansen 
att genomföra flera olika forsknings-
projekt och det var då jag kom i kon-

takt med min handledare Professor 
Bijar Ghafouri. Att det just blev smär-
ta är egentligen en slump. Efter min 
masteruppsats, där jag undersökte 
proteinförändringar i nässköljvätska 
hos individer med luftvägsbesvär 
som vistats i fuktskadade hus, bör-
jade jag som forskningsassistent på 
Smärt-och rehabiliteringscentrum här 
i Region Östergötland, Linköping. 

Då visste jag väldigt lite om smär-
ta, ännu mindre om fibromyalgi. Jag 
fick chansen att lära mig om de meto-
der vår forskargrupp arbetar med och 
blev tidigt varse om hur lite man fak-
tiskt vet om bakomliggande orsaker 
för långvarig smärta och fibromyalgi.  

TEXT JOHAN BJÖRKEGREN │BILD PXX

I februari 2016 fick jag möjlighe-
ten att påbörja min doktorandut-
bildning vid Linköpings Universitet. 
Jag har sedan jag var liten alltid ve-
tat att jag vill hålla på med forsk-
ning då jag alltid har varit nyfiken 
och målinriktad. Det är en fantas-
tisk känsla och en dröm som gått i 
uppfyllelse att jag nu står här med 
min doktorsavhandling inom ett fält 
som är så viktigt och som förhopp-
ningsvis lagt grunden till fortsatt 
spännande forskning. 

När jag tittar tillbaka, så var mitt 
beslut att flytta till Linköping det 
bästa beslut jag någonsin tagit, för 
vilken resa det har varit. 

NY DOKTORSAVHANDLING 
OM BIOMARKÖRER.
Karin Wåhlén är medicinsk biolog och forskar på PAINOMICS® laboratorium. 
Hennes forskningsfokus är att hitta biomarkörer för fibromyalgi genom att stude-
ra proteiner i blod. Karin har nyligen försvarat sin doktorsavhandling, "The pain 
profile in fibromyalgia: Painomic studies of pain characteristics and proteins in 
blood". Vi kontaktade henne för en intervju

PAINOMICS

► intervju

inerna i blod. Slutligen har effekten av 
ett 15 veckors styrketräningsprogram 
och dess påverkan på proteiner i blod 
samt kliniska variabler analyserats. 

Min doktorsavhandling är unik och 
den enda av sitt slag ( så vitt jag vet ), 
som kombinerar undersökningar av 
biologiska markörer i blod med hjälp 
av proteomik, olika kliniska aspekter 
av smärta, samt effekten av styrke-
träning, för att försöka kartlägga bak-
omliggande mekanismer vid långvarig 
smärta och fibromyalgi. 

Sammanfattningsvis visar resulta-
ten att proteinmönstret i blod skiljer 
sig åt mellan fibromyalgi patienter och 
friska kontroller. Den generella funk-
tionen bland de studerade proteiner-
na återfinns inom immunförsvaret, 
olika inflammationsprocesser samt 
blodkoagulation. Vidare undersöktes 
om proteinmönstret i blod hade något 
samband med självrapporterad smär-
tintensitet, psykologisk belastning 
( ångest/depression ), samt uppmätt 
smärtkänslighet. Resultatet visade att 
en hög smärtintensitet var relaterat till 
proteiner involverade i immunförsva-
ret, och en högre psykologisk belast-
ning ( ångest/depression ) var relaterat 
till proteiner inom metabolism och im-
munförsvaret. Låga uppmäta smärt-

Vad är bakgrunden till PAINO-
MICS® laboratorium ? 

–PAINOMICS® laboratorium grun-
dades med stöd från Inga-Britt och 
Arne Lundbergs forskningsstiftelse i 
juni 2010, av Professor Björn Gerdle 
och Professor Bijar Ghafouri. PAINO-
MICS® är en kombination av två 
ord, PAIN som står för smärta, och 
OMICS som står för de metoder vi an-
vänder oss utav för att undersöka och 
kartlägga olika biomarkörer i diver-
se vävnadsvätskor hos patienter med 
bland annat långvarig smärta. PAINO -
MICS® varumärkesregistrerades i 
Sverige i samband med att labbet 
öppnades 2010. Vårt labb är en del av 
Smärt-och Rehabiliteringscentrum här 
i Region Östergötland, och vi består av 
en forskningsgrupp som involverar oli-
ka professioner tex. kemister, medi-
cinska biologer, forskningsingenjörer, 
läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor 
m.fl. Vår forskargrupp ( PAINOMICS® 
forskargrupp ), fokuserar på att under-
söka och studera olika smärtmedia-
torer och smärthämmande substan-
ser som är involverade vid långvariga 
smärttillstånd bland annat fibromyalgi.

