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–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

varandra på grund av pandemin. Varmt välkomna!
Vidare fortsätter förbundsstyrelsen att jobba 

på, hemifrån och digitalt. Jag har aldrig förut 
under min tid i förbundsstyrelsen deltagit i så 
många möten som nu, då det mesta händer i 
Stockholm och jag befinner mig 50 mil bort från 
huvudstaden. Pandemin har gjort det möjligt för 
oss i styrelsen att vara mer delaktiga i alla sorters 
möten, inte minst i Funktionsrätt Sveriges olika 
sammankomster. Det är så trevligt att ”träffa” alla 
dessa nya människor, men jag hoppas ju natur-
ligtvis att den situation som vi nu befinner oss i 
snart ska vara ett minne blott. 

Om ni inte redan har svarat på vår enkät om 
covid-19, så gör gärna det. En länk till enkäten 
finns på förbundets hemsida och på vår Facebook. 
I skrivande stund är det nästan tusen personer 
som svarat. Syftet med enkäten är att undersöka 
om vi med fibromyalgi följer den övriga befolkning-
ens symtom vid sjukdom och vaccination. 

Vi är många nu som hoppas att vi snart kan 
starta upp och ha aktiviteter i våra föreningar igen 
och jag tror att ni är många med mig som längtar 
efter den dagen. Som det ser ut just nu verkar det 
lite ljusare inför hösten. Vi har en hel sommar på 
oss att få fler vaccinerade vilket möjliggör att vi 
ska kunna träffas. Det ska verkligen bli trevligt att 
kunna ses igen. 
Tills dess önskar jag er en riktigt 
fin sommar och på återhörande i 
september. 

Var rädda om er själva 
och varandra ! 
/ Marie-Louise
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 Jag är så glad att det jag skrev lite kryptiskt 

om i förra numret, blir av. Det fina initiativ som 
Carola och Carina har tagit, att rida Öland runt 
till förmån för forskning om fibromyalgi. En 
sträcka på drygt 43 mil under sju dagar. Ni kan 

läsa mer om ritten längre fram i tidningen. Vi i för-
bundsstyrelsen tänkte att vi inte ska vara sämre 
än att vi också ger oss på en utmaning samma 
vecka. En utmaning som sker utifrån var och 
ens egna förmåga. Vissa kan mer, andra mindre, 
huvudsaken är att det blir något. Härmed bjuder 
vi in er alla att vara med och utmana er själva och 
oss i styrelsen. 

Vi kommer naturligtvis att vara med på Öland 
under veckan, dels för att fotografera och skriva 
om arrangemanget till FibromyalgiNytt, men jag 
har också tänkt utmana mig själv genom att cykla 
samma sträcka som de rider, ja kanske inte hela 
vägen, men iallafal så mycket som jag bara kan. 
Utmana gärna mig och er själva! Jag har tänkt att 
skänka fem kronor till forskningsstiftelsen per 
kilometer jag cyklar. Ju mer ni hejar på mig, desto 
större blir min gåva till forskningen. 

Vi hoppas att vi får med oss många på aktivi-
teten, anmäl dig på: anmalan@fibromyalgi.se och 
var med i utlottning av fina priser. Bland annat har 
vi yogapass anpassade för oss med smärta. Vi 
har också fina smycken från Christyle.se som ni 
även finner i vår butik. Kika gärna in där om ni inte 
redan gjort det.  Vi säljs fina smycken och annat till 
förmån för forskning kring fibromyalgi.
Kan du själv inte delta i utmaningen, hoppas vi att 
du hejar fram oss, det kan säkert behövas. Vi kom-
mer dagligen att uppdatera Facebook med vad vi 
gör och hur långt vi kommit. Följ oss gärna där. 
Är du i närheten av eller på Öland under vecka 
24, så sök upp oss för en pratstund. Vi bjuder på 
dryckesprover av juicer med smak av rödbeta /
lingon, ingefära, samt gurkmeja från Wellnox. 
Vi tänker såklart på att hålla säkert avstånd till 
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► Ordföranden har ordet

Förbundsordförande  
Marie-Louise Olsson
marie-louise.olsson@fibromyalgi.se
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Terapi med grönt ljus förbättrar 
fibromyalgisymtom

Fibromyalgi-patienter som genom-
gått en terapi med grönt ljus hade 
signifikanta förbättringar av sin 
smärta, sömn och livskvalitet visar 
en ny pilotstudie som publicerats i 
tidskriften Pain Medicine.

Den lilla kliniska studien som 
gjorts av forskare vid University of 
Arizona är den första som under-
söker fördelarna med grönt ljus vid 
behandling av fibromyalgi-symtom. 
Tidigare studier som gjorts på grönt 
ljus har varit som en behandling för 
migrän. Ljuset antas ha en lugnan-
de effekt på hjärnan och minska 
belastningen på ögonen. 
Tjugo vuxna patienter med fibromy-
algi deltog i studien. Patienterna 
utsattes för ljus från gröna ljusdio-
der ( GLED ) mellan 1–2 timmar om 
dagen i 10 veckor. Under tiden skul-
le patienterna undvika alla andra 
ljuskällor, inklusive datorer, smart-
phones och TV. De uppmuntrades 
att delta i aktiviteter som läsning 
eller lyssna på musik och även att 
undvika sömn utöver nattvilan.
De som deltog i studien rapporte-
rade en signifikant minskning av 
smärtans intensitet, frekvens och 
varaktighet 

Amerikanska forskare har undersökt 
om det spelar roll för sömnen när 
på dygnet en person är mer aktiv. 
I studien har 160 personer med 
fibromyalgi under två veckor burit en 
aktigraf som registrerar till exempel 
fysisk aktivitet och kroppsposition, 
vilket ger en bild av dygnsrytm och 
sömnmönster Därtill förde deltagar-
na dagbok över sin smärta. Fors-
karna såg att högre aktivitet mellan 
klockslagen 12-15 och 15-18 var 
kopplat till flera sämre värden kring 
nattsömn, särskilt hos personer 
som beskrev höga smärtnivåer. Att 
vara aktiv 18-21 var inte förenat 
med sämre värden kring sömn. 

källa : Journal of Sleep research /
 ReumatikerVärlden

► Forskning

Förutom detta rapporterade pa-
tienterna ett bättre humör, sömn 
och förbättringar i arbete, träning 
och andra aktiviteter. Elva patien-
ter hade minskat sin användning 
av smärtstillande mediciner under 
tiden. ”Behandling med GLED kan 
vara en säker och prisvärd metod 
för att hantera fibromyalgi. Vi obser-
verade inga biverkningar. Säkerhet 
och effekt kombinerat med enkel-
heten gör att denna metod borde 
utforskas vidare" Metoden studera-
des först på migränpatienter de kom 
då fram till att blått ljus ( som sänds 
ut av TV och dataskärmar ) kan utlö-
sa migrän, medan ett smalt spek-
trum av grönt ljus vid låg intensitet 
däremot kan minska av attackernas 
intensiteten.
"Grönt ljus har en lugnande effekt 
eftersom det minskar elektrisk ak-
tivitet i hjärnan", enligt en forskare 
”Det är den enda ljusfärgen som är 
förknippad med positiva känslor och 
minskar ångest. ○

Källa : Fibromyalgia News Today, 
 Pat Anson/Science Direct,  

Pain News Network
Bild  : Pexels

GRÖNT ÄR SKÖNT

KLOCKSLAG FÖR AKTIVITET 
PÅVERKAR SÖMNEN

ÄNNU MERA SKÖNT MED GRÖNT
 
Att äta en helt växtbaserad kost 
förbättrar besvär vid fibromyalgi. Detta 
enligt en studie som publicerats i tid-
skriften Novel Techniques in Arthritis & 
Bone Research.
Forskarna lottade 40 personer med 
fibromyalgi till att antingen äta en 
helt växtbaserad kost ( whole-foods 
plant-based diet ) eller att följas utan 
kostråd i 6 veckor.
Man fann att gruppen som ändrat sin 
kost till helt växtbaserad uppvisade 
signifikanta förbättringar jämfört med 
kontrollgruppen vad gäller smärta, fy-
sisk funktion, mental hälsa och energi. 
Efter 6 veckor hade smärta i kostgrup-
pen minskat i genomsnitt med cirka 30 
procent.
Forskarnas slutsats är att en helt växt-
baserad kost förbättrar symtom hos 
patienter med fibromyalgi. Vårdgivare 
bör informera patienter om dessa vin-
ster i tillägg till annan behandling.

Källa : Fibromyalgia News Today
Foto : Ella Olsson
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► Boktips
HÄLSA PÅ RECEPT
Anders Hansen och 
Carl Johan Sundberg
Bonnier Fakta

Medicinska mirakelkurer vi-
sar sig nästan aldrig hål-
la vad de lovar. Fysisk ak-
tivitet är det lysande un-
dantaget ! Dagens forsk-
ning visar nämligen tydligt 
att regelbunden träning in-
te är något annat än just 
en mirakelkur som inte ba-
ra gör att du går ner i vikt 
och får bättre kondition 
och styrka. Genom att rö-
ra på dig kan du både fö-
rebygga, behandla och i 
vissa fall bota sjukdomar 
som diabetes, hjärt-kärl-
sjukdom, cancer och de-
pression. Men det slutar in-
te där, din träning kommer 
också att ge dig mer ener-
gi, förbättra din sömn, göra 
dig mer koncentrerad, stär-
ka ditt minne och immun-
försvar. Dessutom kommer 
du inte bara att leva läng-
re - du blir yngre rent bio-
logiskt ! Men hur ska du 
röra på dig för att få al-
la fördelar för hälsan ? I 

den här boken presente-
rar läkarna Anders Hansen 
och Carl Johan Sundberg 
allt du behöver veta om 
den senaste vetenskapen 
kring träning och hälsa. 

Frågor som du får svar 
på är : Hur ska jag träna för 
att leva fem år längre ? Vil-
ken är minsta mängd mo-
tion som ger resultat ? Kan 
fem minuters träning ge li-
ka bra effekt som en tim-
mes ? Får jag bättre min-
ne av att träna? Hur stor 
roll spelar mina gener för 
hur jag presterar i spå-
ret ? Varför får inte al-
la lika bra effekt ? Vad vi-
sar forskningen och vil-
ken metod är bäst? Är trä-
ning skadligt för vissa ? 

