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INNEHÅLL #4

oppas ni, som vi här hemma, har fått fram de 
där extra ljusen som behövs i vintermörkret. 
Först har vi den fina adventstiden att se fram 
emot, sedan den stämningsfulla juletiden. Vi 

vet ju i dag inte hur den blir för oss med släkt och 
vänner kring jul. Skulle det bli en jul utan släktkalas 
får det gå ändå, huvudsaken är att vi håller oss fris-
ka från det där ordet vi alla är trötta att höra. Har 
hört släkt som tänker fira jul via någon digital platt-
form, alltså träffas digitalt, alla sätt är bra utom dom 
dåliga som det heter. Varför inte ta en stund och se 
varandra via skärmen och prata bort en stund abso-
lut bättre än inget alls.

För att fortsätta att tänka positivt, vi har när tid-
ningen kommer ut, cirka 2 veckor kvar tills mörkret 
vänder och vi går mot ljusare tider igen. Känns här-
ligt att tänka så i den tid som är mörkast. 

Förbundsstyrelsen har under hösten jobbat digi-
talt, vi har alltså inte träffats sedan februari, känns 
tråkigt men ändå härligt att vi kan ses via webben. 
Förbundsstämman genomfördes digitalt, vilket gick 
över förväntan bra, alla är vi nya med den nya tek-
niken att ses, en stor eloge till alla som deltog. Mer 
om stämman och vilka som valdes in i förbundssty-
relsen läser du på sidan 4–5.

Vi har under hösten haft en stor marknadsförings-
kampanj.  Där vi via vår Facebooksida kört fråge-
stunder om smärta och smärtlindring vid fibromy-
algi. Dessa frågestunder har varit välbesökta och 
många frågor för Björn Rudman att svara på kom 
in. Du kan se dessa i efterhand på vår Facebook 
sida. Vi har även haft digital Yogakurs, allt i samar-
bete med Caladrius. Yogan spelades in och finns att 
köpa i efterhand. Jag har aldrig förut deltagit i något 
yogapass och kände under första kurstillfället, kan 

detta ge något? Jodå det kändes i kroppen efteråt, 
en skön känsla av att ha väckt kroppen till liv infann 
sig. Vi har snart gjort de 5 tillfällen som vi skulle ha 
via Zoom, Zoom är en av plattformarna som i höst 
har blivit den naturliga mötesplatsen. 

Som ni kommer att se har tidningen inuti fått ett 
lite annorlunda utseende, det är vår nya medarbeta-
re på kansliet Johan Björkegren som sätter sin prä-
gel på tidningen. Vi hoppas att den ska tilltala dig. 
I detta nummer lyfter vi fram Belly Balance, en sam-
arbetspartner till Fibromyalgiförbundet. Du vet väl 
att Belly Balance och andra företag ger dig rabatt på 
olika sätt. Glöm inte att logga in på hemsidan och 
ta del av erbjudanden som finns under ”förmåner”. 
Där hittar du de förmåner som förbundet har teck-
nat med företag, men också de förmåner som din 
förening eventuellt har tecknat med lokala företag. 
Gynna gärna dessa som ger oss fina rabatter. 

På sidan 31 kan ni läsa om Pain Podden, det är 
Gunilla Brodda Jansen som har en mycket bra podd 
att lyssna till. Gunilla tar upp många bra ämnen som 
berör oss, missa inte den.

Glöm inte att köpa julkort av oss så stöder du 
forskningen kring fibromyalgi, du hit-
tar korten på sidan 25, stort tack 
för ditt stöd till forskningen.

 
Till slut vill jag med stor vär-
me önska er alla en riktigt 
fin adventstid och en riktigt  
God Jul och Gott Nytt År.

 
  / Marie-Louise
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► Ordföranden har ordet

 STYRELSEMÖTE 
14–15 december  

EXTRA STÄMMA 
23 januari 

Beslut om medlemsnivåer 
på medlemsavgifter

 
NORDISK TRÄFF  

I DRAMMEN
21-23 februari  

(om pandemin tillåter)
 

Intervju med Gunilla Brodda jensen, Painpodden ▲

Reportage och inspirerande recept från Belly Balance ►

–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
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FIBROMYALGIFÖRBUNDETS 
STYRELSE 

Vi som valdes som på förbundsstämman 2020 är:  

LEDAMOT  
Omval av Marie Björck från Fibro-
myalgiföreningen i Uppland. Marie 
har varit ordförande i Upplandsför-
eningen sedan 2005 och ledamot i 
förbundsstyrelsen sedan stämman 
2018.

LEDAMOT  
Nyval av Liselotte Ivehed, från Mal-
mö Fibromyalgiförening. Liselotte 
Ivehed är kassör i Malmö Fibromyal-
giförening sedan 2006

LEDAMOT  
Ledamot, nyval på Marie-Louise 
Johansson från Falkenbergs Fibro-
myalgiförening. Marie-Louise är 
ledamot i Falkenberg sedan 2016 
samt i Fibromyalgidistrikt Halland 
sedan 2018. 

KASSÖR 
Omval av Anna-Karin (Kajsa) Dijk-
stra Eriksson från Malmö Fibromy-
algiförening. Kajsa har varit med i 
förbundsstyrelsen sedan 2006 och 
har varit ordförande i Malmö sedan 
2005.

VICE ORDFÖRANDE 
Nyval av Birgitta Gustafsson från 
Örebro Fibromyalgiförening. Har 
varit ordförande i Örebro sen 2010, 
suttit i valberedningen för förbundet 
en period och i förbundsstyrelsen 
en period och då hoppat in som 
tillförordnad vice ordförande.

ORDFÖRANDE 
Omval av Marie-Louise Olsson från 
Varbergs Fibromyalgiförening. Ma-
rie-Louise har funnits med i förbun-
det sedan 2006 är även ordförande 
i Varbergs Fibromyalgiförening samt 
i Fibromyalgidistrikt Halland

Förhoppningsvis kommer detta göra att vi får fler 
betalande medlemmar då det är enklare att beta-
la medlemsavgiften. 

Ombuden från föreningarna diskuterade också 
vilket belopp som medlemsavgiften skall ligga på 
och vilka typer av medlemskap vi skall ha, om vi til-
lexempel skulle kunna erbjuda familjemedlemskap 
i förbundet. Dessa frågor kommer vi att fortsätta 
diskutera med föreningarna på ett digitalt möte. 
Under 2021 kommer vi inte att genomföra några 
förändringar, utan du kommer som vanligt att få en 
inbetalningsavi från din förening runt nyår. 

Förbundsstämmans andra dag var stämmodag 
där de sedvanliga stämmohandlingarna diskutera-
des och klubbades. 

Vi i styrelsen tackar för ert förtroende för oss 
att leda Fibromyalgiförbundet, vilket vi kommer att 
göra efter bästa förmåga. Att Leda Fibromyalgi-
förbundet innebär att vi behöver er medlemmars 
stöd för att föra förbundet vidare in i 20-talet. 

 
Utan er medlemmar finns det inget förbund eller 
förening, som kan jobba för att synliggöra, utbilda, 
opinionsbilda och informera om fibromyalgi. ○

TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │ BILD FIBROMYALGIFÖRBUNDET/PIXABAY

FÖRBUNDS
STÄMMAN  
2020

På grund av den pågående coronapandemin fick 
den fysiska versionen av årets förbundsstämma, 
som skulle hållits i april ställas in. I spåret av pan-
demin har dock eminenta digitala plattformar för 
möten dykt upp som svampar ur marken. 

Fibromyalgiförbundet har valt att arbeta med 
programmet Zoom. Vi i förbundsstyrelsen har fått 
tänka om och lära nytt, det var bara att sätta sig 
in i hur den digitala världens plattformar fungerar. 

På förbundsstämmans första dag diskuterade 
vi medlemskap direkt i förbundet istället för i 
lokalföreningar. Att vara medlem direkt i förbun-
det kommer inte att innebära några förändringar 
varken i ekonomi eller medlemsaktiviteter för 
föreningarna eller för dig som medlem. Den 
enda skillnaden blir att du 2022 kommer att få 
inbetalningskort via Fibromyalgiförbundet och 
betalar medlemsavgiften direkt till förbundet 
som därefter betalar ut pengarna till lokalfören-
ingen. Detta är ett förfaringsätt som de flesta 
andra förbund har och kommer att underlätta 
för lokalföreningarna speciellt kassörens arbete. 
Förbundet jobbar på att införa ett system som gör 
att den som anmäler sig som ny medlem också 
betalar medlemsavgiften direkt vid registrering. 

▲Förbundsstämman fick det-
ta år hållas digitalt via Zoom. 
(Bilden är ett montage)

Medlemmar i Malmöföreningen ▲ 
mannekängade i kläder från Seniorshop    .

► Rapport

MALMÖ  
FIBROMYALGIFÖRENING 
 
En blåsig eftermiddag i oktober hade 
Malmö Fibromyalgiförening sitt med-
lemsmöte. Våra medlemmar satt ner 
under fikastunden och behövde inte 
springa omkring i lokalen för att häm-
ta fika. Vi var 11 medlemmar som 
deltog och vi fick besök av Tina från 
Seniorshop. Tina har härliga kläder 
från Signature, Sunday, Brandtex och 
andra märken. Hon säljer underklä-
der, nattkläder, toppar, blusar/skjor-
tor, kjolar, klänningar och många bra 
bekväma långbyxor.
Vi var tre glada mannekänger som 
visade Seniorshops kläder. Det var 
en härlig eftermiddag som vi hade 
tillsammans med underbara Tina och 
våra medlemmar. Seniorshop finns 
på många orter i vårt avlånga land. 