Hur kom du att hitta och börja med 
det aktuella arbetet och din doktors-
avhandling om blodproteiners påver-
kan på smärta ? 

– Som forskningsassistent i PAINO-
MICS® forskargrupp har jag fått 
chansen att vara involverad i många 
olika forskningsprojekt och arbeta 
med olika metoder. Jag fastnade tidigt 
för de tillvägagångssätt vi använder 
för att analysera proteiner i olika biolo-
giska vätskor och vävnader. Istället för 
att undersöka en analyt, till exempel 
ett protein, så analyserar man mellan 
hundra till tusentals proteiner sam-
tidigt vid en viss tidpunkt, i en speci-
fik vätska, som tex blodet. Denna me-
tod kallas för proteomik. På detta sätt 
kan man studera grupper av proteiner, 
funktioner, se mönster som är speci-
fika för exempelvis olika sjukdomar. 
När jag fick förfrågan om att bli dok-
torand fanns det material i form av 
blod, enkätdata, samt klinisk data in-

samlat från patienter med generalise-
rad långvarig smärta samt fibromyalgi 
och friska kontroller. Två av studierna 
som är inkluderade i min doktorsav-
handling tillhör en större multicenter-
studie ( samarbete med smärtcentrum 
i Linköping, Stockholm och Göteborg ), 
finansierat av Reumatiker Förbun-
det, där fibromyalgipatienter och fris-
ka kontroller har fått genomföra styr-
keträning och avslappningsövningar 
2 ggr/veckan under 15 veckor. Det 
fanns med andra ord ett gediget till-
gängligt material med blodprover från 
fibromyalgi patienter som jag har fått 
möjligheten att analysera under min 
doktorandtid. 

Kan du på ett enkelt sätt förklara re-
sultaten av din doktorsavhandling ?

–Min doktorsavhandling är den 
tredje avhandlingen rörande biomar-
körer och fibromyalgi som PAINO-
MICS® forskargrupp står bakom, först 
ut var framlidne Patrik Olausson som 
studerade proteinförändringar i mus-
kel och cerebrospinalvätska hos pa-
tienter med långvarig smärta. Sen är 
det Niclas Stensson ( Post Doc ) som 
har studerat kroppsegna inflammato-
riska lipider ( endocannabinoider ) och 
hur de skiljer sig åt hos fibromyalgipa-
tienter och friska, samt hur träning på-
verkar dess uttryck. 

I min doktorsavhandling har jag 
studerat två olika smärtpatientgrup-
per, båda inkluderade enbart kvin-
nor. Första gruppen bestod av patien-
ter med generaliserad smärta ( där 
majoriteten även fått diagnosen fibro-
myalgi ) och friska kontroller. Den an-
dra gruppen var del av en större mul-
ticenterstudie bestående av enbart 
fibromyalgi patienter och friska kon-
troller som genomfört styrketräning 
under 15 veckor. Syftet var att under-
söka dels hur proteiner i blod skiljer 
sig åt mellan kvinnor med fibromyal-
gi och friska kvinnliga kontroller. Vida-
re har syftet varit att undersöka om 
kliniska variabler, i detta fall smärtin-
tensitet, smärtkänslighet och psykolo-
gisk belastning ( ångest/depression ), 
har ett samband med de funna prote-

► Omslaget till Karins 
doktorsavhandling.

►►
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trösklar, dvs en ökad smärtkänslighet, 
var relaterat till proteiner inom inflam-
matoriska processer. 

I sista delarbetet visade resultaten 
att det fanns förändringar i specifika 
proteiner involverade i flertalet förlopp 
i kroppen bland annat stress, pro-
cesser för muskelstrukturutveckling 
samt proteiner involverade i immun-
försvaret. Vidare sågs även ett speci-
fikt mönster av proteiner som kunde 
relateras till smärtans varaktighet, dvs 
hur länge man levt med smärta, smärt-
känslighet, samt förbättrad muskelstyr-
ka i lårmuskeln. Styrketräning visade 
sig ha en positiv effekt på flera av de 
vanligaste rapporterade symtomen hos 
fibromyalgi patienterna bland annat 
minskad smärtintensitet samt psyko-
logisk belastning ( ångest/depression ), 
mindre generell och mental trötthet, 
större acceptans för sin smärta, samt 
förbättrad muskelstyrka. 