"Vi har skrivit den här 
boken därför att vi tror 
att många inte riktigt för-
står hur viktigt det är att 
röra på sig regelbundet, 
och hur lite fysisk aktivi-
tet som faktiskt behövs." ○

Mindfulness är att vara när-
varande i nuet, österländskt 
sätt att förhålla sig till livet 
som motverkar oro och 
stress. Boken Mindfulness 
i vardagen är en gedigen in-
troduktion till detta förhåll-
ningssätt, som i dag är mer 
populärt än någonsin i Sveri-
ge. Bokens förord är skrivet 
av Jon Kabat-Zinn, grundar-
en av mindfulnessbaserad 
stressreduktion. 

Det enkla i livet tycks vara 
det riktigt svåra. Att leva 
här och nu, att lyssna till sig 

själv, till kroppens signaler 
och vara lyhörd för sina be-
hov är kunskaper var och 
en är född med. Ändå är det 
många som idag lever ett liv 
fyllt av oro och stress. 

Mindfulness handlar om 
medveten närvaro. En öst-
erländsk kunskap kombine-
rad med ett västerländskt 
synsätt. En accepterande 
och icke dömande hållning 
till oss själva och till livet. 
När vi tränar oss i detta blir 
vi stegvis mer lyhörda för 
andra och mer närvarande i 

MINDFULNESS
I VARDAGEN 
Ola Schenström
Månpocket Fakta

relationer. 
I boken utgår Ola från 

vardagssituationer och be-
skriver hur vi kan lära oss 
att se dem på ett nytt sätt, 
tänka om och göra kloka val 
genom att vara medvetet 
närvarande. Med övningar 
och praktisk handledning 
blir boken en följeslagare. 
Mindfulness är ingen snabb-
metod, den kräver regelbun-
den övning. Men med Mind-
fulness i vardagen är det 
lätt att förstå grunderna och 
komma igång. ○

Smått & Gott ◄

2022 kommer föreningarna att 
lägga om inbetalningen av med-
lemsavgifter. Detta sker efter beslut 
på Förbundsstämman 12 septem-
ber 2020. Stämman beslöt då att 
Fibromyalgiförbundet kommer att ta 
över inbetalningen av medlemsav-
gifterna. Avgiften för medlemskap 
kommer även att bli den samma för 
alla medlemmar i landet. 
Medlemsavgiften från och med den 
1 januari 2022 är 250 kronor. För 
familjemedlem på samma adress är 
avgiften 150 kronor och för Stöd-
medlem 250 kronor. 

Den som blir medlem efter den 1 
oktober har även medlemskap året 
efter för samma avgift. 
I och med denna förändring un-
derlättas arbetet för kassören och 
föreningarna kan ägna mer tid åt 
föreningsarbetet. Inget annat kom-
mer att förändras för föreningen och  
föreningen kommer att ha sin egen 
ekonomi precis som tidigare.

Mer information i kommande 
nummer av Fibromyalginytt. ○

PÅ GÅNG

Du som är medlem har möjlighet att 
delta i en onlineutbildning fullmatade 
med inspiration och verktyg som är 
enkla att använda för att nå dit både 
på jobbet och hemmaplan. Kursen 
hittar du under "mina sidor" på vår 
hemsida som inloggad. ○

FRÅN STRESS OCH PRESS 
TILL ÖKAD GLÄDJE OCH LIVS-
KVALITET
Kurs med Helena Hellström för alla 
medlemmar i Fibromyalgiförbundet.

Till 4 portioner 
Tillagningstid 1 tim

INGREDIENSER
1 fänkål tunt skivad
1 apelsin tunna skivor
1 citron tunna skivor
1 röd chili eller jalapeño med frön, 
tunt skivad
4 kvistar dill
Salt och svartpeppar
1 sida lax utan skinn
Olivolja
Havssalt
1 kg färskpotatis

INSTRUKTIONER
Sätt ugnen på 200 grader.
Blanda fänkål, apelsinskivor, ci-
tronskivor, chili och 4 dillkvistar på 
en ugnsplåt med bakplåtspapper. 
Salta och peppra.

Krydda laxen med salt och lägg den 
på toppen av fänkålsblandningen. 
Ringla över olivolja. Stek tills laxen 
nästan är genomstekt, ca 30–40 
minuter för medium-rare.
Koka färskpotatisen i lättsaltat 
vatten.
Dela upp laxen i ojämna bitar med 
en sked och lägg upp på ett fat. 
Skeda över fänkålsblandningen och 
oljan från plåten, men släng dillkvis-
tarna. Krydda med lite havssalt och 
svartpeppar och toppa med färska 
dillkvistar.

Servera med en god sallad, och 
smörslungad färskpotatis

Recept från Bellybalance.se
.

SLOW ROASTED LAX MED CHILI



STÅENDE 
ÖVERKROPPSROTATION 
 Stå med armarna rakt ut till si-
dan i axelhöjd. Rotera överkrop-
pen långsamt sida från sida, följ 
rörelsen med blicken.  
Set : 2 , Reps : 15

2
3

1
STÅ PÅ ETT BEN
Stå på ett ben med stöd
Stå vid en stol, köksbänk eller 
liknande som du kan
stödja dig på. Lyft den ena be-
net genom att böja i höften, och 
stå på det andra. Håll balansen. 
Set : 2 , Reps

► Träningsprogram

Balansen är en mycket viktig förmåga. Den är till för 
att klara förflyttningar, gång och för att minska fall-
risk. Ofta får man sämre balans ju äldre man blir då 
muskelstyrka och synen bli sämre.Aktiv träning som 
att promenera mellan en halv och en timme varje 
dag gör stor skillnad. Och tränar automatiskt balan-
sen, samtidigt som muskelstyrkanupprätthålls. 
Som allt annat så måste balanssinnet underhållas 
och tränas för att bevaras och förbättras 
Balans kräver att många delar av kroppen samar-
betar:  Synen, Innerörat, muskler och leder. Under 
fötterna känner vi av hur vi belastar underlaget och 
hjärnan skickar ut signaler om hur musklerna ska ar-
beta för att vi inte ska ramla eller hur vi ska lyckas 
med en handvolt.

En del av balanssinnet är reflex- och viljestyrt. 
Alla kan förbättra sin balans genom att öva. Förmå-
gan att hantera en situation varierar beroende på 
hur bra balans vi har. Det är till stor del reflexstyrda 

Balans

GÅ SIDLEDES 
Variera gärna steglängden 
och se till att du samlar be-
nen helt innan du tar ett 
nytt steg.  
Set : 2, Reps : 10

TRÄNINGSPROGRAM EVA DEURLOO 
BILDER EXORLIVE,

reaktioner i nervsystem och muskler som avgör om 
en människa snabbt återfår kontrollen eller faller 
handlöst. Om kroppen inte är van vid att befinna sig 
i obalans är reflexerna i dåligt trim. Men det handlar 
också om hur starka musklerna är. För att förhindra 
ett fall måste de orka kämpa emot tyngdlagen och 
räta upp den tunga kroppen.

Det är viktigt att träna sina muskler hela livet. Om 
kroppen blir för tung i förhållande till muskelstyrkan 
får vi svårt att kontrollera våra rörelser. ○
Balansträning är viktigt för att; ökar sin smidighet, 
få bättre koncentrationsförmåga, för att förebygga 
skador, få en bättre hållning och bli starkare, få en 
bättre kontroll över din kropp. Det är också skon-
sammare för leder att ha bra balans och hållning..

Balansövningar är en viktig del i ett allsidig tränings-
regim. Välj ut några och utför regelbundet som del 
av en aktiv livsstil. ○

4

7

5
6

TÅHÄV 2
Stå med ungefär höftbrett 
avstånd mellan fötterna. Lyft 
hälarna och pressa upp dig till 
tåstående. Sänk dig ner igen och 
upprepa. Övningen kan göras 
med eller utanstöd. 
Reps : 10, Set : 2

STÅ OCH SITT
Resa och sätta sig med lätt 
stöd.För överkroppen framåt, 
lägg tyngden på båda benen
och res dig upp med stöd av 
armstöden. Sätt dig igen
och repetera. 
Reps : 5, Set : 2

STÅ OCH SITT
Resa och sätta sig med lätt 
stöd. För överkroppen framåt, 
lägg tyngden på båda benen
och res dig upp med stöd av 
armstöden. Sätt dig igen
och repetera. 
Reps : 5, Set : 2

PIL OCH BÅGE 
Gör "Pil- och båge"-rörelser 
enligt bild. Utför rörelsen väx-
elvis med höger och vänster 
arm.  
Set : 2, Reps : 20
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► Fokus Smärtmottagningar

I vår nya artikelserie undersöker vi hur smärtvården i Sverige ser ut. 
Här kommer vi att lyfta fram olika smärtmottagningar, smärtkli-

niker och smärtrehab-avdelningar i Sverige och Norden. Vi kommer 
att belysa vad som särskiljer dem och hur de arbetar. I detta num-
mer svarar Irene Reyner på Ängelholms smärtrehab på våra frågor. 

n. 

Berätta lite om mottagningen och 
dess historia. 

– Vår mottagning på Ängelholms 
sjukhus har funnits sedan 1993. Då 
var vi ett team bestående av fyra per-
soner ( läkare, fysioterapeut, arbets-
terapeut och kurator ) och det hela 
var ett projekt som finansierades av 
såkallade Dagmarmedel. Så fortsatte 
det i många år och först 2000 blev vi 
implementerade i den ordinarie verk-
samheten. 

2009 utökades vår verksamhet 
med ett team till, samtidigt som tea-
met i Helsingborg lades ner. Ett po-
litiskt beslut från regionen innebar 
att specialiserad smärtrehabilitering 
i Skåne skulle finnas på tre platser : 
Lund, Ängelholm och Hässleholm.
 
Hur många är ni som arbetar på in-
stitutionen  ? 

– Vi är åtta personer som jobbar 
med patienterna och vi har två sekre-
terare som är knutna till oss. 
 
Vilka är ni som arbetar på institu-
tionen  ?

– Våra team består fortfarande 

av fyra personer : läkare, fysiotera-
peut, arbetsterapeut och läkare. Vi 
jobbar med ACT ( Acceptance and 
Comittment Therapy ) som grund 
och röd tråd inom samtliga profes-
sioner. 
 
Hur många patienter har ni på ett 
ungefär ? Hur stor andel av dessa 
lider av fibromyalgi  ?

– Den diagnos som är mest före-
kommande bland våra patienter är 
fibromyalgi. Ibland har de diagno-
sen redan då de kommer hit, ibland 
sätter vi diagnosen. Det är också 
vanligt att patienter med andra di-
agnoser exempelvis lumbago, ock-
så uppvisar tecken på central sen-
sitisering, men mer regional och 
inte generaliserad som vid fibromy-
algi. 

