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Portalen Uppdatering

FM-portalens app är gratis och 
finns för både iPhone och Android. 
Hämta den på Appstore respektive 
Play-Store!

Portalen uppdateras löpande så besök den regelbundet för att ta del av allt utbud

bli styrelsemedlem - var med och gör skillnad

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

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

Vilken härlig tid vi just nu har kommit till, det lyser så fint i alla fönster av 
stjärnor och ljusstakar, en fin tid efter en mörk november. Snart är det jul 
och vårt naturliga ljus kommer så småningom tillbaka. Men först vill i alla 

fall jag njuta av denna månad som jag tycker är så vacker. Hoppas att var och en 
av er får en så bra december som det är möjligt för er alla i den situationen som ni 
befinner er i. 

Missa inte att köpa våra fina julkort till förmån för forskning om fibromyalgi, ni 
hittar korten längre fram i tidningen. 

Det har varit ett händelserikt år med många spännande möten med medlemmar, 
kollegor i andra samarbetsorganisationer, politiker och många andra. Ett av det jag 
kommer att minnas mest är alla positiva ord vi får om vårt arbete när vi är ute på 
mässor. Det får oss att känna oss värdefulla i det arbete vi gör. 

Vi hoppas naturligtvis att dessa möten ska ge något till var och en av oss i framti-
den. Inte minst känner jag att vi med fibromyalgi får ett bättre bemötande nu än för 
några år sedan. Tyvärr, vilket jag beklagar, finns det fortfarande många som inte 
möts med den respekt som de borde få, men vi har kommit långt på väg. Vi jobbar 
och tar den utmaningen på fullaste allvar att ALLA ska bli bra bemötta och få en 
bra tillvaro med sin sjukdom.

Fibromyalgiportalen är kanske en väg att gå för att kunna må så bra som möj-
ligt i sin sjukdom. Har du inte testat, gör det, som medlem registrerar du dig på 
portalens första sida. Vi får mycket god respons angående portalen, om att vi har 
gjort ett jättebra arbete. Ett arbete som kommer att fortsätta även om tiden med 
Allmänna Arvsfonden nu är över. Vi ska nu stå på egna ben vilket kommer att bli 
en utmaning. Men utmaningar är till för att tacklas, så även denna. 

Med dessa ord vill jag önska er en fin stund med tidningen ni håller i er hand. 

Önskar alla och en var en riktigt bra jul och nyårshelg.

God Jul och Gott Nytt År

Fibromyalgiportalen, Fibromyalgiförbundets digitala stöd till 
egenvård, är en dynamisk sajt där innehållet uppdateras lö-
pande. Vi lägger in recept, byter veckans övning, lägger in nya 
poddar och filmer när vi tycker något är bra. Det är alltså värt 
att regelbundet besöka portalen för att ta del av allt utbud.

Under konferensen Smärtforum i Malmö (som ni kan läsa 
om i detta nummer av FM nytt) rönte portalen stort intres-
se bland besökarna som främst kom från vårdprofessionen. 
Innehållet kan vara en kunskapsresurs för personal eller kan 
rekommenderas till patienter som fått diagnosen fibromyalgi 
och behöver stöd till sjukdomsbemästring.

Vi vill göra en utvärdering av portalen och söker nu efter per-
soner som iNTE besökt sajten och som är villiga att testa den i 
två månader och även svara på några frågeformulär innan och 
efter testperioden. Hör av dig till info@fibromyalgiportalen.se 
om du kan tänka dig att delta.

Som vi skrivit om tidigare har vi ett samarbete med Uppsala 
Universitet som i skrivande stund testar en internetbaserad 
kurs i metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
inom ramen för portalen. I förlängningen kommer kursen att 
erbjudas våra registrerade medlemmar. Vi kommer att berätta 
mer om detta när resultatet är sammanställt.

Apparna för Iphone och Android kan laddas ner kostnadsfritt 
från Appstore respektive Playstore. Sök efter FM-portalen. 
OBS! Man måste vara registrerad via sajten för att kunna lad-
da ner apparna.

Text: Eva Deurloo
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Hälsoresa Hälsoresa

Resan till Gran Canaria planeras bli en återkommande 
aktivitet och vi ville därför ta till oss av ris och ros efter 
vistelsen så att det blir lika bra/bättre kommande år! 