 
/ Liselotte Ivehed

Landet runt ◄
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Doktoranden och förfat-
taren Martina Johansson 
har skrivit populära böcker 
både om inflammation och 
om ketogen kost. Hon dri-
ver även sin egen hemsida 
där hon bloggar om bland 
annat biohacking, ketogen 
kost, skönhet och livsstil.
Hormonstark är hennes se-
naste bok där hon samman-
ställt såväl den senaste 
forskningen kring människ-
ans biokemi och resultaten 
från sin egen resa till ett 
bättre mående. En person-
lig bok om några av män-
niskokroppens viktigas-
te byggstenar: hormoner-
na. Boken behandlar hur du 
optimerar din hälsa. Krop-
pens kemiska sammansätt-
ning är avgörande för hur vi 
mår beträffande, sömn, ut-
hållighet och vikt. Trots det-
ta känner många inte till 
hur kroppens system av 
hormoner hänger ihop el-
ler hur man bäst kan ta sin 
kropp i rätt riktning genom 

HORMONSTARK  
– Ta kontroll över dina hormoner 
och bli ditt bästa jag 
Martina Johansson

SÖMN SÖMN SÖMN  
Av Christian Benedict
och Minna Tunberger 

att ta hänsyn till dess på-
verkan. Martina börjar med 
en förklaring av grunderna, 
hormonfakta, genetik och 
metabolism vidare över till 
hormonell och mental häl-
sa. Hon skriver både om 
manliga och kvinnliga hor-
moner som PMS och Tes-
tosteron. Boken behand-
lar också hur du biohackar 
dig själv, det friska åld-
randet och fitness. I slu-
tet på boken finns ett test 
med antal frågor att svara 
på som gör att du kan hitt-
ta din egen eventuella oba-
lans och se vad du kan för-
ändra för att förbättra dina 
hormoner. Martina Johans-
son är mycket påläst med 
vetenskapligt underbyg-
ge. Hon förklarar komplice-
rade samband och fakta 
på ett tillgängligt sätt som 
gör boken lättläst och tydlig 
Denna bok rekommenderas 
till alla som vill lära sig mer 
om sin kropp och hur man 
kan påverka sin hälsa. ○

Mattias Ribbing är utbil-
dare och trefaldig svensk 
mästare i minne. Han har 
tidigare skrivit fyra popu-
lära böcker om hjärnan 
och lärande. Mattias med-
verkar regelbundet som 
hjärnträningsexpert i me-
dia och är en populär före-
dragshållare i näringslivet.
I en stressad vardag kan 
allt mer tyckas kretsa kring 
att kolla mobilen, svara 
på mail och vara tillgäng-
liga för allt och alla. Blir 
vi dummare av vårt skär-
manvändande eller ut-
vecklar det nya förmågor 
hos oss? Vi behöver stra-
tegier för sådant vi inte 
har haft strategier för tidi-
gare. Trots tvetydiga rös-

VINNARE AV BOKEN
 SJÄLVMEDKÄNSLA & GLÄDJEBOOST

AV HELENE HELLSTRÖM 
 

SUSANNE HAFDELIN 
Grattis! Boken kommer på posten 

VINNARE I FÖRRA NUMMRETS UTLOTT-
NING AV PETRA NILSSONS BOK SKÄRVOR 

Jenny Egonsson  
Grattis! Boken kommer på posten

SKÄRMSMART
Mattias Ribbing

► Boktips

ter i digitaliseringsdebat-
ten har vi idag god kun-
skap om vad vår hjärna be-
höver för att vi ska må bra.
Och hur ser forskningen 
ut, blir vi dummare av vårt 
skärmanvändande eller ut-
vecklar det nya förmågor 
hos oss? Mattias Ribbing 
guidar dig på ett roligt sätt 
igenom rådande kunskaps-
läge och tar det ytterliga-
re ett steg till mängder av 
smarta nya tips som alla 
kan använda!I nio kapitel 
lär du dig att hitta upplägg 
för din digitala vardag. 
Steg-för-steg hjälper Matti-
as dig att hantera din tek-
nikanvändning så att den 
hjälper dig istället för att 
vara ett stressmoment. ○

Minst lika viktigt för häl-
san som motion och nyt-
tig mat är det att sova 
gott. Sömnen påverkar 
din vikt, ditt mentala må-
ende och minskar ris-
ken för allt från förkylning-
ar till cancer. Den här bok-
en tar upp detta viktiga 
ämne, som är högaktuellt i 
vår tid när stress, stillasit-
tande och smarta telefoner 
får oss att sova allt sämre.
Sömnforskaren Christian 
Benedict delar tillsammans 
med journalisten Minna 
Tunberger med sig av sin 
egen spännande forskning 
om hur sömnbrist ökar ap-
titen, hur att vara i dags-
ljus får dig att sova bätt-
re och därför snabbare till-
friskna från allvarliga sjuk-

domar. Benedict berät-
tar om den digitala revolu-
tionen och om hur det blå 
ljuset förskjuter dygnsryt-
men, skapar stress och 
har gett en hel ny genera-
tion kronisk sömnbrist.
Du får även veta hur den 
fantastiska drömsömnen 
ökar förståelsen för dina 
egna och andras känslor 
och bidrar till en bättre psy-
kisk hälsa. Hur den vikti-
ga djupsömnen stärker im-
munsystemet och hjäl-
per dig att lösa dina pro-
blem, ladda upp hjärnans 
batteri och befästa fakta-
minnen. Fakta varvas med 
tips och råd för dig som 
vill lära dig mer om din 
sömn, kropp och hur man 
kan påverka sin hälsa. ○
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Jag har tappat mina ord
De gömmer sig någonstans
Jag står där och tvekar och 
ingenting kommer fram
Jag har varit verbal
Kunnat många ord 
Men när jag säger något nu 
så blir det ändå tomt
Även de vanligaste orden 
Rymmer ifrån mig
Och jag får säga något annat 
än jag tänkt
Jag har tappat mina ord
De vill inte komma fram
Jag undrar vart de har tagit 
vägen 
 
/ Sianna Chef

Frida Kahlo (1907–1954) är en av 
1900-talets viktigaste konstnärer. Alla 
som sett hennes karaktäristiska själv-
porträtt drabbas av känslosamheten 
och den starka intensiteten i bilderna 
som blandar verklighet och fantasi. Fri-
da började måla som 18-åring efter att 
ha blivit svårt skadad i en spårvagns-
olycka som gjorde att hon drabbades 
svåra generella smärtor och kronisk 

▲ Frida Kahlo. Självporträtt med törnehalsband och kolibri. 1940. Foto Luisiana Museum

VIVA LA FRIDA

VI VILL HÖRA 
FRÅN DIG!
 

Du som medlem kanske 
skriver och vill dela med dig 
av din historia. Eller kanske 
har du någon idé om artik-
lar, intervjuer eller teman 
som du vill läsa om? Har 
du ett spännande yrke eller 
hobby som du vill dela med 
dig av? Vi publicerar gärna 
kortare noveller, texter och 
dikter eller andra alster som 
kan intressera våra läsare. 
Vi hjälper även till med viss 
redigering. Skicka ditt mate-
rial eller dina idéer till oss: 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se

trötthet som följd. Smärtorna och trött-
heten kom att följa henne under resten 
av livet och påverkade även hennes 
konst. Vissa historiker anser numer 
att det var troligt att Frida Kahlo led av 
Fibromyalgi, även om det var en okänd 
sjukdom under hennes levnad. Om du 
vill veta mer, leta upp den italienska 
prisade dokumentärfilmen Frida - Viva 
la vida från 2019.

L Ä S A R D I K T

► Smått & Gott Smått & Gott ◄

INGREDIENSER
1 dl kakaosmör
1 dl kallpressad sheasmörolja
20 droppar eterisk lavendelolja eller 
annan doft du tycker om
2 kapslar E-vitamin

GÖR SÅ HÄR 
1. Mät upp kakaosmör och sheasmör-
olja i en skål och värm över ett vatten-
bad under omrörning. Sheasmörolja är 
redan i flytande form och kakaosmöret 
smälter vid 32–35°C, så det behövs 
ingen hög temperatur.
2. När allt har smält så tar du av skålen 
från värmen och låter blandningen sval-
na i rumstemperatur medan du rör om 
lite då och då. Ställ därefter in skålen 
i kylskåpet en stund så temperaturen 
kommer ner ytterligare.
3. När krämen stelnat något så tar du 
ut den från kylskåpet. Tillsätt eterisk 
olja och E-vitamin genom att ta hål på 
kapslarna och pressa ut innehållet. Vis-
pa med en elvisp tills du fått en krämig 
konsistens likt grädde. Om du har pro-

GÖR DIN EGEN HANDKRÄM
blem med att få 
den att tjockna 
så ställer du in 
den i kylskåpet 
en stund till och 
provar igen. 
Ibland kan det 
ta ett par försök för att få den att fluffa 
upp.
4. Förvara din handkräm i en ren glas-
burk med lock.
Kakaosmör är ett växtsmör som är 
fuktbevarande och hjälper till att öka 
spänsten och smidigheten i huden. 
Fantastiskt bra för narig, torr och 
sprucken hud som skriker efter fukt.
Sheasmörolja och sheasmör har fina 
återfuktande egenskaper, vilket gör 
att den kan få bukt med den allra 
torraste huden. Dess antiinflammato-
riska egenskaper kan även bidra till 
hudläkning vid lättare eksem, småsår 
och hudsprickor. Traditionellt används 
sheasmör för en rad olika hudproblem 
samt vid muskel- och ledvärk.
E-vitamin är ett fettlösligt vitamin som 

I våras när Coronaviruset med efterföl-
jande restriktioner slog till i Sverige be-
slutade Sparbanken Västra Mälardalen 
att skänka en miljon kronor som stöd 
till lokala föreningar som blivit drabba-
de ekonomiskt av covid-19. En hjälp för 
föreningarnas fortsatta överlevnad. För-
eningar fick skicka in ansökan och moti-
vera varför vi skulle få ta del av stödet. 
I somras fick KAKs Fibromyalgiförening 
besked om att vi var en av 89 föreningar 
som skulle få ta del av föreningsstödet.
Vi tackar Sparbanken Västra Mälarda-
len för pengarna. 

fungerar som en antioxidant. I hudvård 
är den uppskattad för dess förmåga att 
göra huden mjuk och smidig och mot-
verka åldrandet. Idealisk för torr och 
grov hud, men alla hudtyper mår bra av 
vitaminet eftersom den hjälper till att 
stärka hudens motståndskraft.