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

Remisserna kommer från olika håll 
men till största delen från primärvår-
den. Det finns möjlighet att skicka in 
en egenremiss.

ÄNGELHOLMS 
SMÄRTREHAB 

Behandlar ni fibromyalgi speciellt  ?
– Grupperna är blandade och vi 

har med andra ord inga speciella 
grupper för fibromyalgipatienter. 

Den röda tråden i grupperna är 
den långvariga smärtan och behovet 
av att lära sig hantera den bättre. Vi 
ser inget behov av att ha särskilda fi-
bromyalgigrupper.

Bedriver ni själva forskning på smärta  ?
– Då vi är en liten enhet så forskar 

vi inte själva. Man kan säga att vi är 
en lillasyster till Lund som vi har fort-
löpande kontakt med. Till exempel 
med nätverksträffar och utbildningar.

Vad har ni för behandlingsformer att 
tillhandahålla ?

– Båda våra team har mottagning-
ar i princip varje vecka och fortlöpan-
de gruppverksamhet. För närvarande 
har vi sex patienter per grupp, period-
vis har vi haft sju. Cirka sju grupper 
per år och team hinner vi med. Det 
innebär alltså mellan 85 och 100 pa-
tienter per år. 

Utöver detta går en del enbart ett 
kortprogram bestående av tre halv-

►►

◄ Hälsostaden Ängelholm.           
Foto : White Arkitekter. 
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dagar, och vi har helt nyligen startat 
ett lågintensivt program som löper 
över en termin för en mindre grupp 
patienter som inte orkar så mycket. 
De får sex halvdagar i grupp över en 
termin med individuella möten / upp-
följningar dessemellan.

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

– Långvarig smärta är i fokus obero-
ende av diagnos eller lokalisation. 

Många patienter har haft sitt till-
stånd i flera år och livets alla områden 
har blivit 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 formule-
ras bättre och patienter är bättre förbe-
redda på vad en smärtrehabiliteringsk-
linik kan erbjuda för typ av behandling.

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

– Den utveckling vi sett de senaste 
tio åren är att alltfler har en kombina-
tion av långvarig smärta och utmatt-
ning. Tillstånden har en tendens att 
bli alltmer komplexa

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

– Covid 19 har påverkat oss en 
hel del. Under våren krympte vi våra 
grupper till fem patienter per grupp. 
Så höll vi på fram till november då 
våra chefer satte stopp för all grupp-
verksamhet. Vi fortsatte med mot-
tagningarna och viss poliklinik. Under 

januari och februari har vi haft tre di-
gitala kortprogram, det vill säga halv-
dagar under en vecka då vi blandar 
teori och praktik. Utvärderingarna av 
detta har varit mycket positiva. Vi har 
också digitala träffar för närstående. 

Från och med vecka tio fick vi dra 
igång gruppverksamhet igen, men så-
klart under stränga premisser utefter 
lokalernas storlek, hygien, avstånd 
med mera. Patienterna som tidigare 
varit här i fem veckor, får nu gå i sex 
veckor, så att vi aldrig har två grup-
per inne samtidigt. Varannan vecka 
går man två dagar och varannan 
vecka tredagar. 

Vi kommer att ha fortsatta digita-
la uppstartsdagar och kortprogram, 
samt närståendeträffar tills ”kusten 
är klar”.

Är det något ni vill tillägga ? 
– Vi är anslutna till NRS, Natio-

neolla registret över Smärtrehabi-
litering. ○

 ALLA GÅVOR BEHÖVS !

INGEN GÅVA ÄR FÖR LITEN

Ha gärna Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse i åtanke när du
vill hedra en avliden vän eller anhörig med en minnesgåva. Du kan också ge en Högtids- eller egen gåva.

Bg : 900-3997 │ Pg : 900399-7 │ Swish :123 900 39 97

► Fokus Smärtmottagningar

►►

Under 7 års tid har jag haft problem 
med min kropp, smärta i olika delar 
utan att jag förstår varför. 
Jag har varit hos läkare flertalet 
gånger utan att de har hittat något 
fel. Min fråga handlar om min and-
ning. 

Jag har under dessa år haft svårt 
att andas, det tar stopp när jag an-
das in och det känns som 
att  ”systemet”  inte fungerar, vilket 
i sin tur också resulterar i yrsel i pe-
rioder. Jag kan inte på något sätt på-
verka det så att det blir bättre. Kän-
ner av det dygnet runt och i perioder 
blir det värre. 

När det är som värst kan jag exem-
pelvis inte nysa då jag inte får in den 
luften som krävs. Detta innebär ock-
så att jag ofta inte kan sova. Detta 
har blivit mitt största problem och 
ofta det jag sökt läkare för i första 
hand. Jag märker som blir värre är 
när jag behöver mer luft, exempelvis 
går uppför eller när jag gör sångöv-

ANDNINGSPROBLEM 
ningar, då blir det direkt värre.
När jag pratade med fibromyalgi-
förbundet finns det mycket i min 
problematik som skulle kunna kopp-
las till fibromyalgi så jag undrar om 
även andningsproblemen skulle 
kunna göra det ?

Att ha det såhär dygnet runt gör 
mig såklart galen och uppgiven så 
intressant att försöka få någon klar-
het.

/ Marie
 

Hej Marie.
Jag har varken hört talas om eller 
träffat någon patient med andnings-
problem, som är kopplat till Fibro-
myalgi.

Däremot har jag haft fibromyalgi-
patienter med astma och kol.
Jag öreslår att du begär en utred-
ning för dina andningsbesvär.

/ Diana

▲ En läsare undrar om hennes andingsproblem är kopplade till fibromyalgi. Foto : Markus Spiske
DIANA KADETOFF
PhD Smärtläkare och rehabchef 
vid Stockholm Spine Center, samt 
smärtforskare vid Karolinska In-
stitutet 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 

 Fråga doktorn ◄

JOURNALGRODOR

"Besked till doktorn, som 
opererar via fax."

"Besvär med höger fot, tidigare 
amputerad på grund av ett sår"

"Blåsdjur på hjärtat."

"Bihålor spolade 5-600 ggr."

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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Då är äntligen våren kommen och vi går 
mot varmare tider då man kan vara utom-
hus mer, utan att ha lager på lager med 
kläder.

Som en liten uppföljning på min förra krönika så 
kan jag meddela att det de kom fram till gällande 
min dotter var att det antingen var ett första MS- 
skov som de kallar det, eller en isolerad inflam-
mation i hjärnan. Enligt magnetkamera-röntgen 
så är den nu nästan helt borta och de hoppas att 
hon får tillbaka känseln i ansiktet och höger hand 
samt bli av med det sluddriga talet vilket händerli-
te då och då.

Jag ser nu fram emot att bli full-vaccinerad och 
sedan komma igång med olika sommaraktiviteter. 
Mina stora saker jag planerar att göra nu på som-
maren är självklart modellflygande, men jag
älskar också att laga mat och baka. Nu när som-
maren kommer blir det självklart att bli mycket
matlagning utomhus. Har byggt ett litet utekök i vil-
ket jag har en hemgjord kolgrill inbyggd samt
en äldre gasolgrill som också den är inbyggd i kö-
ket. Har även en liten rökugn som jag använder 

flitigt också. Den är perfekt om man vill göra pul-
led-pork. Till det brukar jag använda fläskkarré 
på 1,5-2 kg, som röks i mellan 2,5-3 timmar runt 
65ºC. Sedan lägger jag den på indirekt värme i kol-
grillen i 4-5 timmar. Jag kollar ofta till den under 
hela den tiden och när den fått en fin och jämn 
stekyta så packar jag in den i aluminiumfolie. 

Det brukar vara efter 3,5-4 timmar. När den är 
färdig serverar jag anrättningen med sallad, ham-
burgerbröd och min egen hemgjorda BBQ-sås. Jag 
kan lätt rekommendera att göra denna själv även 
om det tar lite tid. Sedan kan man inte vara utan 
tunna revben. De brukar jag smörja in med min 
BBQ-sås och sedan strö över lite grillkrydda innan 
jag vakuumpackar dem och tillagar dem genom 
sous-vide på 75°C i 20 timmar. Sen så åker de på 
grillen på hög värme, så att man får en riktig fin 
och karamelliserad stekyta. Som tilltugg har jag 
ofta grilladschalottenlök, grillad färsk sparris, gril-
lad ananas, sallad och potatissallad. 

Kombinationen av SousVide och grill är helt per-
fekt, temperaturen på köttet blir helt perfekt och 
så mört du vill eftersom det tillagas under så lång 

► Man med fibromyalgi

TEXT BJARNE KVILVANG │ BILD BJARNE KVILVANG

▲ Bjarne i sitt utekök. 

tid. Eftersom man avslutar på grillen får man en
perfekt stekyta. Att tillaga något enligt sous-vide 
innebär att det vakuum-förpackas och tillagas i 
vattenbad.

Sedan tycker jag också om att fiska, och är det 
något vi har gott om här i Härjedalen, så är det na-
tur. Här finns fiskevatten som passar alla. Vi har 
även handikappanpassade fiskeplatser och även 
sådana som man nästan får vara äventyrare för 
att nå. Det sköna med att komma fram till en
fiskeplats är att göra upp en liten eld och få koka 
lite kaffe. Sen agnar man kroken, börjar meta och 
hoppas att det inte nappar på en gång så att man 
bara kan sitta och njuta av skogens underbara 
ljud utan att distraktioner som tv, trafik och an-
nat som kan störa medan man njuter av en riktigt 
god kopp kokkaffe från lägerelden. Det allra bästa 
sättet att ladda sina batterier på, åtminstone för 
min egen del, är detta att vara ute i naturen och 
bara njuta av alla lugnet, ljuden från skogen och 
de djur man träffar på och självklart att  sitta och 
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LÄTT SVÅR

mysa runt en lägereld och en fin sommarkväll och 
kanske grilla en korv medans man njuter av en 
kopp nykokt kaffe.

Nu får vi hoppas att vi alla snart fått sitt vaccin 
och att samhället och världen kanske kan bör-
ja återgå till den normala. Jag tror alla är ganska 
trötta på corona just nu. Dock får vi nog hålla ut
en liten stund till. Sen får vi hoppas att att vi är
bättre förberedda nästa gång det kommer en 
pandemi, och att man då kanske kan slå ner den 
mycket snabbare med mindre smittade och min-
dre avlidna.

Avslutningsvis vill jag bara önska er alla en riktig 
god sommar.