Tamara från Welltours pratade med deltagarna för att ta del av 
deras upplevelser och har sammanställt de kommentarer som 
kom in.
”Det var lagom mängd aktiviteter per dag.”
”Nivån på det fysiska var lagom.”
”Det var mycket bra personlig service där vi kunde se alla och 
hjälpa alla.”
”Positivt med mindre grupp för lättare personlig kontakt, både 
mellan resenärer men också med ledare.”

Förutom detta så har massagebehandlingarna varit väl emot-
tagna, de flesta bokade fler behandling efter sin första mas-
sage. Pricken över i:t för många var utflykten till kaffe-och vin 
plantagen där vi bjöds på mycket gott. Även vår trivselkväll blev 
mycket populär där alla fick chansen att lära känna varandra.

En av höjdpunkterna för oss själva var att få se hur väl gruppen 
trivdes tillsammans och att det skapades vänskapsband som 
sträcker sig förbi resan. 

Återkoppling som vi har fått från gruppen som vi kan förbätt-
ra är att resan gärna fick vara något längre, då 7 dagar kändes 
kort, samt att boendet gärna fick vara lite närmare varandra (vi 
hade lite otur nu och blev placerade med visst avstånd). Detta 
kommer vi alltså att ändra till nästa gång.

En deltagare tyckte trapporna var mycket besvärliga och även 
att nivån på träningen var tuff. Hon önskade att det individan-
passades mer.

Vi tar till oss all kritik och tar fasta på det som var bra och gör 
nästa års resa ännu bättre! Nästa fråga är om resan ska gå på 
våren eller hösten? Vi tar gärna emot era önskemål och hoppas 
att ni följer med Fibromyalgiförbundet till Gran Canaria 2020. 
Skriv till info@fibromyalgi.se

Vi var 13 personer som åkte med på resan. Vi kom från 
alla delar av Sverige, från norr till söder och väst till 
öst. Alla lika glada och förväntansfulla och så klart lite 
nyfikna på vad vi egentligen hade gett oss in på. Vi var 
i åldrarna 50+ till 80+.

Vi blev väl mottagna av Tammy och Andreas i San 
Agustin på Hotel Rocas Rojas och blev tilldelade våra 
lägenheter, som var stora och fina med fantastisk utsikt 
mot havet.

dag 1 hade vi gemensam frukost på ett närliggande 
hotell med stor frukostbuffé. Mätta och belåtna hade vi 
sedan ett pass med lätt yoga, för att sträcka på kroppens 
alla leder som var lite stela efter den långa resan och vi 
fick igång våra kroppar med mjuka rörelser.

Efter passet hade vi fri tid i ca 6 timmar för att sedan 
hålla på med vattengymnastik. I bassängen bjöds det 
på glad musik och träning med vattnet som motstånd.

På kvällen bjöd Tammy och Andreas oss alla på triv-
selkväll hemma hos dem för att umgås och lära kän-
na varandra. Vi serverades Sangria till de som ville 
och olika sorters tapas. Kvällen var lyckad och vi blev 
snabbt ett glatt gäng som trivdes gott med varandra.

dag 2 började vi med morgonyoga, därefter frukost, 
lika god som föregående dag. Efter det hade vi fri tid ca 
8 timmar, där vi gjorde vad vi ville. En del gick ner till 
stranden andra vandrade eller gjorde en utflykt.

Sen hade vi gruppgymnastik som innehöll dans med 
latinska rytmer som verkligen gav glädje i både själ och 
kropp och lockade fram många goda skratt.

dag 3 var det tidig frukost och sedan kom en buss och 
hämtade upp oss för en utflykt som först tog oss till Las 

Palmas för en imponerad utsikt över dess hamn och 
alla fartyg som låg ankrade där. 

Därefter for vi vidare till Agaete, till en ekologisk 
gård som producerar kaffe, druvor, apelsiner, citroner, 
agave, och avokado. Gården heter Finca La Laja Bode-
ga Los Berrazales och är en fantastiskt fin gård som har 
drivits av samma familj i fem släktled. 