Eterisk lavendelolja är en fantastisk 
produkt för en lång rad ändamål. Inom 
hudvård används lavendel främst för 
att stimulera hudcellerna och hjälpa 
hudens egen förmåga att bilda ny väv-
nad när den blivit skadad. Den lugnar 
irritation och rodnad även hos den allra 
känsligaste huden. ○

På bilden syns styrelsen med checken. Från vän-
ster Katarina Eriksson vice ordförande, Zilla Nils-
son ordförande, Lilian Eriksson kassör som tog 
emot checken på plats, Annette Östman ledamot 
och Susanne Zettergren sekreterare. ►

FIBROMYALGIFÖRENING FICK CORONASTÖD
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En studie från University of Valencia 
I Spanien undersökte behandling av 
fibromyalgi med så kallad Hyperbaric 
Low Pressure Oxygen Therapy – HBOT 
vilket är en behandling i tryckkam-
mare med lågt tryck och syrgas. Det 
var israeliska forskare som när de 
behandlade patienter med posttrau-
matiska hjärnskador av en slump 
upptäckte att tryckkammarbehand-
ling visade sig vara effektivt mot 
fibromyalgi med ursprung i hjärntrau-
ma. Resultaten av behandlingen 
jämfördes mot en kontrollgrupp som 
istället genomförde ett program med 
med fysisk träning och motion. Stu-
dien visar att resultatet av tryckkam-

Spanska forskare har studerat 225 
personer med fibromyalgi, indelade i 
tre grupper.I en grupp fick deltagarna 
vård som vanligt, utan extra åtgärder. 
I de två andra grupperna fick delta-
garna vård som vanligt med tillägg av 
antingen mindfulness eller avslapp-
ningsträning och patientutbildning. 
Efter ett års tid hade gruppen som 
fått tillägg av mindfulness förbättrats i 
sina symtom mer än i övriga grupper, 
vilket bland annat gav lägre primär-
vårdskostnader för denna grupp. 
Enligt forskarna är mindfulness ett 
hälsoekonomiskt försvarbart tillägg 
till övrig behandling vid fibromyalgi. 

Källa: Journal of Clinical Medicine  
(Reumatikervärlden)

marbehandlingen är jämförbart med 
ett tvåmånaders träningsprogram 
med låg intensitet. 49 kvinnor med 
fibromyalgi deltog i den randomise-
rade kontrollerande studien som 
undersökte effekterna gällande trött-
het, smärta, uthållighet, funktionell 
förmåga, fysisk förmåga och kortikal 
exhabilitet. 
Både tryckkammarbehandling och fy-
sisk träning förbättrar smärttröskeln 
för tryck, uthållighet och funktionell 
förmåga samt fysisk prestanda. In-
ducerad trötthet och upplevd smärta 
i vila förbättrades signifikant endast 
med tryckkammarbehandlingen.

Källa: Fibromyalgia News Today

NYA RÖN OM TRYCKKAMMARBEHANDLING 

Behandling med hypnos kan vara 
effektivt för att lindra symtom av 
fibromyalgi. Det visar en studie som 
publicerats i American Journal of Clini-
cal Hypnosis. Hypnotisk smärtlindring 
(hypnotisk analgesi) och hypnos som 
strategi för att förändra upplevelsen 
av smärta har länge använts som be-
handling och visat sig vara en effektiv 
metod. Hypnos kan även användas 
för att behandla till exempel posttrau-
matiskt stressyndrom, öka avslapp-
ning och hantera stress. Metoden 
beskrivs som att personen arbetar 
mot ett speciellt medvetandetillstånd 
där större uppmärksamhet leder till 
ökad förmåga att svara på sugges-

tioner. Försökspersonerna fick träna 
självhypnos dagligen under en månad 
med hjälp av en förinspelad ljudhyp-
nossession. Resultaten utvärderades 
sedan mot en kontrollgrupp. Forskar-
na fann att självhypnosen signifikant 
minskade intensiteten och upplevel-
sen av smärta och trötthet likväl som 
depressiva symtom. Forkarna drar 
slutsatsen att inspelade kliniska själv-
hypnostekniker kan vara ett effektivt, 
praktiskt och ekonomiskt alternativ 
för att minska fibromyalgirelaterade 
symtom. ○

Källa: Fibromyalgia News Today

foto: Pixabay

► Forskning

TERAPIHUNDAR NY TT GREPP 
MOT FIBROMYALGISYMTOM 
 
I en studie från Mayo Clinic i Rochester, 
USA undersöktes hur personer med 
fibromyalgi påverkas av att träffa en 
terapihund. I studien som är spons-
rad av djurfodermärket Purina, fann 
forskare att patienter med fibromyalgi 
upplevde ett mer positivt känslomäs-
sigt och kroppsligt tillstånd efter bara 
ett enda tillfälle med en specialtränad 
terapihund. Man studerade effekterna 
av terapin jämfört mot en kontrollgrupp 
som inte fick behandlingen. Man såg 
att deltagarnas oxytocinnivåer ökade 
markant och att hjärtfrekvensen gick 
ned och pulsen sänktes. Försöksper-
sonerna rapporterade också mindre 
negativa och mer positiva känslor. Re-
sultaten tyder på att ett 20-minuters 
besök hos en terapihund signifikant 
kan förbättra den fysiska och mentala 
hälsan hos patienter med fibromyalgi. 
Trots den utbredda användningen av 
terapihundar i kliniska miljöer saknas 
förståelse för effekterna  på hundarna. 
Därför studerades även hundarnas 
mående och bland annat hjärtfrekvens 
och man märkte att även djuren var 
märkbart lugnare efter sessionerna. 
Detta signalerar att hundarna inte 
bara var bra på sina jobb utan också 
tyckte om arbetet med patienterna.
”Studien visar att terapidjur kan vara 
ett evidensbaserat behandlingsalter-
nativ med fibromyalgi och vårdperso-
nal bör överväga att använda detta i 
vården av sina patienter”. Det säger 
Arya Mohabbat, MD, biträdande 
professor i medicin Avdelningen för 
allmän internmedicin vid Mayo Clinic, 
och ledare för projektets forskare.

Källa: Fibromyalgia News Today
Foto: Pixabay

NY STUDIE OM HYPNOSTERAPI

MINDFULNESSBEHANDLING 
KOSTNADSEFFEK TIV 
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5. Ryggliggande enkelt knälyft 
med 90° i knät
Ligg på rygg med knäna böjda och 
fotsulorna i golvet. Placera fingrarna 
på insidan av höftbenet och pressa 
lätt nedåt. Dra in naveln. Märk att 
magmusklerna pressar mot fingrar-
na. Andas ut och dra höger knä mot 
bröstet tills låret är lodrät, och under-
benet parallellt med golvet. Pressa 
vänster ben lätt mot golvet under hela 
rörelsen. Dra in naveln så mycket som 
möjligt. Håll positionen och andas 
in. Andas ut igen, och sänk långsamt 
benet mot golvet.

► Träningsprogram

2. Stående sidböjning med hantel
Stå med ena handen i sidan och 
håll en hantel (eller ingenting) i den 
andra. Sänk hanteln genom att böja 
överkroppen åt sidan. 
Pressa upp till neutralposition igen 
och upprepa.
3x15 repetetioner per sida.
Set: 3 , Reps: 5 3x15 per sida.
Set: 3 , Reps: 5 , RPE: 8 , Vikt: kg

Övningar för de djupa buk- och ryggmusklerna. 
Använd en matta för de liggande övningarna. 
Bålstabilitet är oerhört viktigt för ett hälsosamt liv. Den 
minskar belastningen på leder och effektiviserar rörel-
ser i både träning och i vardag.

Har man en bra bålstabilitet, innebär det att man har 
en bättre kroppskontroll och förmåga att utföra olika 
styrkeövningar och tyngre lyft, bättre balans och man 
löper en mindre risk att drabbas av till exempel disk-
bråck och kroniska belastningsskador. Tyvärr är bålsta-
bilitet något många saknar. Det kan bero på oförmåga 
att aktivera bålmuskulaturen, på inaktivitet, svaga inre 
magmuskler, övervikt eller överrörlighet i ryggraden. Till 

skillnad från bålstyrka, som handlar om dynamisk styrka 
i de raka och sneda magmusklerna och i ryggmuskulatu-
ren, så innebär bålstabilitet isometrisk, statisk styrka i de 
inre magmusklerna. Det är alltså de inre magmusklerna 
som stabiliserar bålen genom en konstant kontraktion. 