/ Bjarne
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► 

TEXT MAGNUS H RUUD │ BILD ANNA SCVETS

KIROPRAKTIK
VID FIBROMYALGI

När jag var liten så lärde jag mig snabbt, liksom 
alla andra barn, att det gjorde ont att skrubba 
knäna eller att få flisor i fingrarna. Men jag lärde 
mig också att det inte bara kunde vara riv, stö-
tar, smällar och fall som kunde resultera i smärta. 
Min mamma kunde skrika av smärta  när hon satt 
helt still i soffan eller stod vid köksbänken. Då 
hade hon inte fått skrubbsår på knäna eller en fli-
sa i fingret. Så varför hade hon fått ont ? Jag märk-
te också att jag fick blåmärken som jag inte minn-
des orsaken till. Hur hade jag skadat mig utan att 
uppleva någon smärta ? Varför kan någon uppleva 
smärta utan att ha skadat sig ?

Kanske det var dessa mysterier som gjorde att 
jag ville lära mig mer om människokroppen och 
valde att studera till kiropraktor. Nu många år se-
nare träffar jag nästan varje dag patienter med 
någon form av smärta och nedsatt funktionsför-
måga i varierande grad genom mitt arbete.

Därför möter jag naturligtvis också många pa-
tienter med samma tillstånd som min mor och 
många läsare av den här tidningen, det vill säga fi-

bromyalgi. Och det är anledningen till att jag här 
vill dela med mig lite om mina tankar angående 
sjukdomen. 

Det är viktigt för mig att påpeka att det är du 
som har lider av sjukdomen som vet hur det är att 
ha fibromyalgi, och jag vill inte få det att framstå 
som att jag vet mer än dig. Jag vill här ge mina per-
spektiv på fibromyalgi utifrån mina professionella 
erfarenheter inom kiropraktik och hälsa.

Som läsarna av den här tidningen väl vet, är fibro-
myalgi ett syndrom. Det vill säga en samling symtom 
och kännetecken, där smärta och trötthet är cen-
trala kännetecken. Orsaken till sjukdomen är okänd 
och symtomen varierar mycket från person till per-
son. De diagnostiska kriterierna förändras och man 
är inte ens överens om vad tillståndet skall kallas. 

Detta gör det naturligtvis svårt att hitta en unik 
och bra behandling som passar för alla. Eftersom 
patienterna är så olika kommer behandlingen att 
variera. Enligt min mening är det förmågan att an-
passa sig efter patienten som är en av kiroprakti-
kens stora styrkor.

► Reportage

OM SMÄRTA 
Smärta sitter bara i ditt huvud !

Innan du bestämmer dig för att kasta tidning-
en i spisen efter att ha läst den meningen, så låt 
mig förklara. I ditt huvud sitter hjärnan och upple-
velsen av smärta är en tolkning som hjärnan gör 
av inkommande signaler från nerverna. Impulser 
som den värderar gentemot tidigare erfarenheter 
samt psykologiska, sociala och kulturella faktorer. 
Detta är en av anledningarna till att samma stimu-
li kan orsaka varierande grad av smärta hos olika 
människor.

IASP ( International Association for the Study 
of Pain ), en internationell organisation för smärt-
forskning och smärtbehandling, definierar smärta 
enligt följande : "En obehaglig sensorisk och emo-
tionell upplevelse associerad med nuvarande eller 
potentiell vävnadsskada, eller beskrivs som en-
sådan skada." Detta innebär att du inte behöver 
ha en vävnadsskada för att uppleva smärta. Men 
själva smärtan är verklig och upplevs som lika 
plågsam ändå.

Även om vi ännu inte vet vad som orsakar fibro-
myalgi så börjar flera studier skapa en bild av någ-
ra orsakerna till den ökade smärta en person med 
fibromyalgi upplever.

 Signalen som skickas från kroppen genom 
nervsystemet upp till hjärnan som tolkar den som 
smärta har gått igenom många steg av upp- och 
nedjustering innan den når hjärnan. När denna 
justering inte fungerar, och signaler som vanligt-
vis inte är tillräckligt starka för att utlösa en smär-
trespons börjar orsaka en sådan kallas detta för 
central sensibilisering. Smärtan kan således upp-
levas som svårare, långvarigare eller kännas i ett 
större område än normalt.

De nedåtgående nervbanorna går från hjär-
nan ner till ryggmärgen och använder neuro-tran-
smittorer som serotonin och noradrenalin för att 
sänka smärtupplevelsen. Många patienter med 
fibromyalgi har visat sig ha för liten koncentra-
tion av dessa ämnen, vilket kan förklara varför 

smärtsignalerna dämpas i mindre grad hos dessa 
personer.

Som vi har märkt så upplevs smärta olika hos 
olika människor. Graden av smärta motsvarar inte 
graden av skada, men påverkas av en interak-
tion mellan biologiska, mentala och sociala fakto-
rer. Detta kallar vi för den biopsykosociala model-
len. Fysiskt tillstånd, gener, tidigare upplevelser, 
medfödd smärttröskel och tolerans kan betyda 
lika mycket som en persons utbildning, ekono-
misk trygghet, familjerelationer, social miljö el-
ler mental hälsa, så som ångest och depression. 
Alla dessa faktorer spelar in och påverkar varan-
dra. De kan förstärka eller lindra smärtupplevel-
sen eller bidra till hurvida ett smärtstillstånd blir 
kroniskt eller inte. Den biopsykosociala modellen 
har varit central för kiropraktiken långt innan den-
na modell fick sitt namn och kiropraktorer lär sig 
tidigt att smärta måste behandlas genom en in-
dividuell behandlingsplan och det är anledningen 
till den grundliga utredning och undersökning som 
kiropraktorerna tar sig tid till.

KIROPRAKTIK
Jag har nämnt kiropraktik flera gånger redan i den 
här artikeln, men vad är det egentligen för något ? 
Många kan tänka på kiropraktik som en behand-
lingsteknik eller som en enda metod. Kiroprak-
tiken å andra sidan, är ett yrke där man till stor 
del använder händerna i behandlingen, men där 
man också ger träningsprogram och rådgivning 
om kost och aktivitet. En kiropraktor har en speci-
ell expertis inom muskuloskeletala sjukdomar och 
har många fler verktyg än den ”knäckning" av le-
derna som vi kanske är mest kända för.

Behandlingen är evidensbaserad och utförs 
utan användning av läkemedel och syftar till att 
minska smärta och förbättra funktionsnivån på 
både kort och lång sikt. 

KIROPRAKTORN
Kiropraktorer är offentligt godkänd auktoriserad ►►

► Magnus H. Ruud. 
Kiropraktor vid 
MIBO-kliniken, Oslo.
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vårdpersonal som självständigt kan diagnosti-
sera och behandla utan krav på remiss först. En 
kiropraktor kan också hänvisa patienter till en 
medicinsk specialist som reumatolog, psykolog 
eller bildundersökning som röntgen, magnetrönt-
gen och datortomografi vid behov. 

Moderna kiropraktorer arbetar på evidensba-
serad basis. Det innebär att de ska använda den 
bästa aktuella forskningen som finns tillgäng-
lig, men det betyder också att de ska använda 
sin erfarenhet och utgå från patientens önske-
mål och preferenser. Kiropraktorerna utbildas i 
att ge information och råd, manuell behandling, 
rekommendera anpassade träningsövningar och 
rehabiliterade insatser. En kiropraktor har många 
olika verktyg, och även om kiropraktorn kan bry-
ta, sträcka, klämma, träna och prata, skulle jag 
säga att den solida utbildningen är det näst vik-
tigaste verktyget. Utbildningen garanterar att pa-
tienten får en behandling som är säker och indi-
viduellt anpassad. 

Det är minst lika viktigt att veta när man inte 
ska behandla som att veta när det är rätt att 
göra det. Ibland är det lämpligt att undersökas 
genom en specialist och /eller bildanalys innan 
en behandling kan påbörjas. Det viktigaste är na-
turligtvis att lyssna, inte bara på det som patien-
ten säger utan också på det som inte sägs.

Trots att forskningen ännu inte har kommit 
fram till de exakta orsakerna till fibromyalgi och 
med det en specifik och bra behandling, är det 
min åsikt att en kiropraktor är väl lämpad att 
vara ett  stöd för dessa patienter. Utbudet av be-
handlingar som vi har är stort. Vi är experter på 
muskuloskeletala sjukdomar och är vana att an-
passa vår behandling till varje enskild patient. 
Med andra ord, vi har ännu inte alla bitar i puss-
let och vi har inget botemedel, men vi har åtgär-
der. Här är några allmänna åtgärder som jag ofta 
fokuserar på med mina fibromyalgi-patienter.

ETT LIV I RÖRELSE
Kiropraktorföreningens motto är "ett liv i rörelse". 
Detta överensstämmer väl med forskningen som 
visar att fysisk aktivitet är det viktigaste. 

Cochrane-biblioteket är en databas med syste-
matiska granskningar inom det medicinska om-
rådet och anses vara en guldstandard för pålit-
lig information av hög kvalitet. Enligt dem finns 
goda bevis för att aerob träning under övervak-
ning har en gynnsam effekt på vår fysiska för-
måga och kan ge ett ökat välbefinnande, ökad 
tolerans mot tryck på smärtpunkter, samt mins-
kad smärta. Aerob träning är konditionsträning, 
det vill säga aktivitet som kan upprätthållas över 
tid, så som jogging, cykling, simning, eller dans. 
Styrketräning tycktes också minska smärtan av-
sevärt, ge ett bättre allmänt välbefinnande och 
leda till färre aktiva smärtpunkter.

Med långvarig smärta och utmattning som en 
del vardagen förstår jag att fysisk aktivitet inte 
är det första du vill göra, och det kan låta mot-
sägelsefullt att göra av med energi för att mins-
ka trötthet, men det är viktigt att veta att det är 
det som fungerar bäst . Mitt råd för att hitta nå-
got du verkligen tycker om att göra, börja i det lil-
la för att gradvis bygga upp. I början kommer du 
troligen att uppleva ömhet i musklerna under, 
eller efter träningen och att framstegen kom-
mer långsamt. Detta är inte farligt eller skadligt. 
Smärta och ömhet minskar när kroppen anpas-
sar sig till den nya belastningen. Om du ser fram 
emot att göra något kommer det inte längre att 
vara något jobbigt. Lätt träning som promenader 
eller simning kommer att kunna ge mindre smär-
ta i långa loppet. Det är viktigt att försöka avslu-
ta dagen med en del energi kvar i kroppen. Om 
man inte tar ut sig helt kan man hantera lite mer 
nästa dag. Att använda all din styrka dag efter 
dag kan sänka tröskelvärdet och göra det lägre 
på lång sikt.