Då de inkluderade studierna i min 
doktorsavhandling är relativt små i 
storlek, och få studier har hitintills ge-
nomförts, så är det för tidigt att gene-
ralisera resultaten. Fler större studier 
behövs för att bekräfta dessa intres-
santa fynd. Dock visar dessa fyra stu-
dier och sammanfattningsvis min dok-
torsavhandling en indikation på att 
immunförsvaret verkar vara involve-
rat på ett eller annat sätt hos kvinnor 
med fibromyalgi. 

På vilket sätt kan detta vara till 
hjälp för fm-patienter ? 

– Genom identifieringen av dessa 
specifika proteinmönster i blodet hos 
fibromyalgi patienter kan det bidra till 
ökad förståelse av de bakomliggan-
de sjukdomsmekanismer hos denna 

patientgrupp. Tillsammans med till-
gängliga kliniska data, sjukdomshis-
toria och andra symtom försöker vi få 
en helhetsbild över de bakomliggan-
de mekanismerna till denna komplexa 
sjukdom. Detta kan i framtiden för-
hoppningsvis bidra till underlättandet 
av diagnosticering, behandling, reha-
bilitering och slutligen skapa kliniska 
verktyg i form av smärtmarkörer vid 
utredning av olika typer av långvariga 
smärttillstånd, inte enbart fibromyalgi. 
 
Tror du att det kommer det att gå att 
hitta en fungerande biomarkör för 
FM i framtiden ? 

– Jag tror att vi kommer se pane-
ler av flertalet markörer framöver som 
speglar exempelvis olika processer 
i kroppen tex. inflammation, protei-
ner som har med immunförsvaret att 
göra mm, och inte en enskild speci-
fik biomarkör. Jag tror även att proteo-
mik kommer vara en del av dessa pa-
neler. Dock kommer dessa paneler 
med markörer aldrig att kunna ersät-
ta kliniska undersökningar, mer fung-
era som ett komplement till en för-
hoppningsvis snabbare diagnos och 
eventuellt leda till utveckling av nya 
läkemedel samt utvärdering av oli-
ka interventioner. Trots att framtiden 
ser ljus ut är det viktigt att vara re-
alistisk och säga att vi är långt ifrån 
smärt-biomarkörer. Smärta är kom-
plext och det krävs mer forskning och 
framförallt finansiering, innan vi når 
det målet.

Ju mer vi kartlägger om de bakom-
liggande mekanismer för fibromyal-
gi, desto mer kunskap får vi som kan 
hjälpa till att ta fram läkemedel, ut-
veckla träningsprogram samt andra 

interventioner, som förhoppningsvis 
kan minska smärtan som patienter 
med fibromyalgi lever med dagligen. 

Vi behöver kombinera kunskaper-
na från olika molekylarära fält, men 
även ta in den kliniska bilden, fakto-
rer som är unika hos varje individ. Det-
ta gör smärtforskning utmanande. Vi 
är bara i början av detta spännande 
forskningsfält som under de senaste 
10 åren har utvecklats snabbt. Jag ser 
mycket fram emot att vara en del av 
denna utveckling framöver. 
 
På vilket sätt kan forskningsresul-
taten leda vidare till en specifik och 
fungerande medicinering mot FM ? 

– Om vi lyckas med att kartlägga de 
bakomliggande molekylära mekanis-
merna vid fibromyalgi, kan man desig-
na specifika läkemedel som är riktade 
mot dessa substanser samt mekanis-
merna som orsakar smärta, där vissa 
proteiner kan spela en roll. 

För visst vore det fantastiskt om det 
fanns ett botemedel och smärtan kan 
minska eller försvinna ? Vi vet ju att så 
enkelt är det inte idag. Det är många 
faktorer som spelar in utöver biologis-
ka, psykiska, sociala faktorer bakom 
långvarig smärta, vilket man måste 
värdera och ta hänsyn till när man ut-
vecklar nya läkemedel. 

Vad skulle uppkomsten till det för-
ändrade mönstret och dess beteen-
de kunna vara ?