Här visar vi övningar som är bra för att träna upp en god 
bålstabilitet. Övningarna är lätta. Den enda utrustning du 
behöver är en hantel eller någon annan tyngd. En matta 
kan vara skönt att ligga på. ○ 
 
Det finns många fler övningar på Fibromyalgiportalen.se. 
Besök gärna för att ta del av fler övningar och träningspro-
gram för hela kroppen. 

Bålstabilitet

4. Liggande bäckenrotation 
Ligg på rygg med 90 graders vinkel i 
höft och knän. Håll armarna snett ut 
åt sidan. Rotera bäckenet och benen 
växelvis åt höger och vänster. Se till 
att hela tiden hålla benen samlade.
Set: 2 , Reps: 10

5. Ryggliggande ettbenshälsänk
Ligg på rygg med böjda ben och hän-
derna placerade på höfterna. Aktive-
ra magmuskulaturen och lyft båda 
benen uppåt så du har 90 grader i 
höfter och knä. Sänk sedan hälen 
på det ena benet ned mot golvet och 
långsamt upp igen. Behåll ställningen 
i ryggen under hela övningen och 
undgå rotation i bäckenet.
Set: 2 , Reps: 10

◄ Bålens muskulatur är länken mellan
  över- och underkropp .

2. Liggande cykel 1
Ligg på rygg med benen upp i luften. 
Pressa ner korsryggen mot golvet 
och sträck benen växelvis, som om 
du cyklar i luften. Håll spänningen i 
mage- ochryggmuskulaturen under 
hela övningen och undvik att svanka 
ländryggen.

TRÄNINGSPROGRAM EVA DEURLOO │ BILDER EXORLIVE, PIXABAY
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Kan jag ha fibromyalgi fast jag har 
dagar och till och med veckor som 
är smärtfria för att sedan helt vän-
da och få värk så jag kan bli galen? 

Det är nästan så att jag har svårt 
att förstå och förklara min smärta 
när jag har smärtfria perioder men 
så fort smärtan är tillbaka kan jag 
istället inte förstå hur jag inte kan 
minnas hur det känns då det är 
nästintill outhärdligt. 

Min fråga är alltså om det är 
möjligt att ha fibromyalgi och upp-
leva smärtan i skov/perioder som 
jag gör eller om jag bör söka mig 
efter en annan förklaring på min 
smärta?
 

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 

”Kan jag ha fibromyalgi 
trots smärtfria perioder?” 

► Fråga doktorn

Hej! Det är ett mycket känt feno-
men med ”berg och dalarna” hos 
fibromyalgipatienter. Vi har svårt att 
förklara fullt ut varför smärtan kan 
komma och gå. 
En del i en förklaringsmodell kan 

vara att cytokiner, framförallt cy-
kotinet IL-8, utsöndras i samband 
med stress, perifer inflammation 
eller lokaliserad smärta. Då kan det 
uppstå mer påtaglig generell smärta 
i kroppen. Sedan kommer en lugn 
period då cytokinerna är i balans 
och då känner man mindre smärta.
Att hitta balans är för patienterna. 

en viktig del för att kunna hantera 
sin smärta. 

/ Diana

Göran Söderlund - tidigare chef på 
Försäkringskassan i Ulricehamn, 
svarar på frågor om reglerna för sjuk-
ersättning och andra frågor gällande 
Försäkringskassan. 
Har du något du vill fråga Göran? 
Skicka din fråga till oss: 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se. 
Skriv ”Fråga Göran” i ämnesraden.

Hej Göran. Jag genomgår utredning 
för att få en diagnos för min fibromy-
algi och detta kan dra ut på tiden. 
Problemet är att jag inte klarar 
av att arbeta mer än 25%. Jag var 
sjukskriven på 100% i ett halvår för 
andra besvär som blev åtgärdade. 

Nu är jag åter sjukskriven på 75% 
på grund av smärtor (speciellt i 
händerna), ångest, stresskänslighet 
och trötthet. Jag arbetar på som 
apotekstekniker på apoteket. 

Försäkringskassan har nekat mig 
min sjukskrivning en gång och då 
fick jag en stark ångestattack av 
rädsla för hur ska jag orka arbeta 
100%, när två timmar dagligen 
redan är för mycket för mig. Jag blev 
sjukskriven 100% i ett halvår och 
har nu arbetat 25% i en vecka och är 
sjukskriven en månad till. 

Hur ska jag gå tillväga för att 
inte bli nekad sjukskrivning igen? 
Jag hörde att försäkringskassan 
försvårar en ny sjukskrivning efter 
ett halvårs sjukskrivning. Om man 
arbetar 25% under en viss period 
efteråt, räknas det inte som en ny 
period då? 

Fråga Göran ◄

Hej! För att du ska få en möjlighet 
att få rätt hos Försäkringskassan är 
det viktigt att du skriver en övertydlig 
information om din aktivitetsbegräns-
ning. Det gäller att du redovisar vad 
du på grund av dina besvär inte klarar 
att göra, såväl i din arbetssituation 
som i vardagslivet. 

Jag har exempel på personer som 
skrev och fick Försäkringskassan att 
ändra på sitt planerade avslagsbeslut. 
Låt läkaren läsa igenom vad du skrivit. 
Om läkaren tycker att det är OK, så 
be läkaren att datera och signera på 
det dokumentet du skrivit. Alternativet 
är att läkaren själv skriver i brevform 
med rubriken ”Komplettering/förtydli-
gande till tidigare underlag”.

Efter 180 dagars sjukskrivning 
ska din arbetsförmåga prövas mot 
”normalt förekommande arbete”.Med 
detta menas något lättare arbete 
var som helst i Sverige oavsett om 
det finns eller inte finns något. Det 
gäller då att din läkare skriver att din 
arbetsförmåga är nedsatt oavsett 
arbete, inte ens lättare under den 
aktuell sjukskrivningsperioden. Sjuk-
period är sammanhängande oavsett 
sjukskrivningsgrad.

"Hur ska jag gå tillväga 
för att inte bli nekad 
sjukskrivning igen?

JOURNALGRODOR

”Söker för fästingbett i huvudet. 
Huvudet borttages med pin-
cett.”

”Rektalundersökning avslöjade 
en normalstor sköldkörtel.”

”Under festliga former fallit ut 
från en balkong.”

”Söker p.g.a medvetslöshet.
Tidigare arbetat som turist.”

”12 cm långt, sårigt underben.”

▲ En läsares tillstånd förvärras av oro över sjukskrivningen. Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

 INGEN GÅVA ÄR FÖR LITEN

 ALLA GÅVOR BEHÖVS !

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
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 Nu är pandemi-sommaren, som vi sent att 
glömma, över. Då man inte kunde eller 
ville resa runt så mycket så blev det för 
min egen del en sommar med mycket 
modellflyg. Jag har både barn, barnbarn 

och syskon i Norge som jag inte har kunnat besöka 
på ett bra tag och det är något som innebär en stor 
saknad för mig. Eftersom min dotter jobbar inom 
vården vill jag inte riskera att hon blir smittad och 
sprider viruset bland sina patienter. Vi får ta igen 
denna förlorade tid någon gång framöver när det blir 
säkrare med både vaccin och behandling.Själv så 
har jag haft en sommar med extra många flyghelger 
med ett gäng som flugit mycket tillsammans. Vi har 
varit duktiga på att hålla avstånd och renlighet med 
mycket handsprit då vi brukar campa på flygplatsen 
från torsdag till söndag. Gänget har ett stort 
åldersspann, från tonåringar till sjuttioåringar. Med 
tanke på att vi är flera som tillhör någon riskgrupp 
så har vi varit noga med att följa alla råd från 
folkhälsomyndigheten och vi har lyckats riktigt bra. 
Ingen av oss har ännu blivit smittad av Covid19 men 
vi räknar med att vi alla kommer att få det förr eller 
senare, men i så fall helst senare när det kanske 
finns bättre sätt att behandla sjukdomen. 

Under sommaren fick jag en mycket oväntad 
present, en komplett P-51 Mustang på drygt två 

meters vingspann och en vikt på 7 kg med en stor 
O.S 160 metanolmotor i nosen. Denna fina gåva 
fick jag av en av mina vänner från Sundsvall med 
motiveringen att jag alltid ställde upp och hjälpte 
till när de ville komma till oss för en flyghelg. Jag 
försökte säga att jag inte behövde någon present, 
då jag självklart ställer upp om de behöver hjälp 
eftersom jag tycker om att flyga själv och dessutom 
tycker att dom är mycket trevliga att hänga med 
när vi har våra flyghelger. Dock accepterade de inte 
ett nej, så nu har jag en mycket fin och välflygande 
Warbird i min hangar. Tyvärr hann jag bara flyga 
den två gånger innan säsongen var slut, men den 
kommer att få mycket flygtid nästa sommar. 

I flera år har jag haft problem med att hitta en 
läkare som kan och vill hjälpa mig med lindring 
mot mina fibro-smärtor. Det har blivit så illa att jag 
under sommaren var så gott som sängliggande 
mellan flyghelgerna. En vän tipsade mig om en 
läkare som hon varit hos och som verkade vara 
mycket professionell och empatisk. I början av i 
sommaren hade jag besökt en läkare som först 
pikade mig för min övervikt och ville plocka bort 
mina smärtstillande mediciner. Hon ansåg att jag 
inte behövde ta några sådana och att jag utan dem 
kunde börja träna för att bli frisk. Då jag har vant 
mig vid sådant bemötande så såg jag inte fram 

▲ Bjarne 
med sitt nya 
modellflygplan. 
P-51 Mustang, 
ett amerikanskt 
jaktflygplan från 
andra världs-
kriget.