GODA SÖMNRUTINER
Cirka två femtedelar av personer med fibromyalgi 
lider av dålig sömn på grund av störd sömnrytm. 
Detta kan leda till minskad produktion av hor-
moner som är viktiga för kroppens reparation av 
små skador som kroppen drabbas av dagligen. 
En bra och tillräcklig sömn är därför viktig för att 
minska smärta.

► Kiropraktorföreningens 
motto är "ett liv i rörelse".
Bild : Kelvin Valerio / Pexels

►►

Mina råd för en bättre sömnkvalitet är följande :
• Gå och lägg dig vid samma tid varje dag så att-

kroppen kommer in i en bra rytm.
• Undvik eftermiddagens tupplur eller begränsa 

den till mindre än 20 minuter så att inte natt-
sömnen störs.

• Ha inte för varmt eller för ljust i sovrummet.
• Undvik att äta, dricka koffeinhaltiga drycker el-

ler träna precis innan du går till sängs.
• Gör inte saker som håller dig vaken före säng-

gåendet som att använda din mobiltelefon, 
spela dataspel eller att städa. 

• Undvik alkohol. Du kanske somnar lättare men 
sömnkvaliteten blir väsentligt sämre. 

• Undvik att tänka, planera eller oroa dig i säng-
en.

SMÄRTA OCH STRESSHANTERING
Stress och ångest är en central del av fibromyalgi 
och kiropraktorn kan fungera som ett stöd i desas 
tillstånd. Denne kan också hänvisa patientenvida-
re till en psykolog eller samtalsterapeut. Jag ser 
mycket ofta fibromyalgi-patienter som inte sätter 
sig själva i första rummet. Detta kan vara sympa-
tiskt ibland, men med tiden kommer det inte att 
vara gynnsamt varken för individen själv eller fa-
miljen. Jag jämför det med det att om trycket fal-
ler i ett flygplan, så måste du först ta på dig själv 
syrgasmasken, innan du kan hjälpa personen bre-
vid dig. Försök hitta en balans mellan att känna 

och inte känna efter, när det kommer till dina sym-
tom. Det är viktigt att vara medveten om sjukdo-
men, men den skall inte ta över livet helt.

Jag vet att sjukdomsbilden fluktuerar natur-
ligt och ofta blir det lättare att leva med den över 
tiden

– Du är inte din sjukdom !
Smärtlindringstekniker har visat sig lovande för 

att öka motståndet mot att utveckla kronisk smär-
ta. Det kan vara tekniker som positivt tänkande, 
att lära sig att omdirigera sina negativa tankar om 
sig själv till positiva tankar och bekräftelser, akti-
viteter som distraherar från smärta, fysisk aktivi-
tet, aktiva avslappningsövningar och stretching.

UPPMÄRKSAMHET
Slutligen vill jag nämna att både fibromyalgiför-
bundet, vårdpersonal och patienter med sjukdo-
men, måste fortsätta det viktiga arbetet med att 
göra tillståndet känt för allmänheten. 

Jag har ofta hört patienter berätta att deras 
chef bara tycker att de "fejkar" sin sjukdom, eller 
att de har fått kommentarer från vänner och familj 
som ”åh ja så du kan hantera detta ja”, när de är 
ute och gör något. Ingen borde bli misstrodd bara 
för att deras sjukdom inte syns utanpå. 

En ökad kännedom om fibromyalgi hos befolk-
ningen i stort kan göra det lättare att leva med 
sjukdomen. ○
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BORÅS  
FIBROMYALGIFÖRENING
Av Gun Hallman – Hedersmedlem FIB Borås

Föreningen startades tack vare pro-
grammet Livslust, som den 1 februa-
ri 1998 handlade om fibromyalgi, där 
det i slutet meddelades att ett för-
bund skulle bildas. Dagen efter blev 
jag uppringd av Carina Jonsson, en 
kvinna som jag tidigare träffat i en fi-
brogrupp. ”Nu går vi med i förbun-
det”, sade hon, jag svarade att ”vi 
måste ha en förening först”, ”då star-
tar vi en”, svarade hon. Så blev det, 
Carina, Gunnel Johansson, Carina 
Meyer och jag började arbeta.

Vi kontaktade Studieförbundet Vux-
enskolan, och kunde med deras hjälp 
anordna ett upptaktsmöte i mitten av 
februari. Dit kom cirka 90 personer 
och det beslöts att en förening skulle 
bildas. En interimstyrelse bestående 
av oss fyra utsågs. Vi tog snabbt fram 
förslag till stadgar och kunde den 11 
mars kalla till årsmöte, där en styrel-
se på sju personer valdes. Medlems-
avgiften beslöts till 100 kronor per 
kalenderår.

Det var ett pyssel för att få eko-
nomin att gå ihop, kaffe och bul-
le ( hembakad ) kostade 20 kronor 
på medlemsmötena. Pengarna an-
vändes sedan till papper, kuvert 
och porto. Några av oss var med 
i Jönköpingföreningen, när Sveri-
ges Fibromyalgiförbund bildades, 

► Föreningsporträttet

men fick inte medlemskap förrän i 
augusti.
I november hade vi en föreläsning 
med dr Jan-Axel Axelsson, vår speci-
elle fibroläkare. Salen tog 100 per-
soner, det kom 170 besökare ! Vi 
fick en chock när vi såg kön ! Dr Ax-
elsson löste problemet med att hål-
la två föreläsningar. De som inte 
kom med först, väntade gärna. 31 
december hade vi 79 medlemmar, 
som kuriosa kan nämnas att för-
sta medlemsregistret var skrivet för 
hand!

I början höll vi till i SVs loka-
ler, men med ökande medlemsan-
tal behövdes ett kontor, det blev 
för trångt hemma hos mig. Genom 
kommunen fick vi 1999 vårt kon-
tor på Spinnaren, ett servicehus där 
också många föreningar hade kon-
tor och tillgång till både större och 
mindre lokaler för möten. För att få 
igång verksamheten startade vi fi-
kagrupper, som träffades två gång-
er i veckan på ett café och en pro-
menadgrupp, som träffades en 
gång i veckan. Vi kunde annonsera 
om våra möten och träffar gratis i 
Borås Tidning.

En stor händelse var när vi år 
2000 fick hedersuppdraget att an-
ordna förbundets första stämma. 

Det fanns i princip inga pengar, men 
tack vare att våra lokaler på Spinna-
ren var gratis gick det att genomföra. 
Det fanns också en restaurang i hu-
set, så vi avtalade med dem att ord-
na lunch båda dagarna. Vi åkte runt 
till hotell i staden och förhandlade 
fram bra priser.

Märk väl att det på den tiden 
fanns datorer, men de användes 
mest som ”skrivmaskiner”, alltså 
ingen e-post eller internet. Däremot 
gick telefon och fax varma, 

Anne-Marie von Essen tog emot 
anmälningarna och faxade dem till 
mig. Det gick åt mycket ”pyjamas-
papper” ! Kostnaderna för resor, 
mat och logi stod ombudens fören-
ingar för.

Nerverna var i dallring, när stäm-
man inleddes, men allt fungerade 
bra. Den tog ”bara” två och en halv 
timme. På kvällen var det visning och 
middag på Textilmuséet, som blev 
mycket uppskattat.

Till lunchen på söndag kom ett 
gäng glada ( trötta ) ombud, som va-
rit och fyndat i Knalleland, där post-
orderfirmorna hade affärer. Det kän-
des skönt på kvällen att bara kunna 
koppla av igen!

I detta sammanhang måste jag 
få ge en eloge till Anne-Marie von 

Essen och Mia Andersson, i dåva-
rande förbundsstyrelse. Tack vare 
deras ihärdiga och ideella arbete 
under åren, speciellt de första, har 
vi idag ett väletablerat Fibromyalgi-
förbund. Tyvärr finns inte Mia med 
oss längre.

Telia hade på den tiden ett erbju-
dande om att man gratis fick ha två 
namn i katalogen, så jag lade in Fi-
bromyalgiföreningen Borås på min 
telefon. Eftersom vi var lätta att hit-
ta, fick jag samtal från hela landet, 
som jag hänvisade till respektive 
föreningar.

Flera stora händelser inträffa-
de 2002. I januari kunde vi erbju-
da bad varje fredag i den varma re-
hab-bassängen på Borås lasarett. 
Baden var gratis, men medlemskap 
var obligatoriskt på grund av försäk-
rings-frågan.

Genom generösa bidragsbestäm-
melser för ”handikappföreningar” 
hade vi fått bra ekonomi. Medlems-
antalet hade ökat till 215, många 
sökte sig till en förening för att få in-

formation, innan internet kom.
Nästa händelse var att vi i no-

vember 2002 kunde inviga en egen 
lokal på 136 kvadratmeter, där vi 
kunde ha all verksamhet, vilket un-
derlättade arbetet. Genom fondbi-
drag, Lions och medlemmarnas bi-
drag med möbler, porslin, bestick 
med mera kunde vi inreda en stor 
sal med plats för ca 70 personer, 
och ett mindre rum, som var kontor, 
grupprum och kök. Senare kunde vi 
köpa in enhetliga möbler och pors-
lin. Vi drog också in telefon för att 
via den kunna använda internet. 

Genom åren bedrevs där många 
olika aktiviteter, medlems- och sty-
relsemöten, föreläsningar, pyssel, 
läsecirklar, vinprovning och till och 
med massage. Vi köpte kopiator 
och kunde själva trycka vårt med-
lemsblad.

Vi var med på Åhaga julmarknad 
under ungeför 10 år, där mängder av 
försäljare och föreningar deltog och 
med många besökare. Pysselgrup-
pen arbetade för högtryck med att 

tillverka julartiklar i mängder, som vi 
sålde eller lottade ut på marknaden. 
Julmarknaden lades tyvärr ned för 
några år sedan.

Allt gick dock inte som smort. 
Från 2010 och framåt har intresset 
för medlemskap i föreningen mat-
tats av, vilket också påverkat verk-
samheten. Troligen beror det på att 
många kan få information om sjuk-
domen på internet samt att yngre 
människor inte har samma intresse 
för föreningsarbete.

Antalet medlemmar har tyvärr 
minskat varje år, vilket också på-
verkar aktiviteter och deltagande i 
möten.

2014 avgick jag efter 16 år som 
ordförande. Gunilla Lecoq valdes 
till ny ordförande. Jag blev kvar 
som sekreterare fram till 2018 då 
jag på grund av sjukdom slutade. 
På årsmötet blev jag utsedd till he-
dersmedlem i föreningen, något 
som gladde mig mycket. ○

◄ Medlemmar i Borås-
föreningen under ett 
parti boule.