– Proteiner finns överallt i kroppen 
( nästan ) och har multifaktoriella funk-
tioner. Många av de proteiner i blodet 
som jag har studerat i min doktorsav-
handling har en naturlig funktion i im-
munförsvaret som att tex. att bekäm-
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pa infektion och är involverade i tex. 
inflammationsprocesser. 

Resultaten visar på att det är en 
förändring i proteiner som är invol-
verade i flertalet processer i blodet, 
dock är det för tidigt att säga om det 
är bra eller dåligt. Man kan heller inte 
avgöra om det är smärtan som har or-
sakat förändringarna eller om det är 
proteinerna som inducerar smärtan 
eller andra symtom som fibromyalgi-
patienter upplever. 

Dock visar resultaten att det är en 
skillnad när man jämför proteinmönst-
ret i blod med friska försökspersoner. 
För så länge vi inte har utrett och kart-
lagt de bakomliggande sjukdomsme-
kanismerna för fibromyalgi så återstår 
fortfarande denna fråga. 

Dock är vi ett steg närmare den full-
ständiga kartläggningen med resulta-
ten i min doktorsavhandling.

Är effekten av fysisk träning hos fi-
bromyalgipatienter särskilt kopplat 
till blodproteinerna, eller är det de 
allmänna positiva hälsoeffekterna 
av träning som är viktiga. 

– Det är viktigt att röra på sig. Trä-
ning av måttlig intensitet har visat sig i 
flertalet studier ha en positiv hälsoef-
fekt hos både friska individer och hos 
personer som har långvarig smärta. 

Träning är dessutom en av de främ-
sta behandlingsmetoderna för just fi-
bromyalgi. Idag finns inget botemedel 
mot fibromyalgi, men träning har visat 
( vilket även framgår i sista delarbe-
tet i min doktorsavhandling ) ge en po-
sitiv inverkan på rapporterad smärtin-
tensitet, trötthet, ångest /depression, 
livskvalitet, acceptans av smärta m.m. 
När det gäller hur styrketräning påver-

kar proteinuttrycket i blod är det för ti-
digt och säga och dra några generella 
slutsatser om det har en positiv effekt 
eller ej då ingen tidigare har studerat 
detta hos fibromyalgi patienter. 

Träning är ett av de redskap som 
finns att tillämpa när man lever med 
långvarig smärta och om upplevda 
symtom förbättras är de det absolut 
viktigaste utfallet. 

Exakt vilka proteiner som påverkas 
och om detta har en positiv effekt på 
upplevda symtom, behöver vi under-
söka mer. Dock är det viktigt att po-
ängtera att alla träningsinterventio-
ner behöver individanpassas, då alla 
smärtpatienter är unika och upplever 
olika symtom samt har lika förutsätt-
ningar för att genomföra tex styrketrä-
ning. Det kan ju vara ett träningspass 
i sig att bara stiga upp ur sängen.
 
Vad ser du komma i framtiden inom 
forskningsfältet ?

–Jag tror att biomarkörsforskningen 
kommer att fortsätta, och för att nå 
dit behöver vi kombinera den klinis-
ka helhetsbilden med den molekylä-
ra/biokemiska bilden vilket inte en-
bart innefattar proteiner i blod, utan 
även andra biokemiska substanser i 
andra biologiska kroppsvätskor och 
vävnader. Sedan tror jag kost, träning 
och andra levnadsvanor kommer spe-
la en stor roll framöver. Likaså tror 
jag vi kommer fokusera mer på sub-
grupper av smärtpatienter baserat på 
upplevda symtom och andra kliniska 
variabler tex. de patienter som exem-
pelvis upplever väldigt hög smärtin-
tensitet, ångest / depression, trötthet, 
övervikt mm. Dessa faktorer varierar 
bland fibromyalgipatienter och behö-

ver undersökas och kopplas ihop med 
den biokemiska bilden framöver så 
att man kan rikta specifika mekanism-
baserade behandlingar mot olika sub-
grupper av fibromyalgi patienter. 

Min förhoppning är att vi i framti-
den, genom att kombinera all tillgäng-
lig data kan komma närmare att kart-
lägga och förstå de bakomliggande 
mekanismerna för långvarig smärta 
och fibromyalgi. 

Vad tycker du är spännande inom öv-
rig forskning ? 