► Man med fibromyalgi

emot att träffa ännu en ny läkare. När jag beställde 
tid via 1177 så skrev jag därför lite om de senaste 
bemötanden jag fått i vården. Den nya läkaren jag 
blivit tipsad om sade att hon hade läst det jag skrivit 
om mina tidigare erfarenheter och att jag skulle 
inte bekymra mig över detta, vi skulle självklart 
hitta någon smärtlindring som skulle fungera för 
mig. Nu har jag haft kontakt med henne ett flertal 
gånger och vi testar ut lite olika doser och styrkor 
på medicinering för att hitta något som passar mig. 
Efter att ha haft stora problem med att hitta en 
bra läkare i nära 20 år så känns det nästan som 
att ha vunnit på lotto. Som det ser ut nu så verkar 
det som att jag kanske kan få tillbaka ett liv där jag 
kan vara lite mera aktiv utan att bli sängliggande 
i lång tid efteråt. I dagsläget är jag sjukpensionär 
på 75% och vet att jag kan jobba 25% om jag får 
bra smärtlindring och nu ser det ut som att vi är 
på väg dit. Att få arbeta är något jag saknar väldigt 
mycket. Det har inte så mycket att göra med 
pengar som med den sociala biten man har på ett 
jobb. Arbetskollegor och fasta rutiner i vardagen 
är viktigare än allt annat, det är saker man inte 
tänker på förrän man har varit utan arbete under 
en längre tid. Så när vi fått ordning på styrkan och 
doseringen av mina nya mediciner så hoppas jag att 
komma igång med någon arbetssyssla. Så jag går 
hösten till möte med öppna armar och ser ljust på 
framtiden Jag vet att det kommer att ta tid att träna 
upp kroppen tills man är tillbaka rent fysiskt och jag 
ser fram emot att börja träna litet och inte minst att 
kunna börja gå promenader igen. 

Sedan får vi hoppas att det så snart som möjligt 
kommer någon lösning på Covid19, med något bra 
vaccin så att vi kan återgå till ett normalt liv om vi 
kan göra det. ♂
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Arbetskollegor och fasta ruti-
ner i vardagen är viktigare än 
allt annat, det är saker man 

inte tänker på förrän man har 
varit utan arbete under en 

längre tid.
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Internationellt ◄

Danmark stod värd när den Europeiska Fibromy-
algi-familjen samlades till en generalförsamling i 
ENFA, European Network of Fibromyalgia Associa-
tions, som är den europeiska sammanslutningen 
för patientföreningar inom fibromyalgi. Mötet hölls 
online på grund av coronaviruset. 

Det är helt fantastiskt att se att uppslutningen 
från vår gemensamma fibromyalgifamilj tvärs över 
landsgränserna. Att veta att vi inte står ensamma 
är ett starkt stöd i vår dagliga kamp för fortsatta för-
bättringar för fibromyalgidrabbade och anhöriga. På 
generalförsamlingen höll överläkare Stine Amris från 
Parker-institutet i danska Fredriksberg ett spännan-
de föredrag om Parkerinstitutets unika tillgång för 
fibromyalgipatienter och hur alla former av behand-
ling alltid bygger på solid forskning och evidens. 

Patienterna som remitteras till behandling på  
Parker-institutet genomgår alltid en grundlig under-
sökning och utredning för att fastställa att de lider av 
fibromyalgi.Arbetet  utförs i ett tätt samarbete med 
mellan olika specialistkompetenser inom institutet. 

Detta underlättande för behandling och arbete med 
fibromyalgipatienter väckte ett stort intresse på 
generalförsamlingen.

Vidare genomför alltid Parker-institutet grundliga 
utvärderingar av patienternas återkoppling och 
upplevelse av behandlingen. Dessa utvärderingar 
genomförs med början redan kort efter kurserna 
och därefter längre fram i tiden för att följa upp 
om behandlingen fortsätter att få avsedd verkan i 
patienternas vardag.

Stine Amris och hennes mångåriga erfarenhet 
som en av världens ledande experter inom fibromy-
algi väckte stort intresse och nyfikenhet från andra 
länders mötesdeltagare som även var imponerade 
av institutets kapacitet att genomföra och analyse-
ra den stora mängden enkäter och återkopplingar 
från patienterna angående kurserna i hur man 
hanterar och lär sig leva på bästa tänkbara sätt med 
sjukdomens utmaningar. ○

 

ENFA  
KONFERENS 
I DANMARK ENFA

EUROPEAN 
NETWORK
 OF FIBROMYALGIA 
ASSOCIATIONS. 

ENFA startades 1992 
för att organisera de 
europeiska ländernas 
nationella fibromyal-
giorganisationer.
 
ENFA HAR 21 med-
lemsorganisationer 
från 16 Länder, 

Sverige har 2 leda-
möter i styrelsen för 
ENFA

1:a pris: 2 Sverigelotter
2:a pris: 1 Sverigelott
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Laila Slottenäs, Rönninge

Skicka texten i de blå rutorna senast 31 januari till fibromyalginytt@fibromyalgi.se 
eller med post till kansliet; Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg
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▲ Stine Amris, Parker, överläkare på Parkerinstitutet

Källa: Dansk Fibromyalgiförening 
Översättning : Johan Björkegren

Foto: Jens  Arenbach Nielsen                                            
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”Vi bryr oss om smärta"
–Så står det på Swedish Pain Societys hemsida. 

SPS är en multidisciplinär förening vilken har som 
mål att främja utbildning och kompetens inom 
området smärta och arbetar för en teambaserad 
jämlik smärtvård i Sverige. 

Den viktigaste utbildningsinsatsen föreningen gör 
är att årligen, tillsammans med en lokal smärtklinik 
arrangera Svenskt Smärtforum. Forumet genomför-
des digitalt detta speciella år. Deltagarna fick vara 
med på två dagar med föreläsningar som mesta-
dels var från olika smärtenheter. Fibromyalgiförbun-
det deltog även denna gång som utställare med 
men då i digital form. På plats bakom dataskärmar-
na var styrelsemedlemmarna Birgitta Gustafsson 
och Marie-Louise Olsson. 

Sammanfattningsvis är att flera föreläsare tog 
upp de otillräckliga effekterna av farmakologisk 
behandling, vilket vi med smärta ofta har upplevt. 
Några föreläsningar tog även upp problemet för 
patienter att vänja sig av med beroendeframkal-
lande smärtläkemedel. 

Det diskuterades också hur lätt det är att fastna 
i ett beroende efter bara en kort tids användning 
av sådana mediciner. Naturligtvis var rehabilitering 
och uppföljning av patienter med covid-19 en av 
punkterna detta år. 

Här skiver vi om de föreläsningarna som vi tyck-
te var mest intressanta ur vårt perspektiv.

”Ingen människa är en ö” 
Sofia Paulssons föredrag handlade om smärta 

som social företeelse och om hur barn och föräldrar 
påverkar varandra när det gör ont. 

Sofia är smärtläkare och allmänläkare på ung-
domsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Regi-
on Stockholm. Det var mycket intressant att få det 
bekräftat att långvarig smärta kan påverka hela famil-
jen. Vanligt är att barn med smärta inte går till skolan 
och många av dessa är nog de som ibland kallas för 
hemmasittare. Återigen togs det upp om hur lätt det 
kan vara för den drabbade att få ett undanvikande 
beteende och hur viktig information om att inte vara 
rädd för smärtan är. Smärtan som uppstår vid fibro-
myalgi eller annan långvarig smärta är inte farlig men 
i högsta grad obehaglig. 
”Hur kan vi utveckla samarbetet mellan primär-
vård och specialiserad smärtvård?”

Några goda exempel på detta gavs av Torsten 
Gordh och Mia Berg. Gordh är Professor emeritus 
vid Uppsala universitet och läkare på Smärtenhe-
ten, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Mia Berg är 
Smärtsjuksköterska vid samma institution.

Långvarig smärta håller på att bli en folksjuk-
dom. Cirka 20 % av befolkningen lider av någon 
form av långvarigt smärttillstånd och detta kostar 
samhället upp till 100 miljarder per år.  
Allmänläkares syn på patienter med långvarig 
smärta har utretts av OPEN Minds Primary Care 

SVENSKT 
SMÄRTFORUM 
2020 TEXT MARIE-LOUISE OLSSON 

att det finns brister i bemötande, tillgänglighet och 
kompetens hos professionen inom både primärvård 
och specialistvård. 

”Ett aktivt liv med långvarig smärta?”
Linda Holmström, Med.dr. leg sjukgymnast, 

Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, 
Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet 
i Stockholm gick under sin föreläsning igenom det 
som händer när man drabbas av långvarig smärta, 
hur livet påverkas av detta och hur kortsiktiga stra-
tegier leder till undvikande och inflexibilitet. 

Linda pratar också om beteendemedicinsk 
smärtbehandling som hjälp för den drabbade. Hon 
säger att det är viktigt att aktiviteten blir positiv, 
så att den verkligen blir av och att man bör flyt-
ta fokus från formen av aktivitet till frekvensen. 
Hon menar att det kan fungera lika bra eller bätt-
re att gå i en park och titta på blommor istället för 
att träna på gymmet, huvudsaken är att man gör 
något och hur ofta man gör det. ○

Group. Där visade det sig att ganska snart att 
många allmänläkare tyckte det var svårt med 
dessa patienter och att de därför blev lågpriori-
terade. Endast hälften av läkarna använde sig av 
bedömningsformulär eller skattningsskalor för 
att utreda patienterna och de flesta läkare upp-
gav att deras grundläggande utbildning om kro-
nisk smärta inte var tillräcklig. Det finns sällan 
några objektiva fynd vid kliniska undersökningar 
vilket kan bidra till att patienterna inte tas riktigt 
på allvar av vården. 