I en infraröd bastu från Nordic Relax värms man av 
högkvalitativa och effektiva fullspektrumlampor 
framtagna för hälsa och wellness. Temperaturen 
är behaglig och omgivningen ljus och luftig. 

Att basta i infraröd värme har flera hälsofördelar.  
Infrastrålar värmer kroppen direkt och tränger ner 
i hud och vävnad. Värmen verkar smärtlindrande 
och minskar risk för inflammerade och styva leder.  

En infraröd bastu från Nordic Relax ger kärlek för 
kropp och själ - läs mer på www.nordicrelax.se.

LINDRA KRONISK VÄRK I EN INFRARÖD 
BASTU FRÅN NORDIC RELAX

Använd koden 
FIBROMYALGI10 

för 10 % rabatt  

Just nu erbjuder 
vi även fri frakt
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Min historia i Borås Fibromyalgiför-
ening började när min svärmor tyck-
te att jag kunde följa med på ett fö-
redrag om fibromyalgi med Robert 
Olin. Svärmor som deltog i de varma 
baden på Rehabbadet tyckte att jag 
kunde väl också kunde behöva lite 
värme. 

När Gunnel Johansson som an-
svarade för vattengymnastiken skul-
le operera sina fötter gick jag in som 
vikarie tills hon kunde fortsätta som 
ledare.Hon hade hört ryktas att någ-
ra skulle avgå från sina uppdrag i 
styrelsen. Hon visste att jag hade 
föreningsvana och föreslog att jag 
kunde väl vara med i styrelsen. Jag 
gick då på årsmötet och blev invald i 
styrelsen.

2011 var jag med och anordnade 
en friskvårdsresa till Ädelfors Folk-
högskola. Vi lyssnade på trevliga fö-
reläsningar, provade på lite olika ak-
tiviteter och åt god mat men framför 
allt så skrattade vi mycket.

När Gun Hallman avgick som ord-
förande tog jag över klubban. Kerstin 
Johansson blev min parhäst som 
vice ordförande. 

När vår kassör Elisabeth Bolin av-
gick så hade vi ingen som ville bli 
kassör i föreningen så vi gjorde en 
rockard, jag blev kassör, Kerstin gick 
in som ordförande och Anita Johans-
son blev vice ordförande.

Under våra år tillsammans har vi 
gjort vårt bästa för att hålla verk-
samheten igång. 

Julmarknaden på Åhaga varje år 
gjorde att vi hade ett mål med vårt 
pyssel och handarbete, då vi lottade 
ut våra alster. Tyvärr tyckte folk att 
inträdet blev för dyrt så arrangörer-
na upphörde med Julmarknaden. Vi 
har fortsatt med vårt öppet Hus med 

pyssel och handarbete därefter. 
2010 och 2011 hade vi ljusstöp-

ning i Wandas regi. En del av våra al-
ster var med på Åhagas Julmarknad.

Badet har varit navet och gene-
rerat många medlemmar. Det är 
många som har behov av varma bad 
och vi har haft fulltecknat i vår bad-
grupp. Efter bara 5 gånger med vat-
tengymnastik våren 2020 upptäck-
tes mögel i badet så det stängdes 
för reparation.

De senaste åren har vi spelat bou-
le i Boulehallen. Det har lockat till 
många skratt eftersom vi spelar hell-
re än bra.

Föreningen krymper sakta var-
je år. En orsak är att de flesta skaf-
far sig information på internet. Precis 
som föreningar över hela landet så 
är intresset för att sitta i en styrelse 
ljummet. Vi som sitter i styrelsen nu 
har väldigt trevligt när vi träffas, men 
tyvärr är medelåldern rätt hög. 

Många som ringer till oss vill ha 
kontakt med en läkare som lyssnar 
på dem och inte bara nonchalerar 
dem. Tyvärr så finns det många lä-
kare som inte anser att fibromyalgi 
är en sjukdom utan något vi inbillar 
oss, och bemöter oss därefter.

De senaste två åren är det många 
som blir utförsäkrade hos Försäk-
ringskassan. De blir hänvisade till Ar-
betsförmedlingen som har till uppgift 
att pröva deras arbetsförmåga. När 
de inte kan hitta någon arbetsupp-
gift till dem som de klarar av skick-
as de tillbaks till Försäkringskassan 
som hänvisar till försörjningsstöd. 

Från början uppmärksammades 
Internationella Fibromyalgidagen den 
12 maj med samling på torget där 
föreningen delade ut broschyrer mm. 
Många gånger var det riktigt ruskvä-

BORÅS FIBROMYALGIFÖRENING 
Del 2  
av Gunilla Lecoq, Kassör

der. Vi började då att stå i entrén på 
Södra Älvsborgs Sjukhus där vi kun-
de lämna information till många utan 
att frysa.

Hösten 2019 lämnade vi vår gam-
la lokal på Dammsvedjan, orsaken 
var att vi fick besvär med mögel och 
många av medlemmarna kunde inte 
vara i lokalen. Vi flyttade till Träff-
punkt Simonsland där vi hyr en kon-
torslokal. Det finns många större 
lokaler i huset för möten och föreläs-
ningar. Det är många funktionshin-
derföreningar som har sin verksam-
het där. 

Den rådande pandemin har tyvärr 
lagt locket på för all inomhusaktivi-
tet. Det är vi inte ensamma om. Vi 
hoppas att vaccineringarna kommer 
igång så vi också kan mötas igen.

Styrelsen har upptäckt att det går 
bra att träffas digitalt och vi använ-
der nu Zoom för våra styrelsemöten. 

Vi planerar att prova Zoom Café. 
Vi sitter hemma och fikar tillsam-
mans med övriga som vill vara med 
digitalt. Det är ett enkelt sätt att i 
alla fall ses lite över en kopp kaffe 
och prata med varandra.

Det är svårt att hitta på aktivite-
ter som inte kostar medlemmarna 
så mycket. Vi önskar att våra med-
lemmar ringer oss och kommer med 
förslag på något att göra tillsam-
mans. Vi vill gärna anordna utflyk-
ter eller spadagar, men tyvärr kos-
tar det för mycket för en resurssvag 
grupp.

Vi behöver att våra medlemmar 
ringer eller mailar om aktiviteter de 
skulle vilja att vi anordnar. Vi har ju 
olika intressen bland annat beroen-
de på ålder. Vi som är äldre har ju i 
regel inte samma intressen som de 
yngre. ○

► Föreningsporträttet
► Gun Hallman sköter 
föreningens kontor.
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Ann-Helen Andersson
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Rose-Marie Bergqvist 
Hökarum

Skicka svaret, texten i de blå rutorna, senast 31 juli till : fibromyalginytt@fibromyalgi.se 
eller med post till kansliet : Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg
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SMÄRTKUBEN
TEXT JOHAN BJÖRKEGREN │ BILD FRANK PALM

► Reportage

Trots framsteg inom jämställdhet 
finns det fortfarande starka ge-
nusnormer om att män ska vara 
hårda och kvinnor känsliga. Såda-
na förväntningar syns även i häl-
so- och sjukvården och kan leda till 
skillnader i bemötande, bedömning 
och behandling för kvinnor och män 
med smärta. För att förändra detta 
har verktyget Smärtkuben utveck-
lats för att utbilda personal i vår-
den.

Smärtforskning visar att kvinnor 
upplever mer smärta än män, att 
kvinnor och män upplever och be-
skriver sin smärta på olika sätt och 
att kvinnor och män har olika till-
vägagångssätt för att hantera sin 

smärta. Traditionellt så har forskare 
kopplat ihop skillanderna med bio-
logiska olikheter mellan könen, men 
så enkelt är det dock inte. Smärta 
är en subjektiv, personlig upplevel-
se och färgas bland annat av sam-
hällets förväntningar och hur vi upp-
fostrats att synliggöra, beskriva och 
hantera den. 

Tanken med smärtkuben är att 
stimulera till reflektion och diskus-
sion vilket kan leda till förändring. 
Smärtkuben kan användas på ar-
betsplatsträffar eller behandlings-
konferenser. 

Vi tog kontakt med Anke Samu-
lowitz som varit med och tagit fram 

kuben för att svara på några frågor 
om verktyget. 

Berätta lite om dig själv, vad har 
du för bakgrund  ? 

– Jag är sjukgymnast och psyko-
log och arbetar som regionutveck-
lare hos Västra Götalandsregio-
nen, på Kunskapscentrum för jämlik 
vård. Sedan några år tillbaka är jag 
också doktorand på halvtid vid Gö-
teborgs universitets avdelning för 
samhällsmedicin och folkhälsa. Mitt 
doktorandarbete handlar om genus 
och långvarig smärta. Jag vill veta 
mer om hur föreställningar om kvin-
nor och män med långvarig smärta 
påverkar vilket bemötande och vil-

ken behandling de får i hälso- och 
sjukvården. 

Hur började ditt intresse för smär-
ta och smärtpatienter ? 

– När jag började arbeta på Kun-
skapscentrum för jämlik vård och 
fick möjlighet att forska om smär-
ta och smärtpatienters erfarenheter 
var det som om alla pusselbitar föll 
på plats.

 Jag kunde då använda mina kun-
skaper om jämlikhet och mina er-
farenheter som sjukgymnast, psyko-
log och verksamhetutvecklare.   

Hur kom du på idén till smärtku-
ben ? 

– Det var faktiskt inte min idé. 
Jag berättar strax hur det gick till... 
Det började med att jag hade skri-
vit en översiktsartikel om hur kvin-
nor och män med långvarig smärta 
beskrivs i vetenskapliga tidskrifter. 
Mina kollegor på Kunskapscentrum 
för jämlik vård tyckte att det var 
spännande resultat och undrade 
hur vi kunde omsätta resultaten i 
verksamhetsutveckling. Så jag vän-
de mig till några kloka människor 
som arbetar med patienter med 
långvarig smärta inom hälso- och 
sjukvården och vi bildade en arbets-
grupp som träffades några gånger.

Hur gick arbetet med att ta fram 
smärtkuben till ? Vilka var ni som 
jobbade med projektet ? 