Efter visningen bjöds vi på en fantastisk lunch bestå-
ende av en massa olika tapas, den ena godare än den 
andra, och vi fick smaka på deras egna viner. Lunchen 
avslutades med espresso av deras egenproducerade 
kaffe  

Utan tvekan var det nog en av de godaste koppar kaffe 
jag och många andra har druckit. Därefter handlades 
det friskt av deras produkter i gårdsbutiken.

Hemresa tillbaka till hotellet, en kort paus och sedan 
vattengymnastik, där vi stärkte skelettet och lederna på 
ett mjukt och skonsamt sätt. Skönt efter resan tyckte vi 
alla.
 
dag 4 började med morgonyoga och därefter frukost. 
Sedan fri tid och ett pass med vattengymnastik på ef-
termiddagen.

dag 5 började på samma sätt med morgonyoga, fru-
kost och fritid. På eftermiddagen hade vi gruppgym-
nastik, kvällsyoga och vattengymnastik. Det kändes 
väldigt vemodigt och ingen av oss ville åka hem den 
efterföljande dagen.

Vi hade väldigt roligt ihop och umgicks mycket både 
hela gänget och i mindre grupper. Vi åt ofta kvällsmid-
dag och lunch ihop, gjorde gemensamma utflykter, 
badade i havet promenerade, solade, pratade och bara 
trivdes i varandras sällskap. 

Inga av de olika passen var på något sätt påtvingade 
och man kände inte heller att man var tvungen att full-
följa passet.

Hälsoresa till Gran Canaria med Welltours 9-16 september 2019 
tillsammans med Fibromyalgiförbundet

Vi hade otroligt bra väder, ca 32 grader men det blås-
te hela tiden så det kändes aldrig så varmt.

Denna typ av hälsoresa var fantastisk för oss med 
smärta och både Tammy och Andreas har många pa-
tienter med fibromyalgi så de är bra på att känna in oss 
när de ger massage som de flesta av oss åtnjöt. Detta 
ingick inte i resans pris, utan det tillkom. Priset berod-
de på hur lång massage man valde.

Resan var väl värt sitt pris tack vare de olika passen, 
boendet, omgivningarna och vädret och inte minst 
den goda frukosten!

Så klart fanns det några små minus. Det var att det 
på sina ställen var brant med trappor mm. Det var då-
lig Wifi täckning i lägenheten så jag fick gå ner till re-
ceptionen för att kunna ladda ner tidningen. Vi bodde 
utspritt på området.

Men man lär sig och jag kan säga att första dagen 
tog det mig 20 minuter att komma hem. De två sista 
dagarna var jag hemma på 12 minuter. Jag är så stolt 
över mig själv!

Gruppen planerar redan för en resa nästa år ungefär 
vid samma tid, och hoppas det är fler som kommer 
med. Väl mött på Gran Canaria nästa år!

Text: Kajsa Dijkstra-Eriksson
Bild: Welltours
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forts ▶▶▶

Receptet för nationella e-hälsostrategier 

Vi kan dra lärdom av Englands erfarenheter med en na-
tionell strategi för e-hälsa. Redan 2002 började man med 

detta arbete. Efter nio år och många spenderade miljarder 
hade man bara kommit en liten bit på väg. 

Man gjorde två misslyckade försök till implementering, 
men har nu förnyat sin strategi baserat på dessa erfarenheter. 
Det är viktigt att bygga system för digitalisering efter de fak-
tiska behov som finns. Det fungerar inte att bara ställa krav på 
de anställda uppifrån. 

Sannolikt är sjukvårdens största utmaning i framtiden pa-
tienter med kroniska sjukdomar och den åldrande befolk-
ningen. Att fokusera på hur man får folk att fortsätta må bra 
ansågs vara en given utgångspunkt för vården. 

Hur kan vi få hjälp att vårda oss själva? (Där är ju Fibromy-
algiportalen helt rätt i tiden.) Digitaliseringen måste ha som 
mål att öka folkhälsan - inte bara minska administrationen. 

Under diskussionen som följde kom bland annat åsikten 
fram att dagens lagar och regler sinkar utvecklingen. Patient-
datalagen behöver ses över. Det behövs lagstiftning om möj-
ligheten att dela information om patienter mellan olika vård-
givare. Informationen borde följa patienten.

Vad har Sveriges osteopater att erbjuda vården 
och hur ser det ut i andra delar av Europa?