En expertgrupp har på uppdrag av Nationell 
samverkansgrupp för kunskapsstyrning utrett 
smärtvården i Sverige. Utredningen påvisade 
många brister i vården och stora skillnader mellan 
olika regioner. Vården uppfattades som ostruktu-
rerad, det saknas kompetens och organisation för 
handläggning. Utredningen visade också att vår-
den är ojämlik mellan olika regioner och att sam-
arbete mellan olika vårdnivåer saknades. Även 
patientorganisationer tillfrågades i utredningen, 
däribland Fibromyalgiförbundet. 

Det framkom av svaren att vården är ojämlik och 

◄ Torsten Gordh, Akademiska sjukhuset.

▲Smärtforum hölls detta år på skärm.

► Rapport 
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STYRELSEARBETE

VICE 
ORDFÖRANDE 

Viceordföranden skall 
snabbt kunna rycka in i ord-

förandens ställe och bör därför 
vara väl insatt i ordförandens 

arbete och kunna avlasta 
ordföranden.

 
SEKRETERARE 

Sekreteraren planerar och skriver 
dagordningen tillsammans med ordfö-

randen, skriver ut och ansvarar för att de 
övriga styrelsemedlemmarna får den i god 

tid. I uppgifterna ingår att föra protokoll 
och ansvara för att justeringar blir  

utförda. 

 
ORDFÖRANDE

Ordföranden är den som är 
ytterst ansvarig för föreningens 

verksamhet och som i första hand repre-
senterar föreningen gentemot myndigheter 

och andra instanser. Ordförandens arbete är 
att planera och leda styrelsemöten och ser till 

att det råder möteseffektivitet. Denne planerar 
dagordningen tillsammans med sekreteraren 
och ansvarar för att de beslut som har fattas 
av styrelsen genomförs. Ordföranden teck-

nar föreningen med kassören. Detta 
kan ske gemensamt eller att de 

gör det var för och en för 
sig. 

 
Styrelsearbete och att vara en del 
av en styrelse ska vi försöka lyfta 
fram på ett positivt och roligt sätt 
här. Känner du att du vill vara en del 
av våra föreningars styrelser ska du 
definitivt fortsätta läsa.

 Att bli vald till en styrelsepost är 
ett privilegium och uppdraget kan 
vara väldigt utvecklande. Styrelsear-
bete är inte så betungande som det 
först kan låta. Hade jag inte tackat ja 
den dagen jag fick frågan om jag ville 
ingå i Fibromyalgiförbundets styrelse 
hade jag inte kommit i närheten av 
den gemenskap och kunskap som 

jag har fått ta del av under dessa år. 
Varbergs Fibromyalgiförenings 

styrelse, hade jag inte heller fått 
möjlighet att ingå i Fibromyalgiför-
bundets styrelse.  

Dessa år har gett mig, inte bara en 
kunskap som jag inte ens visste att 
jag behövde utan också en gemen-
skap som är unik. 

Jag kanske inte heller hade tagit 
mig så långt upp på min personliga 
stege som jag har gjort på grund av 
att jag vågade ta steget. 

Det är många av våra fina förening-
ar som behöver avlösning och hjälp, 

ju fler vi är i en styrelse desto lättare 
blir arbetet. Ta chansen och erbjud 
dig att hjälpa till när ni kommer till 
föreningens årsmöte. 

I denna artikel ska vi beskriva lite 
mer ingående vad de olika posterna 
i en styrelse innebär. Ytterst är det 
hela styrelsen som är ansvarig. Som 
ledamot kan man inte säga att det 
ena eller andra har inte blivit gjort, 
utan man får ta ansvaret själv och se 
till att det blir gjort. Vi är alla sjuka 
och behöver hjälp då och då, vilken 
post vi än sitter på. ○

Styrelsen ska företräda medlemmar-
na mellan årsmötena. Om ni har en 
egen medlemstidning så är hela sty-
relsen är ansvarig utgivare av denna.

För att underlätta arbetet så har 
de som sitter med i någon av Fibro-
myalgiföreningarnas styrelser till-
gång till mallar som finna att hämta 

på förbundets hemsida. Där finns 
även mallar för att underlätta arbetet 
som exempel på hur en dagordning 
ser ut, hur man skriver ett protokoll 
och mallar till alla handlingar till års-
möteshandlingar.

Alla är vi bra på något. Titta runt i 
styrelsen och se vilka era styrkor är 

och ta vara på dessa på bästa sätt. 
Fördela arbetsuppgifterna jämnt 

så att arbetsbördan är lika stor för 
alla och stötta varandra i arbetet. Vår 
största styrka är att vi alla känner till 
hur tufft det kan vara ibland och vad 
en hjälpande hand kan betyda! ○

TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │ BILD FAUXELS

  
KASSÖR

Kassören har hand om alla 
ekonomiska transaktioner, gör 

bokslut och upprättar budgetförslag. 
Vid varje styrelsemöte åligger det kassören 

informera styrelsen om föreningens ekonomis-
ka läge. Denne skall ansöka om föreningsbidrag 
och ansöka om bidrag hos förbundet. Kassören 

ska också skicka ut påminnelsebrev om icke 
betalda avgifter och se till att alla ekono-
miska beslut protokollförs. Utöver detta 

ansvarar kassören för att fören-
ingens medlemsregister är 

uppdaterat.

 
LEDAMOT

Ordföranden delegerar ut upp-
gifter till ledamöterna för att fördela 

styrelsens arbetsbörda. Styrelsen bör 
se till att alla har en uppgift som personen 

känner sig bekväm med, som att ha hand om 
och vara programansvarig, korrekturläsare, 
lokalbokare, offertförfrågare eller det som 

just er styrelse har behov av. Att justera 
protokoll kan med fördel rotera så 

att alla i gruppen lär sig den 
uppgiften ▲De olika rollerna i en föreningsstyrelse.

► TEMA  TEMA ◄

 

Att sitta i en styrelse är ett roligt 

arbete. Om man vill vara med och orga-

nisera, driva en förening framåt är lite 

nyfiken på vad man kan göra. Det är all-

deles rätt ställe att börja på. Jag har 

suttit i olika styrelser sedan 2002 då 

blev jag invald i Kommunal i Örebro, det 

har blivit många sedan dess bland annat 

Fibromyalgiföreningen i Örebro. Man fun-

derar tillsammans hur man ska gå vidare, 

något som alla styrelser borde tänka på 

"Det är roligt att utveckla 
en förening i samarbete 

med kamraterna"

►►

är att gå en utbildning tillsammans så 

man förstår fördelningen av arbetet och 

ansvaret då man tar ett uppdrag. 

Men det är roligt att utveckla en 

förening i samarbete med kamrater-

na, göra bästa möjliga av det vi har. 

Tyvärr så är det så att många tvekar 

idag, ideellt arbete är lågt värderat. 

Tråkigt nog, men då går man miste om 

allt det roliga som följer med, kam-

ratskapet som kommer då man lär känna 

varandra. 

/ Kerstin Holm
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Stöd Fibromyalgiförbundets 
forskningsstiftelse! 

Köp våra åtta vackra julkort.

Julkort!

När jag tackade ja till att bli ordförande i Örebro 
var det med stor bävan. Hur skulle det här gå? 
Kommer jag att klara av det? Kommer jag att 
kunna leda en styrelse och ha hand om en hel 
förening? -Jodå, nu 10 år senare sitter jag fortfa-
rande kvar som ordförande i lokalföreningen och 
har en underbar styrelse, där vi hjälps åt att driva 
vår förening.

Sedan anmälde jag mig till att sitta i valbered-
ningen för förbundet helt plötsligt på stämman 
2016. Efteråt undrade jag hur jag tänkte, men det 
är viktigt att ha en valberedning och jag kände att 
det här ska nog gå bra. Att sitta i valberedningen 
innebar en hel del telefonsamtal för att hitta tänk-
bara kandidater till förbundsstyrelsen, några resor 
till Göteborg för att vara med under möten med 
den sittande styrelsen, men mest funderande och 
telefonsamtal. Det jobbet gav mig insyn i hur det 
kan vara att sitta i förbundsstyrelsen. 

Jag har under åren sen jag blev ordförande i 
Örebro blivit tillfrågad ett par gånger om jag kan 

tänka mig att gå in i förbundets styrelse men tack-
at nej för att jag ansett att jag inte riktigt var där 
än, –och vad hade jag att komma med liksom?

Nu tog jag mig en funderare till och på stäm-
man 2018 blev jag invald som ledamot. Det 
var en mycket nervös tjej som var med på den 
stämman kan jag säga. Jag funderade mycket på 
om jag tagit på mig ett för stort ansvar och om jag 
verkligen var på rätt plats. 

Nu har jag varit med i två år och är vald på två 
år till, som vice ordförande! Hur gick det till? Det 
ar väl inte riktigt där jag såg mig själv, men ibland 
bara händer det…Det har varit både jobbigt och 
lite kämpigt under åren men framför allt har det 
varit roligt. Det är som med livet i stort, lite mot-
gångar och lite medgångar. 