– I arbetsgruppen fanns det 
bland annat fysioterapeut, arbets-
terapeut och kurator, personal från 
både primärvård och specialistvård. 
Gruppen diskuterade vilka teman 
från min artikel de tyckte var mest 
relevanta att lyfta till diskussion 
bland personal och hur vi kunde 
formulera innehållet på ett begrip-
ligt sätt. Gruppen diskuterade ock-
så vilken form vi kunde välja för att 
locka personal till diskussion, själv-

reflektion och eftertanke. Gruppen 
var tydlig med att de inte ville ha yt-
terligare en webbutbildning, inte en 
folder som skulle försvinna i alla 
pappershögar och inte heller en in-
spirationsföreläsning, där det fanns 
risk att alla hade glömt innehållet 
ett par dagar senare igen. Till slut 
var det en person i gruppen som 
såg att vi hade fem olika teman och 
tyckte att dessa, tillsammans med 
en sida med allmän information, 
blev perfekt att kommunicera i for-
matet av en pappkub. 

Jag fastnade direkt för idén. Det 
var både symboliskt, personalen 
skulle vrida och vända på detta 
med genus och smärta, och det var 
praktiskt. Smärtkuben syns, den 
väcker nyfikenhet och den kan stå 
framme, redo för diskussion i olika 
sammanhang. Den kan även skick-
as till verksamheter platt i ett ku-
vert. En reklambyrå hjälpte oss att 
ta fram själva kuben. Vi testade se-
dan en prototyp och när både per-
sonal, forskare och personer med 
egen erfarenhet av smärta hade 
gett oss värdefulla synpunkter på 
den kunde vi ta fram slutversionen. 

Tycker du att smärtkuben har 
fungerat som det är tänkt, och har 
mottagandet varit bra ?

– Smärtkuben har väckt mycket 
intresse och har tagits emot väl i oli-
ka sammanhang. Några gånger har 
jag själv introducerat Smärtkuben 
och fått lyssna på mycket spännan-
de diskussioner bland personalen. 
Ibland börjar samtalet med ”synen 
på kvinnor och män kan nog vara 
problem - men inte hos oss väl ?”. 
Men det är alltid någon som har ex-
empel på när det har blivit fel el-
ler vad som kan göras bättre även i 
den egna verksamheten. 

Vi håller också på att utvärdera 
Smärtkuben på olika sätt men det 
är inte helt lätt att följa upp om ►►

det har blivit skillnad för patien-
terna. 

På vilket sätt kan Smärtkuben 
ändra på könsnormativa föreställ-
ningar inom smärta ?

– Stereotypa föreställningar om 
kvinnor och män finns i hela samhäl-
let. Vi blir matade med stereotyper 
överallt, i media, genom reklam med 
mera. En vanlig fördom är exempel-
vis att kvinnor med smärta är känsli-
ga och känner efter ( för mycket ) och 
att män med smärta biter ihop och 
undviker att gå till vårdcentralen. 
Det är en stereotyp och det behöver 
inte alls vara så, det kan lika gärna 
vara tvärtom. Stereotyper är så van-
liga att vi sällan reflektera över dem. 
Som ett första steg måste vi bli med-
vetna om våra förutfattade meningar 
för att kunna ifrågasätta dem. Och 
det hoppas vi att Smärtkuben hjäl-
per till med. Det blir också lättare 
om vi gör det tillsammans med an-
dra och bjuder på oss själva. Som en 
person i arbetsgruppen sa: Nu har vi 
pratat så mycket om normer i den-
na grupp och ändå kom jag på mig 
själv med att fråga en kvinna, en pa-
tient, ”Hjälper din man till hemma ?” 
Så onödigt ! Genom denna fråga ut-
tryckte jag en stereotyp förväntan 
att det alltid är kvinnan som ansva-
rar för hemarbetet. Jag hade lika gär-
na kunna fråga mer neutralt ”Hur för-
delar ni hushållsarbetet hemma ?”. 

Det hände något i gruppen när 
hen bjöd på sig själv. Det blev genast 
lättare att tänka efter och erkän-
na att det är lätt att falla in i gamla 
mönster och att vi behöver hjälpas åt 
för att kunna bli mer normmedvetna.  
 
Finns det stereotypa föreställning-
ar utifrån andra bakgrundsfakto-
rer än kön ?

– Absolut ! Vi vet av både forsk-
ning och erfarenhet att det finns 
stereotypa föreställningar om pa-
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tienter med smärta också utifrån ål-
der, födelseland, sexuell läggning 
och utbildningsgrad med mera. Jag 
har till exempel pratat med flera 
unga patienter som berättat att de 
blivit bemötta med ”du som är så 
ung ska / kan inte ha så ont”. Jag har 
också pratat med flera äldre patien-
ter som fått höra ”det hör till att ha 
ont när man blivit äldre”. Dessa ste-
reotypa uppfattningar kan leda till 
att patienter ( både yngre och äld-
re ) inte får den behandling de skulle 
behöva. Vi hoppas att diskussioner 
om fördomar utifrån kön också kan 
öppna upp för diskussioner om an-
dra föreställningar, om till exempel 
ålder, utbildningsgrad, kultur med 
mera. Vi behöver också utmana för-
domar om personer som identifierar 
sig varken som kvinna eller man.

Används den eller kommer den att 
användas inom andra Landsting 
än Västra Götalandregionen ? 

– Smärtkuben har spridits till fle-
ra regioner i landet. Den används av 
personal både på smärtmottagning-
ar på sjukhus och inom primärvår-
den. Den har också börjat användas 
mer och mer i olika högskole- och 
universitetsutbildningar i Sverige, 
exempelvis vid utbildningen av fysi-
oterapeuter, läkare, arbetsterapeu-
ter och sjuksköterskor.  

Finns det några planer på att vida-
reutveckla konceptet ? 

– Vi skulle vilja göra fler varianter 
på Smärtkuben eller sidor på den 
som handlar om andra stereotypa 
uppfattningar, exempelvis utifrån ål-
der eller etnicitet. 

Har du några andra idéer om och 
koncept för hur man kan förändra 
och förbättra smärtvården ? 

– Det finns många förbättrings-
möjligheter för smärtvården, ex-
empelvis när det gäller kontinuitet. 

Många patienter har berättat för 
mig hur påfrestande det är att be-
höva berätta hela sin sjukdomshis-
toria gång på gång när de får träffa 
nya läkare hela tiden. 

Men det viktigaste av allt är att 
påminna hälso- och sjukvården om 
att den bästa kunskapen finns hos 
patienterna ! Om hälso- och sjuk-
vården kan bli duktigare på att ta 
med patienter i sitt kvalitets- och 
utvecklingsarbete kan vården bli så 
mycket bättre !

Vad är dina tankar om hur smärt-
kuben kan vara till nytta speciellt 
för patienter med fibromyalgi ? 

– Som doktorand har jag läst 
många intervjuartiklar där patien-
ter med smärta berättar att de inte 
blivit trodda och att de inte blivit be-
handlade som trovärdiga patienter 
när de vänt sig till hälso- och sjuk-
vården. Det är framförallt kvinnor 
som beskriver att vården inte tar de-
ras smärta på allvar. Det tycks vara 
särskilt vanligt när det handlar om 
smärttillstånd som inte går att ”bevi-
sa” med labbprov eller genom rönt-
gen. Fibromyalgi används ofta som 
exempel på det. När personal inte 
tar smärtan på allvar kan detta bero 
på förutfattade meningar om kvin-
nor med långvarig smärta och med 
Smärtkuben vill vi utmana sådana 
föreställningar. 

I min forskning har jag också 
kunnat se att män med sjukdomar 
som främst drabbar kvinnor, som 
exempelvis fibromyalgi, kan känna 
sig ifrågasatta i sin manlighet. ”Män 
ska inte gnälla, män ska inte ha ont”, 
som en man sa till mig. Och han 
fortsatte ”och tyvärr är det precis 
det som samhället förväntar sig av 
kvinnor”.
Det är verkligen dags att ifrågasätta 
sådana normer om kvinnor och män. 
Och det hoppas jag att Smärtkuben 
kan bidra till.  ○

▲ Anke Samulowitz.
En av de drivande inom 
projektet Smärtkuben. 
Foto: Frank Palm Jag tar det från början med lite historia om forsk-

ningsstiftelsen som är initierades av Förbunds-
stämman i Borås år 2000. Stiftelsen hette då 
Sveriges Fibromyalgiförbunds fond till Kerstin 
Franssons minne. Kerstin Fransson hade varit för-
bundets försäkringskonsult som nyligen avlidit ef-
ter en kort tids sjukdom. 

Fondens syfte var att hjälpa och stödja förbun-
dets medlemmar i Kerstin Franssons anda. I för-
sta hand skulle medlemmar kunna söka medel ur 
fonden för att anlita juridisk eller annan expertis 
i försäkringsfrågor. Då fondens kapital inte växte, 
så slogs den samman med Sveriges Fibromyalgi-
förbunds forskningsfond, numera Fibromyalgiför-
bundets Forskningsstiftelse. Forskningsstiftelsen 
startades år 2008 i samband med Fibromyalgi-
förbundets tioårsjubileum. Fibromyalgiförbundet 
skänkte en grundplåt på 250 000 kronor till fon-
den. Syftet med fonden var att stödja forskning 
om fibromyalgi. Något år senare erhöll förbundet 
ett större arv från en privatperson. Villkoret från 
givaren var att pengarna skall gå till forskning om 
fibromyalgi. I och med den generösa gåvan kunde 
stiftelsen börja dela ut medel till forskare. 

Stiftelsen är fristående och lyder under stif-
telselagen. Den har eget organisationsnummer, 
egen styrelse, egna stadgar och ett 90-konto hos 
Svensk Insamlingskontroll.

FIBROMYALGIFÖRBUNDETS 
FORSKNINGSSTIFTELSE

Arvet förvaltas av stiftelsens styrelse som arbetar 
ideellt och ser till att  pengarna placeras med god 
avkastning. 

Det är avkastningen på placerade pengar som 
delas ut till forskning. Styrelsen har CLB redovis-
ning i Höganäs, revisorerna på BDO i Helsingborg 
och givetvis banken till hjälp i ekonomiska frågor. 

På stiftelsens hemsida finns formulär för min-
nesgåva för att hedra minnet av någon som avlidit, 
en högtidsgåva till någon som du vill uppvakta eller  
en julgåva. När dessa formulär fyllts i så skickar vi 
ett fint kort till det ändamålet du valt för gåvan. På 
hemsidan finns även julkort och alla hjärtansdag-
kort att själv ladda ned och skriva ut. Du kan även 
ge en egen gåva.

Du kan starta din egen insamling på Facebook 
till förmån för forskningen om fibromyalgi eller 
skicka enskilda gåvor. Fibromyalgiförbundets 
forskningsstiftelse tar tacksamt emot både små 
och stora bidrag. Inget bidrag är för litet. 