Begreppet osteopati myntades redan 1874. Det osteopatiska 
förhållningssättet är en holistisk syn på hälsa och behand-

lingen syftar till att hjälpa kroppens självläkande förmågor.  

Behandlingen är manuell och patientcentrerad. Utbildning-
en som i Sverige bedrivs i Göteborg är 4-årig och följer en ge-
mensam europeisk standard. Både i Norge och Finland finns 
statliga utbildningar till osteopat. 

Efter avslutad utbildning behöver eleven genomföra minst 
1000 timmar behandling under handledning innan yrkesti-
teln Osteopat DO får användas. Medlemskap i Svenska Oste-

Sömnens betydelse för hälsan

Kroppen och hjärnan fylls med intryck när vi är vak-
na. Vi behöver sömnen både för att rensa bort såda-

na intryck som är onödiga, men också för att befästa de 
minnen som är viktiga. Detta sker under djupsömnen. 
Under REM sömnen ökar amygdala, hjärnans känslo-
centrum, sin aktivitet och minnen som har en känslo-
mässig laddning aktiveras. 

Efter en natts god sömn förhöjs i stället aktiviteten i 
pannloben mer - det område som har hand om vår im-
pulskontroll och stresshantering. Utan sömn är känslor-
na inte i balans. Den ”hormoncocktail” som är verksam 
under sömnen är viktig för att upprätthålla hälsan. Un-
der de första timmarnas sömn går puls och blodtryck 
ner så organen får vila lite. 

Sömnen blir normalt lite sämre med åldern och det 
är vanligt att man vaknar tidigare men sedan millennie-

skiftet har fler och fler yngre problem med sömnen. 
Man har konstaterat att hela 30% av befolkningen har 
sömnstörningar. 

Det finns en attityd i samhället att det är ”fint” att 
sova lite. Att dygnet runt vara uppkopplad till sociala 
medier är mycket distraherande och många, särskilt 
yngre personer, störs i sin sömn av en plingande mo-
biltelefon under natten. 

Andra orsaker till störd sömn är snarkning, särskilt 
om det leder till andningsuppehåll, kronisk smärta, 
högt blodtryck och sköldkörtelproblematik. De kort-
siktiga konsekvenserna av sömnbrist är sänkt im-
pulskontroll och inlärningsproblem. 

De långsiktiga konsekvenserna av sömnbrist är 
bland annat att slagg inte rensas bort ur hjärnan som 
den ska vilket leder till risk för Alzheimers sjukdom. 
Utan 2-3 timmars djupsömn per natt riskerar man 
dessutom att få förhöjt blodtryck vilket kan leda till 
stroke. 

Om man misstänker att man har störd sömn bör 
man låta göra en sömnutredning. Det är viktigt att ha 
en regelbunden dygnsrytm, att man äter nyttigt, mo-
tionerar och inte dricker kaffe eller exponerar sig för 
starkt ljus från en skärm under kvällen. Det är däre-
mot bra att exponera sig för mycket dagsljus, särskilt 
under förmiddagen. 

Det är bättre att lägga sig senare och somna än att 
lägga sig tidigt och ligga vaken flera timmar innan 
man somnar. Man kan i stället lägga in vilopauser under da-
gen. Låt hjärnan vakna i lugn och ro - vänta med att använda 
mobilen 30-40 minuter. 

Fettrik mat på kvällen gör att man drömmer mer och kan-
ske oroligt på grund av att magen fortfarande är aktiv

Sedan fick vi reda på vad begreppet coffeenap innebär. Det 
har visat sig att om man dricker en kopp kaffe och sedan di-
rekt lägger sig att sova 20 minuter så hinner koffeinet verka 
under tiden och man är extra pigg när man vaknar. 

Från Innovation till integration

Capio är ett företag med runt 100 vårdcentraler i hela lan-
det. Man har provat olika modeller av digitaliserad vård 

med varierande resultat. 

Det man nu erbjuder är att patienten initialt kan få ett digi-
talt möte men sedan enkelt kan kopplas vidare till en vårdcen-
tral om behov finns. Patienten kan välja mellan ett hundratal 
olika sökorsaker och alla olika kompetenser på vårdcentralen 
är involverade. Företaget vill inte skilja mellan e-hälsa och fy-
sisk vård utan det handlar om sjukvård helt enkelt. Sjukvår-
den behöver inte mer resurser utan färre hinder.