– Jag tycker biomarkörsforskning 
och långvarig smärta är väldigt spän-
nande då det inte är fullständigt ut-
rett. Man får chansen att vara i front-
linjen inom ett forskningsfält som hela 
tiden förändras. 

Det är en fantastisk möjlighet att 
få vara med och påverka forskningen 
och bidra till kunskap för människor 
som lever med långvarig smärta dag-
ligen. 

Är det något du vill tillägga ? 
– Under min ”doktorandresa” har 

jag insett hur viktigt det är att omge 
sig av kompetenta, omtänksamma 
och drivna kollegor som strävar mot 
samma mål och ger en förutsättningar 
att utvecklas. Jag är väldigt tacksam, 
glad och stolt över att vara en del av 
vår forskargrupp PAINOMICS®. 

Jag skulle också vilja passa på 
och tacka alla fibromyalgi patienter 
som ställer upp i våra forskningsstu-
dier. Utan er kan vi inte bedriva denna 
spännande forskning och det är för er 
skull vi gör den. ○

 



BORLÄNGE-FALUN | 024-38 07 56, borlange@fibromyalgi.se

BORÅS | 070-52 83 44, boras@fibromyalgi.se

FALKENBERG | 0764-11 12 78, falkenberg@fibromyalgi.se

GÖTEBORG | 0705-44 69 46, goteborg@fibromyalgi.se

HALMSTAD | 0708-66 11 30, halmstad@fibromyalgi.se

HÄSSLEHOLM | 0709-56 59 79, hassleholm@fibromyalgi.se

JÖNKÖPING-HUSKVARNA | 036-14 00 27,

jonkoping@fibromyalgi.se

KRISTIANSTAD | 0708-42 49 86, kristianstad@fibromyalgi.se

KRISTINEHAMN | 0702-55 17 54, kristinehamn@fibromyalgi.se

KÖPING-ARBOGA-KUNGSÖR | 0703-54 42 74,

koping@fibromyalgi.se

MALMÖ | 0706-07 14 74, malmo@fibromyalgi.se

MJÖLBY | 0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se

MORA | 0250-211 31, mora@fibromyalgi.se

NORRKÖPING | 0707-69 13 33, norrkoping@fibromyalgi.se

OSKARSHAMN | 0760-23 83 09, oskarshamn@fibromyalgi.se

SKARA | 0511-177 26, skara@fibromyalgi.se

SKELLEFTEÅ |0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se

SKÖVDE | 0706-89 42 05, skovde@fibromyalgi.se

STOCKHOLM | 0721-67 45 07, stockholm@fibromyalgi.se

TRELLEBORG | 0702-58 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se

UPPSALA | 0704-15 76 08, uppsala@fibromyalgi.se

VARBERG | 0708-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se

VISBY | 0705-52 67 92, gotland@fibromyalgi.se

VÄRNAMO | 0703-39 06 65, varnamo@fibromyalgi.se

VÄSTERVIK | 0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se

VÄXJÖ | 0470-77 78 55, vaxjo@fibromyalgi.se

YSTAD | 0760-57 69 62, ystad@fibromyalgi.se

ÄNGELHOLM | 0703-63 77 47, angelholm@fibromyalgi.se

ÖREBRO | 0735-21 78 89, orebro@fibromyalgi.se

ÖSTERSUND | 0765-55 79 35, ostersund@fibromyalgi.se

 

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

FibromyalgiNytt Medlemstidningen som utkommer 
med fyra nummer per år
Göran Söderlund : 500 kr rabatt på 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.girafofsweden.com 
Yogobe : 1 månad gratis online-yoga. Gäller nya 
kunder och en gång  per person. www.yogobe.com
BungyPump : 20 % rabatt. www.bungypump.se
AB Sileo - Mia Ånemyr : www.miaanemyr.se
SpisaBra : Onlinetjänst i 3 månader för 129 kr.
Bokpaket : ”Mellanmål på väg” & ”Adrians Kalasbok 
- 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, 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 
tremånaders prenumeration. www.bellybalance.se

HOTELL
ProfilHotels: 10 % på dagspriset på utvalda hotell.
Hotel Terminus Stockholm: 20 % rabatt.

*Alla rabattkoder finns på Mina sidor på Fibromyalgi-
förbundets hemsida ; www.fibromyalgi.se

RETURADRESS
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 GÖTEBORG

LOKALFÖRENINGAR MEDLEMSFÖRMÅNER