Att sitta i Förbundsstyrelsen är en utmaning, 
men den har jag antagit och jag har utvecklats 
enormt, fått med mig många erfarenheter, nya 
vänner och helt underbara skrattstunder. ○

Ibland bara händer det...

► TEMA

INGREDIENSER 
Portioner 8–10
250 gram smördeg
1 dl fikonmarmelad
4 färska fikon
140 gram Ädelost, gärna gräddädel
½ dl grovhackade hasselnötter.

INGREDIENSER
75 cl alkoholfritt rött vin eller starkt 
blandad saft som svartvinbärssaft
1 kanelstång 
3 bitar torkade pomeransskal
5 kryddnejlikor
2 msk socker eller efter smak om du 
använder alkoholfritt vin
Till servering
Sållad mandel och russin

TILLAGNING
1. Blanda saften om du använder det 
istället för alkoholfritt vin. Saften ska 
vara rätt stark och söt.

2. Godast smak får du om du lägger 
kryddorna i 3 dl vin eller blandad saft 
ett dygn innan.
3. Koka upp 3 dl vin eller blandad saft 
med kryddorna i en kastrull. Stäng av 
värmen och låt dra i ca 10 minuter.
4. Ta upp kryddorna eller sila över vinet 
eller saften i en större kastrull och till-
sätt resterande vin eller saft. Smaka av 
med 2-3 msk socker om du använder 
alkoholfritt vin som inte är så söt som 
saften.
5. Värm till lagom värme och servera 
den alkoholfria glöggen med skållade 
mandlar och russin.

GÖR SÅ HÄR
Sätt ugnen på 200°C.
Rulla ut smördegen, med bakplåts-
pappret under, på en plåt och nagga 
degen. Bred marmeladen över, grädda 
mitt i ugnen cirka 15 minuter.
Skär fikonen i klyftor och lägg på flar-
net. Smula över osten och strö över 
nötterna. Skär i bitar och servera.

Betala in 50 kr via Swish: 123 900 
3997 eller Bankgiro: 900-3997 och 

ange ”Julkort” som meddelande. Skicka 
sedan din beställning till oss på 

forskning@fibromyalgi.se.  
Allt överskott går till Fibromyalgiförbun-

dets forskningsstiftelse. Det är ett enkelt 
sätt att stötta vetenskaplig forskning 

om fibromyalgi och samtidigt skicka en 
julhälsning till någon du tycker om.  
Vi har 90-konto och följer Svensk 

Insamlingskontrolls regler. 

FIKONFLARN MED ÄDELSOST

GÖR DIN EGEN GLÖGG

Julrecept◄

TEXT BIRGITTA GUSTAFSSON │ BILD PIXABAY
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BELLY  
BALANCE

 
Belly Balance startades 2011 av dietisterna So-
fia Antonsson och Jeanette Steijer för att hjäl-
pa personer med IBS till en ökad livskvalitet och 
minskade magproblem genom en digital platt-
form. Behandlingen har varit mycket framgångs-
rik och de flesta som genomgår behandlingen blir 
bättre. Då nära hälften av personer med fibromy-
algi även lider av IBS blev vi intresserade och vi 
kontaktade Matilda Elfman, dietist på Belly Balan-
ce för att svara på några frågor  
Berätta lite om Belly Balance och bakgrunden

–Sofia och Jeanette har lång klinisk erfarenhet 
av att behandla IBS och de såg möjligheterna 
med digitala hjälpmedel. Sofias intresse för det-
ta kom av att hon själv lidit av IBS i många år. 
Efter att ha provat de flesta metoder på både 
sig själv och sina patienter började hon för 
drygt tio år sedan äta enligt kostbehandligen 
FODMAP. Under tiden de arbetade inom primär-
vården tog Sofia och Jeanette tillsammans fram 
en gruppbehandling för IBS-patienter. Behand-
lingen bestod av en kombination av ökad kun-

skap om magen, kostbehandling och strategier 
för stresshantering. Sedan dess har behand-
lingen förfinats och idag kan alla i hela Sverige 
med tillgång till internet ta del av behandlingen. 

Företaget är idag ledande inom behandling av 
IBS i Sverige och de har introducerat Fodmap i 
svensk sjukvård och de utbildar dietister i be-
handlingen. I den del behandlingen som handlar 
om stresshantering har Jeanette bidragit med 
sina kunskaper som instruktör i medicinsk yoga.  
Hur fungerar behandlingen? 

– Vi erbjuder en vetenskapligt bevisad kostbe-
handling som har en konstaterad effekt inom 3 
veckor. Behandlingen är helt digital och omfattar 
11 steg där kosten står i huvudfokus med kom-
pletterande verktyg för stresshantering.  
Vilka är era användare? 

– Vi har allt från barn och ungdomar till vuxna 
och äldre som använder vår tjänst. Man behöver 
inte ha en diagnos för att genomgå vår behand-
ling. Dock är det bra att ha genomgått ett test för 
att utesluta glutenallergi.  

Med balanssinne för magkänslan. 

TEXT JOHAN BJÖRKEGREN │ FOTO BELLY BALANCE

GÖR SÅ HÄR: 
Skala räkorna och spara skalen. 
Ställ räkorna i kylskåpet.
Finhacka salladslöken och fräs i olja 
tillsammans med räkskal och saffran.
Häll på vinet och låt koka ca 5 minuter.
Tillsätt vattnet och låt koka under lock i 
ca 15 minuter.
Skala och skär potatisen i 2x2 cm stora 
tärningar. Ansa och skär fänkål och pak- 
soi i grova bitar.

INGREDIENSER 4 portioner
• 500 g färska eller frysta 
    räkor med skal
• 2 st salladslökar, gröna delen
• 1 msk olja, gärna med vitlök
• 0,5 g saffran
• 2 dl torrt vitt vin
• 1 liter vatten
• 400 g potatis
• 1 bit fänkål 250 g
• 125 g pak soi

Skär fisken i 2 x 2 cm stora bitar.
Sila buljongen och koka upp igen .
Tillsätt, grädde, salt och chiliflakes.
Lägg i potatis och fänkål och koka i 
ca 10 minuter.
Tillsätt pak soi, fisk och cocktailtoma-
ter och koka ytterligare ca 3 minuter.
Lägg i räkorna precis före servering.
Servera med aioli. 
Aioli: Vispa äggulor och citronsaft.
Tillsätt oljan droppvis under kraftig 
vispning. Smaka av med salt

• 300 g laxfilé
• 300 g torskfilé
• 1 dl laktosfri vispgrädde
• 1,5 tsk salt
• 2 krm chiliflakes
• 250 g cocktailtomater 
Aioli
• 2 st äggulor
• 1 dl valfri olja smaksatt 
    med vitlök
• 3/4 tsk salt

◄ FISKSOPPPA MED SMAK AV SAFFRAN  
     Som med alla recept från Belly Balance så fungerar den här rätten bra till alla med IBS eller känslig mage.



28 29

Vad är IBS och orsakerna till man drabbas?
 – IBS står för Irritable bowel syndrome, på 

svenska Irritabel tarm. Man skiljer på organis-
ka och funktionella tarmsjukdomar. Organis-
ka sjukdomar kan vara t ex laktosintolerans el-
ler glutenintolerans, som man kan ta prover för 
att påvisa. IBS däremot är en så kallad funktio-
nell mag-tarmsjukdom. Det betyder att man inte 
hittar några uppenbara fel på tarmen, den fung-
erar bara inte riktigt som den ska. Ca 9–23 % av 
världens befolkning har IBS. I Sverige räknar man 
med att det är 15–20%. Ungefär 70% av de som 
drabbas är kvinnor, främst i åldrarna mellan 20 
och 50. Av de som söker vård är över 90 % kvin-
nor. Det finns alltså ett stort mörkertal bland män 
samtidigt som kvinnor är mer benägna att söka 
hjälp för sina problem. Det är även skillnad på 
hur kvinnor och män hanterar stress. Ofta är det 
högpresterande personer som drabbas. De har 
ofta svårt att säga nej och kanske tar på sig mer 
än vad de hinner och orkar. Både inre och ytt-
re stress påverkar magen. IBS är ett stort forsk-
ningsområde internationellt. Riktigt varför vissa 
drabbas vet man inte riktigt ännu, men man har 
förstått att det är en kombination av kroppsliga, 
psykiska och sociala faktorer. Det finns även en 
ärftlig faktor. Även om man inte hittat exakt vilka 
gener som är inblandade är det vanligt att klien-
ter har sjukdomen i släkten. Vi vet att man vid IBS 
har en motorisk störning i tarmen som innebär att 
tarmen jobbar för snabbt, för långsamt eller i av 

och på läge. Om motoriken i tarmen inte fungerar 
blir det också svårare att få ut gaserna. De bubb-
lar liksom runt inne i magen och kan orsaka smär-
ta och uppblåsthet. Reflexerna i tarmen kan vara 
förstärkta eller försvagade och tarmen jobbar för 
långsamt eller för snabbt. 

Obalans i tarmfloran kan också bidra till att 
man får sjukdomen. Man kan ha fler nervändar i 
tarmen än normalt. Detta leder till ökad smärt-
känslighet och att magen skickar fler signaler till 
hjärnan. Man känner helt enkelt av sin mage i 
större utsträckning än andra. Psykologiska fakto-
rer som depression, ångest och oro kan påverka 
tarmhälsan negativt. För vissa kommer symtomen 
i perioder eller skov och kan då vara kopplade till 
stress. Idag vet vi inte om IBS är en kronisk diag-
nos, men med kost- och stressbehandling är det 
många som får hjälp att både kontrollera och han-
tera sina symtom. 
Vilka är de nya rönen inom behandling av IBS? 