Den medicinska och tekniska sidan har utvecklats snabbt 
de senaste åren, men sjukvårdssystemet har i princip inte för-
ändrats. Det kommer att behövas förändringar av de organi-
satoriska och ekonomiska systemen om den digitala vården 
ska kunna integreras i sjukvården. 

Problem som finns nu är till exempel att regionerna har oli-
ka journalsystem som det måste gå lättare att utbyta informa-
tion mellan. Att patientavgiften skiljer mellan olika vårdgivare 
är också ett problem. Hur sjukvård ersätts behöver koordine-
ras inom landet. 

Det nuvarande systemet som delvis bygger på ersättning 
per antal besök behöver ersättas med ett system fokuserat på 
utfall - är patienten nöjd? Ett system med enbart ersättning 
för antalet inskrivna patienter per vårdcentral (kapitering) 
vore önskvärt. Sverige är ett litet land och det vore rimligt att 
ha samma ersättningsbelopp i alla regioner. Man bör undvika 

styckepriser i ersättningsmodellerna. 

Det saknas också regler för utbyte av information mel-
lan region och kommun. Man ansåg också att primär-
vården är underdimensionerad.

opatförbundet garanterar att behandlaren genomgått utbild-
ningen. Förbundet har runt 350 medlemmar. 

De vanligaste besvär människor söker hjälp för är problem 
med ländrygg och nacke. Det bedrivs evidensbaserad forsk-
ning på området och föredragshållaren refererade till olika 
forskningspublikationer. 

Han beskrev hur man vid Nottingham University Hospitals 
enhet för ryggkirurgi beslutat sig för att låta patienter som står 
i kö för en operation först få träffa en osteopat. 83 % av patien-
terna upplevde att osteopatbehandlingen hjälpte mycket och 
hela 94 % var väldigt nöjda med vården. Behovet av smärtstil-
lande preparat minskade och en del av patienterna behövde 
inte längre genomgå den planerade operationen.
 

Allt fler väljer att besöka en osteopat vid bland annat smärt-
tillstånd i rörelseapparaten men eftersom osteopater ännu 
inte är legitimerade enligt socialstyrelsen gör det att behand-
lingen blir mindre tillgänglig för vårdtagaren (läs dyrare) och 
det försvårar samarbetet med andra vårdgivare och försäk-
ringsbolag. 
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Hälsa

Stående balans är viktigt att träna regelbundet. Balans är en funktion som oundvikligen blir sämre ju 
äldre man blir. Smärta och nedsatt muskulär uthållighet kan också bidra till sämre balans. Har man 
fibromyalgi bör balansträning ingå som en komponent i ett allsidigt program för fysisk aktivitet.
Här presenterar vi några övningar i olika svårighetsgrad att prova.

►►Varsågod - program för stående balansträning

1. Stå på ett ben med lätt böjda knän och rak rygg. Föreställ 
dig att det blåser, och att du svajar som ett strå i vinden. För-
sök att stå på detta sätt tills du blir trött i benet. Övningen kan 
göras svårare genom att du sluter ögonen.

2. Gå sidlänges. Variera gärna steglängden och se till att du 
samlar benen helt innan du tar ett nytt steg.

3. Gå sidlänges med korssteg.

4. Gå framåt på tårna med små steg och parallella fötter.

5. Stå med armarna längs sidan. För motsatt arm och fot bak-
om kroppen, så att handen rör hälen. Övningen ska utföras 
långsamt och kontrollerat.

6. Stå med armarna längs sidan. Lyft motsatt arm och knä och 
för knät mot armbågen. Övningen ska utföras långsamt och 
kontrollerat.

Ingen gåva är för liten – alla gåvor behövs!

Ha gärna Fibromyalgiförbundets forsknings-
stiftelse i åtanke när du vill hedra en avliden 
vän eller anhörig med en minnesgåva.

Bg: 900-3997 
Pg: 90 03 99-7
Swish: 123 900 3997

TILL MINNE AV... 
Vid minnesgåvor – tänk gärna på fibromyalgiforskningen!