Vi tackar för alla inkomna gåvor under åren, allt 
från vår insamling 12 maj där det kom in många     
gåvor på just 12 kronor, men även större summor.

TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │ BILD PIXABAY

Swish : 123 900 39 97
Bankgiro : 900–3997
Plusgiro : 90 03 99-7
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Denna sommar rider Carola Joelsson och Carina  
Jörgensson Öland runt i syfte att samla in pengar 
till forskning om fibromyalgi och reumatism. 
Ett spännande initiativ som gör att vi blir nyfikna på 
att veta mer. Vi tog kontakt med de två vännerna 
för att höra mer om projektet. 

Vi kommer att följa Carin och Carola på deras 
ritt. Du kommer att kunna läsa om projektet på vår 
facebook, via hemsidan och i nästa nummer av Fi-
bromyalginytt. 

Berätta gärna lite om er själva. Vilka är ni och 
vad har ni för bakgrund?

Carola: – Jag är en kvinna på 53 år som är född 
i Tingsryd, men har varit en liten flyttfågel genom 
livet. Min mor, som gick bort 2017, hade värk i stort 
sett hela sitt liv. Jag håller på med olika hantverk 
och har ridit mer eller mindre sedan jag var två och 
ett halvt år gammal. Under mitt yrkesliv har jag ar-
betat inom olika yrken, som till exempel metallar-
betare, plastarbetare, sömmerska, inom vården, 
med två olika ridskolor och ett försäljningsstall. 

Jag har har också varit familjehem och stödfamilj 
till ungdomar och barn. Min värk blommade ut när 
jag var 19 år, efter att jag fött mitt första barn. 

Idag driver Carina och jag stallet Ironhorse, där vi 
är inriktade på avel av trav- och galopphästar, dis-
tansridning, dressyr, hoppning, trav och western. 

Carina: – Djurintresset har jag haft hela livet. 
Det började med hästar när jag var sju år gammal. 
Jag höll på med ridning tills jag var 39 år. Under 
den tiden sysslade jag mest med hobbyridning 
och uppfödning av araber.  I ridningen var det även 
westernridning. Westernintresset har varit en stor 
del av mitt liv och jag har även fått Carola att bli 
intresserad av detta. 

Hur kom ni på idén att genomföra ritten ? Berät-
ta lite om projektet och upplägget.

Det var för ett år sedan då vi började fundera och  
”spåna” på en långritt när vi var i vårt gamla stall i 
Törnelycke. Carolas särbo Michael kläckte då idé-
en att rida från fyr till fyr på Öland. Då tänkte vi att 
varför inte rida runt hela Öland? Och att göra ritten 

ÖLAND RUNT 
PÅ HÄSTRYGGEN 

 TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │ BILD PIXABAY, CHRISTINA JÖRGENSSON

►►

FÖR FIBROMYALGIFORSKNINGENS SKULL
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till förmån för Fibromyalgi- och reumatikerförbun-
den i och med att vi båda lider av dessa sjukdomar.
Och under ritten så besöker vi olika sevärdheter 
längs vägen. Sagt och gjort blev det bestämt att vi 
skulle göra denna ritt under sommaren 2021. 

Hur länge har ni haft ert intresse för ridning ?
–Vi har haft detta intresse sedan barnsben. 

Carola : –Jag har tävlat i hoppning, men främst 
sysslat med såkallade ”problemhästar”, inridning, 
tillridning, inkörning av unghästar. Men även lite 
avel med. 
Carina : – Allt som Carola har sagt stämmer in även 

på mig, förutom det med hopptävlingar.

Har det funnits perioder i ert liv då ni inte kla-
rat av att rida? Hur kom ni i så fall upp i sadeln 
igen?

Carola : –Ja, det har funnits sådana perioder. 
Mitt längsta uppehåll var på sju år. Under denna 
tid  var min värk fruktansvärd och hemsk. Det var 
inte en dag som var lik den andra när det kom till 
värken och den hoppade från ställe till ställe på 
kroppen. Men längtan efter hästar och att komma 
upp i sadeln igen fanns där hela tiden. 

Carina : –Mitt längsta uppehåll från ridningen var 
på 14 år och det var på grund av min värk. Och det 
var likadant som Carola beskrev sin värk. 

Carina: – Vår vänskap kom i och med att jag träf-
fade min partner Jörgen som också har det ett ge-

nuint hästintresse och jag började igen rida hos en 
vän. Carola frågade om hon fick följa med och rida 
någon gång . Efter den första ritten tillsammans så 
var vi fast igen för all framtid. 

Genomför ni ritten helt på egen hand eller behö-
ver ni service utefter vägen ?

– Vi har våra gubbar som följer med oss under 
hela ritten Öland runt. De har med sig vatten, mat 
till oss och hästarna och  sköter vår markservice. 
De kommer troligen också att rida med oss någon 
delsträcka under veckan. 

Ni har båda ett kulturintresse och kommer att 
stanna vid kulturminnen. Var kommer det intres-
set från ?

 Carola: –Jag har haft det intresset sedan barns-
ben. Jag slukar allt när det kommer till  arkeologis-
ka dokumentärer både ifrån Sverige och resten av 
världen. 

Carina: – Liksom Carola har jag också haft det 
intresset sedan jag var liten. Jag älskar gamla öde-
hus i skogen, det gamla livet utan bilar och moder-
na uppfinningar. En fascination för western-tiden i 
USA mellan 1810–1860 delar vi båda. 

Ni gör ritten för att stötta forskningen kring fi-
bromyalgi. Har ni några drömmar om hur mycket 
pengar ni kan samla in under veckan ?

– Vi är mycket glada för allt som vi kan samla in, 
men vi hoppas iallafall på att det kommer att bli 
några tusen kronor. Någon specifik summa har vi 
inte drömt om eller satt upp som mål. Men som 
det gamla ordspråket lyder :  ”Alla bäckar små, blir 
till en stor å”. 

Vad har ni fått för respons på projektet så långt ?
– Vi har hittills bara fått positiv respons på ritten 

och alla har tyckt det är ett fint intiativ. 

Kommer man att kunna följa er ritt via sociala 
medier på något sätt ? 

– Vi har skapat en grupp på Facebook som heter 
Ölandsritten. Där vi kommer att lägga upp material 
och även sända live under resans gång. 

Är det några speciella förberedelser som ni mås-
te göra inför ritten ?

– Ja, det är det såklart. Till exempel :
• Att gå igenom vår och hästarnas utrustning. 
• Packa sadelväskorna. 
• Införskaffa mat till hästarna för en vecka.

◄ Carola med hästen Sam (till vänter)         
och Carina medhästen Photo
Bild : Christina Jörgrensson. 

• Gå igenom allt som ska vara med i vår med-
följande hus- och personbil. 

Det är säkert mer saker vi måste göra, men i skri-
vande stund så kommer vi inte på mer. 

Har ni ridit några längre sträckor tidigare ?
 – Ja det har vi. Vi gjorde en distansritt förra som-

maren på sammanlagt 16 mil. En vanlig uteritt för 
oss kan landa på en sträcka på mellan två till fyra 
mil i blandad terräng och i varierat tempo. Ölands-
ritten kommer till 90 % bara vara i skritt-tempo. 

Vad är det för underlag på ritten ? 
– Det är blandat, asfalterade vägar, grusvägar 

och stigar i naturen.

Är det någon speciell sträcka som är extra utma-
nande att rida ?

– Det som kan bli lite utmanande är nog när 
vi kommer till samhälle, med mycket bilar och 
så. Men förövrigt så blir det inte så utmanande.  

Är det någon särskild plats eller delsträcka på 
Öland som ni ser extra mycket fram emot att få 
se från hästryggen ?

– Det ska bli roligt att se borgarna. Men alla se-
värdheter kommer att bli roligt att se.

Kommer ni att göra något särskilt när ni är " i 
mål" ?

– Nej, inget som är bestämt i skrivande stund. 
Men kanske det blir något spännande, när vi kom-
mer fram. 

Berätta gärna lite mer mer om hästen...
– Photo är 9 år gammal och är av rasen varm-

blods travare. Hon är genomsnäll och trygg att 
rida. Hon älskar att leka rodeohäst i hagen. Hon är 
ca 160 cm  i mankhöjd. 

Sam är 11 år och är av rasen danskt halvblod. 
Hon är som Photo, genomsnäll och trygg att rida. 
Sam tycker om att busa till det i hagen och digga 
musik i stallet. Hon är 182 cm i  mankhöjd. ○

Vi vill hänga på Carola och Carina för att 
visa att vi alla kan utefter vår egen för-
måga. I samband med ritten på Öland 
kommer förbundet att anordna en egen 
utmaning, Fibromyalgiutmaningen, där 
du själv kan välja en sträcka att gå, cyk-
la, rida, simma eller vilket som passar 
dig bäst.

Syftet med utmaningen är att sam-
la in pengar till forskning om fibromyal-
gi. Genom att delta är du dessutom med 
och synliggör sjukdomen och de som le-
ver med en fibromyalgidiagnos.

Vill du vara med i utmaningen? An-
mäl dig genom mail till: anmalan@fibro-
myalgi.se. Skänk sedan en valfri gåva till 
forskning. Du deltar genom att själv väl-
ja aktivitet och  sträcka efter dagsform. 
Du som har anmält dig deltar i en utlott-
ning med vinster skänkta av Wellnox, 
Christyle.se och Fibromyalgiförbundet. 
På Facebook hittar du mer information 
om utmaningen.

Pengarna som samlas in går oav-
kortat till Fibromyalgiförbundets forsk-

ningsstiftelse. Stiftelsen har 90-konto 
och fördelar varje år medel till forskning 
om fibromyalgi.

Genom att vara med i Fibromyalgiut-
maningen är du med och gör skillnad för 
den som drabbas av fibromyalgi.
Är du företagare så kan någon av dina 
medarbetare ha diagnosen fibromyalgi. 
Var därför du också med och stötta ut-
maningen.

Läs mer om fibromyalgi och forsknings-
stiftelsen på hemsidan.
Ditt deltagande är viktigt och bidrar till 
en ljusare framtid för människor med fi-
bromyalgidiagnos.

Du kan Swisha din gåva till Fibromyal-
giförbundets Forskningsstiftelse : 123 
900 39 97 och märk din gåva med 
”Fibromyalgiutmaningen”. 

Eller så kan du sätta in en gåva på Bank-
giro: 900–3997 eller Postgiro: 90 03 
99-7. 

FIBROMYALGIUTMANINGEN !
Utmana oss i Förbundsstyrelsen och 
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse.



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
Nordic Relax : 10% rabatt på bastusortimentet.
www.nordicrelax.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