– I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel 
så sammanfattade man att de insatser som har 
bäst vetenskaplig evidens när det kommer till be-
handling av IBS är grundläggande kostråd om 
matvanor och livsstil, probiotika, tillskott av psyl-
liumfröskal, tillskott av pepparmyntsolja och kost-
behandlingen. 
Vad är FODMAP? 

– Det är en kostbehandling som bygger på att 
man tar bort fermenterbara kolhydrater ur kos-
ten, dvs de som kan jäsa i tarmen. Behandlingen 

INGREDIENSER 1 Glas
• 2 kiwi
• 1 lime
• 1⁄2 banan
• 1 näve spenat
• 2 msk havregryn
• 1 dl laktosfri naturell yoghurt
• 1⁄2 dl färskpressad apelsinjuice

GÖR SÅ HÄR:
1. Skala frukterna.
2. Blanda allt och mixa till en slät
 smoothie.

Recept från boken  
“Lugn Mage med grön mat”
Foto: Ulrika Pousette.

◄ RECEPT FRÅN BELLY BALANCE 
    MAGBALANSSMOOTHIE

kommer från början från Australien där man ge-
nom forskning tagit fram och använt metoden se-
dan 2005. Nu används behandlingen i stora delar 
av världen. Det har gjorts många vetenskapliga 
studier på behandlingen de senaste åren och re-
sultaten visar att den hjälper ca tre fjärdedelar av 
personer med IBS. Behandlingen minskar gaser, 
uppblåsthet och smärta hos de flesta. 

Vissa blir snabbt bättre, medan det tar längre 
tid för andra. Resultatet beror på hur stor del av 
symtomen som är kopplade till kost eller stress. 
De stora bovarna i maten är lök, vitlök, råg och 
vete, men också oväntade livsmedel som avoka-
do och blomkål vilka innehåller molekyler som 
kan jäsa i tarmen. 
Kan personer utan IBS ha nytta av att Belly Ba-
lance och att äta enligt FODMAP? 

– Kostbehandlingen är sjukdomsspecifik och 
ska därför bara följas av den som kan ha hjälp av 
densamma. Idag har vi evidens för att den hjälper 
vid IBS, IBD (Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) 
och även vid endometrios. Det finns inga fördelar 
för den som inte har dessa sjukdomar att följa be-
handlingen.  
Hur har Belly Balance utvecklats sedan starten? 

– Vi har gått från att vara en analog behandling 
till en digital och det innebär att vi kan nå många 
fler. Successivt har vi expanderat vår användar-
bas och allt fler hittar till oss i takt med att det 
pratas mer om IBS. Många läkare är numera in-
satta i IBS och kostbehandlingen och de skickar 
sina patienter till oss, vilket vi tycker är kul.  
Vad har ni för planer för den närmaste framti-
den och på längre sikt? 

– Vårt fokus här och nu är att fortsätta utveck-
la och förfina appen, våra verktyg och hjälpmedel. 
Målet är att utveckla appen så att den är mer in-
dividanpassad med så mycket personliga råd som 
möjligt.  
Vad ser ni för trender inom kost och hälsa som 
påverkar personer med IBS? 

– De stora kosttrenderna just nu är antiinflam-
matorisk kost och växtbaserad kost. Båda går bra 
att anpassa till FODMAP. Sen är det stort med 

analyser av tarmfloran, men där är vi mer försikti-
ga och tycker att det behövs mer forskning.  
Att utesluta gluten är vanligt för att motverka 
magproblem, men riktig glutenallergi rätt ovan-
ligt. Vad tycker ni om den trenden och ser ni 
några problem med den? 

– Det är lätt att tro att det är gluten som är bo-
ven när magen sväller efter en smörgås eller en 
portion pasta, men för de flesta är det fibrerna i 
sädesslagen, och inte gluten, som ger personen 
IBS-symtom. Därför är det bra att ta ett test för 
gluten innan du börjar med glutenfritt eller FOD-
MAP. För den med IBS går det att använda glu-
tenfria produkter, eftersom både gluten och fibrer 
vanligen är borttagna. Många med IBS kan också 
äta dinkelmjöl, som innehåller gluten, men inga 
FODMAP-fibrer. Ett problem med glutenfri kost är 
att ersättningsprodukter som till exempel gluten-
fritt bröd tenderar att vara sämre rent närings-
mässigt, men äter man naturligt glutenfritt är det 
inga problem.  
Hur utvecklar ni era recept?

– Våra recept tas fram av legitimerade dietister i 
samarbete med receptkreatörer. Vi provlagar och 
ändrar i recepten så att de smakar gott och pas-
sar i kostbehandlingen. 
Planerar ni att lansera appen internationellt?

–  Ja, vi hoppas kunna översätta appen till eng-
elska i framtiden och lansera den internationellt.
Har ni några råd speciellt för personer med Fi-
bromyalgi och IBS? 

– Nästan hälften av dem som har diagnosen 
fibromyalgi har också IBS, och 32 procent av 
IBS-patienterna har också fibromyalgi. Det finns 
vissa likheter. Det gemensamma är att man är 
känslig på ett sätt som man normalt inte ska vara. 

IBS innebär en ökad känslighet i tarmen, när 
tarmen gör sitt vanliga jobb så får man symtom. 
Precis som fibromyalgi så är IBS en kronisk sjuk-
dom som det i dagsläget inte går att bota. Med 
detta sagt finns det dock hjälp att få och där är 
vår digitala IBS-behandling något som även de 
med fibromyalgi kan bli hjälpta av. ○

FAKTA 
FODMAP 
står för 
Fermenterbara
Oligosackarider
Disackarider
Monosackarider 
And 
Polyoler
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PAIN 
PODDEN

 
Gunilla Brodda Jansen är docent 
och specialist i rehabiliterings-
medicin och smärtlindring. 

Hon utreder även hur smärtvår-
den fungerar i ett nationellt kun-
skapsstyrningsprojekt. Ur det sist-
nämnda föddes idén till Painpodden. 

”Vi diagnostiserar smärtpatien-
ter, men vad händer sedan? Pod-
den ska ge en bred kunskap om 
långvarig smärta och vilka alter-
nativ som finns för att må bättre”, 
berättar hon. Som specialistläka-
re träffar Gunilla många personer 
som drabbats av långvarig smär-
ta och vissa som även lider av ut-
mattning som följd av sin sjukdom. 
I kunskapsstyrningsprojektet, som 
drivs via Sveriges Kommuner och 
Regioner, representerar hon region 
Stockholm-Gotland. Vi har sedan en 
nationell arbetsgrupp med represen-
tanter från hela landet. Målet är att 
utarbeta nationella riktlinjer och för-
hoppningsvis också ett standardise-
rat vårdprogram för smärtpatienter. 

En viktig del i detta arbete är 
just en utredning av hur smärtvår-
den fungerar i Sverige idag, berät-
tar hon. Det kan vara svårt att veta 

hövs fler kliniker och framförallt mer 
kunskap inom primärvården.  
I podden vill hon med hjälp av sina 
gäster förklara varför det gör ont och 
vad man kan göra åt långvarig smär-
ta. Frågor som tas upp och besvaras 
är till exempel vilka behandlingsmeto-
der det finns förutom mediciner och 
vilka strategier man själv kan använ-
da för att lindra sin smärta eller lära 
sig att leva med den. 

Painpodden skall vara som ett bib-
liotek där man kan gå in och uppda-
tera sig. Den riktar sig till personer 
med smärta och deras anhöriga men 
även till personer som bara är intres-
serade av ämnet. Språkbruket i pro-
grammen är inte akademiskt med 
krångliga medicinska termer utan en-
kelt och okomplicerat för att det skall 
vara lätt att förstå och lära sig mer 
om akut och långvarig smärta, och 
vad man kan göra åt den. ○
Lyssna gärna på dessa riktigt bra 
poddavsnitt där Gunilla samtalar 
med politiker, läkare, patienter och 
patientföreträdare. 

vart man ska vända sig när man har 
smärta. Som drabbad av akut eller 
långvarig smärta kan det vara svårt 
att veta vart man ska vända sig el-
ler hur man ska gå vidare. Enligt Gu-
nilla är vården snabb på att ställa di-
agnos men att det ofta tar stopp vad 
det gäller åtgärder och uppföljning. 
Idag finns heller inga krav på rutiner 

för personer med långvarig smärta i 
primärvården.

–Har du diabetes så är det ju själv-
klart att du ska ha en diabetessköter-
ska, men det här finns inte för perso-
ner med långvarig smärta. Det finns 
heller inga tydliga riktlinjer för exem-
pelvis hur många smärtspecialister 
det behövs i en viss region. Det be-

◄ Gunilla Brodda Jansen.

TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │BILD PETER JOHNSTON

► Intervju

”Har du diabetes 
är det ju självklart 
att du ska ha en 

diabetessköterska, 
men det här finns 
inte för personer 
med långvarig 

smärta”



LOKALFÖRENINGAR

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 | 08-21 71 40, 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, info@vaxjofibro.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

MEDLEMSFÖRMÅNER  

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.girafof sweden.com 
Yogobe: 1 månad gratis online-yoga. Gäller nya 
kunder och 1 gång/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, där du som medlem betalar 59 kr/mån.
Wellnia Ullsängkläder: 5 % rabatt till läsare av 
FibromyalgiNytt. www.wellnia.se
Belly Balance: en månad gratis vid köp av en 
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