Text till alla artiklar: Marie Björck

Pigg, Pålitlig och Personlig - Primärvården 2025 

Vi skickades på magisk väg framåt i tiden till år 2025 då 
visionen för e-hälsa i Sverige ska vara uppnådd. Panelen 

fick utifrån det perspektivet redogöra för vad som skulle vara 
bra.  

De kom fram till att alla patienter hade en fast läkare, 95% 
av patienter var nöjda med sin vårdcentral och dess personal 
och det fanns gott om allmänläkare. Dessa hade tid för före-
byggande arbete, hembesök och forskning. Man konstaterade 
att allmänläkare var det stora framtidsyrket. 

Så flyttades vi bakåt i tiden igen och panelen funderade över 
hur det faktiskt står till idag inom sjukvården. Det är bra att 
vi har en offentligt finansierad vård i Sverige. Den har hög 
kvalitet och man arbetar mycket i team. 

Vården har en relativt platt organisation men samarbetet 
mellan region och kommun måste förbättras om vi ska få en 
god och nära vård. En bättre primärvård borde i förlängning-
en leda till mindre behov av sjukhusvård. Till slut konstatera-
des att allmänläkare har världens roligaste jobb!

Framtidens sjukvård - om unga patienter och 
medarbetare får bestämma. 

Först berättade Morten Kildal om Akademiska sjukhusets 
arbete med att bjuda in unga patientföreträdare från olika 

patientförbund för att diskutera med studenter och medarbe-
tare vilka förväntningar, behov och krav man har på vården. 

De unga patientföreträdarna talade om vikten av en fast lä-
karkontakt. Att inte ständigt träffa nya personer och behöva 
berätta om sitt liv på nytt. 

Det finns ett stort och allvarligt glapp mellan den vård och 
det bemötande man får som barn inom vården och hur man 
plötsligt som ung vuxen står där med allt ansvar själv. 

Patienterna efterfrågade också ett mer holistiskt synsätt. 
”Det är inte bara min cancersjuka hjärna som behöver tas 
om hand. Sjukdomen får en massa konsekvenser på alla livets 
områden”. 

Theodor Lav från läkarutbildningen berättade att hela 25% 
av de studerande där upplever att de diskrimineras när de 
kommer ut på sina framtida praktiker och arbetsplatser. Man 
får för lite utbildning i hur man arbetar i team. 

Sjuksköterskan önskade att man sände hela team på utbild-
ning tillsammans i stället för som nu, att varje yrkesgrupp ut-
bildas för sig. Man önskade sig också en mer patientcentrerad 
vård och mindre administration. 

Man räknar med att hela 1/3 av dagens sjukvårdsanställda 
går i pension inom 10 år så det finns gott om utmaningar inför 
framtiden!

I framtidsstolen - vem ska egentligen bestämma 
om framtidens vård? 

Socialminister Lena Hallengren inledde med att prata om 
hur viktigt det är med patientkontakt och att vården är till-

gänglig för alla. Hon poängterade att hälsovård inte bara är en 
fråga för sjukvården utan en fråga för hela samhället. 

En ny kö-miljard är på gång men den här gången ska vår-
dinrättningarna inte jämföras med varandra utan med sina 
tidigare egna resultat. 

Det är viktigt att se till arbetsmiljön inom sjukvården så att 
personalen stannar kvar. Lena betonade att det ytterst är ett 
chefsansvar att medarbetarna kan klara av sitt arbete på ett 
rimligt sätt. 

Under den följande diskussionen betonades vikten av sam-
arbete mellan kommun, region, stat och näringsliv. Persona-
lens kompetensförsörjning och vikten av att lyssna på de som 
arbetar inom vården diskuterades. 

Man nämnde ett projekt i Norrtälje som fallit väl ut. Norr-
tälje sjukhus ägs till lika delar av Region Stockholm och Norr-
tälje kommun genom Vårdbolaget TioHundra. Syftet med 
projektet har bland annat varit att decentralisera den akuta 
vården. 

TioHundra ansvarar för hela vård- och omsorgskedjan och 
samordnar insatser även inom hemtjänst, äldreboenden och 
psykiatri. Genom den nya organisationen har patienterna nu 
tillgång till både när- och akutsjukvård utan att behöva besöka 
de större sjukhusen i Stockholm.
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svenskt smärtforum reportage

Smärtrehab i Lund stod som 
värdar för Kongressen Svenskt 
Smärtforum, som i år var för-
lagt till Malmö. Deltagandet var 
rekordstort, hela 510 personer 
var anmälda. 

Syftet med kongressen är att presente-
ra det senaste inom smärtforskning i 

form av föreläsningar, aktuella avhand-
lingar, posterpresentationer och utstäl-
lare. En av posterutställarna var Fibro-
myalgiförbundet.

På Svenskt Smärtforum deltar olika pro-
fessioner. Både läkare, kuratorer, psy-
kologer, fysioterapeuter med mera är 
representerade. 

Det är inte bara intensiva dagar för oss 
utställare utan också för deltagarna, 
som började redan dagen innan själva 
konferensen med workshops. Ingen tid 
förspills när professionen träffas så här 
en gång om året.

Dag 1 för Svenskt Smärtforum var en 
mycket lyckad dag då vi vid vissa tillfäl-
len hade så fullt att vi tre som represen-
terade Fibromyalgiförbundet inte hann 
med utan besökarna fick komma tillba-
ka vid nästa paus. 

Frustration och fascination. Dessa var de känslor 
som drabbade den unge doktorn Daniel Clauw för 
mer än 30 år sedan, när han först blev bekant med de 
människor som levde med den komplexa smärtbild 
som sedan erkändes som fibromyalgi. 

"Jag är ursprungligen utbildad reumatolog, och när jag på 
1980-talet för första gången träffade patienter med fibromy-
algi var det, å ena sidan, frustrerande att arbeta med en sjuk-
dom som vi visste så lite om, men å an-
dra sidan var det också fascinerande för 
mig som vetenskapsman att stå inför en 
smärtstörning där det fanns så mycket 
att upptäcka och forska vidare i."

Förändra attityderna

Nyfikenheten väcktes således hos Da-
niel Clauw, och den nyfikenheten är in-
takt anno 2019. Daniel Clauw är profes-
sor vid Michigan University i USA. Här 
forskar han i de många dimensionerna 
av fibromyalgi och vill åstadkomma så 
mycket som möjligt med sin kunskap. 

"För mig som forskare är det viktigt 
att tala och skriva så mycket som möj-
ligt om fibromyalgi, inte minst för att 
förändra attityderna i de grupperingar 
som fortfarande inte känner igen fibro-
myalgi. 

Glaset är halvfullt

Jag skulle vilja betona att det lyckligtvis 
har gjorts stora framsteg om vi jämför 
med hur situationen såg ut inom ämnet 
fibromyalgi för 10 eller 20 år sedan. 

Så om jag ska använda ett klassiskt 
talesätt om utvecklingen, ser jag glaset 
nu mer som halvfullt än halvtomt. Men, 
efter att ha sagt det, finns det fortfaran-
de många läkare över hela världen som 
inte erkänner fibromyalgi. 

På förmiddagen skulle vår poster som 
handlade om Fibromyalgiportalen pre-
senteras från scenen. Vi var 25 personer 
som radades upp där var och en fick ca 
20 sekunder på sig för presentation av 
just sin poster. 

Efter presentationen av vår poster blev 
det genast respons och det blev många 
frågor både vid postern och i montern.

Bland besöken i montern var forskaren 
Camilla Svensson, Professor i Cellulär 

Fibromyalgins frustration och fascination
Daniel Clauw

30 år av vetenskapligt arbete med fibromyalgi har gjort den amerikanske professorn Daniel Clauw 
till en av världens ledande forskare inom fibromyalgi. Därför är det en stor ära för FibromyalgiNytt 
att presentera en intervju med en internationell expert i den absoluta superligan. Bra läsning med 
Daniel Clauws tankar om det förflutna, nutid och framtid inom området fibromyalgi.

Av: Jens Arenbach Nielsen, Dansk Fibromyalgi-Forening. Svensk översättning av Eva Deurloo

Därför finns det fortfarande stora utmaningar för var och 
en av de många fibromyalgipatienter som kämpar mot bristen 
på erkännande och kämpar mot anklagelser om att inte vara 
tillförlitliga i sin beskrivning av smärtstörningen."

Riktad behandling

Daniel Clauw anser att den fortsatta utbredda bristen på er-
kännande av fibromyalgi är ett symtom på ett allmänt pro-
blem i den medicinska världen.

forts ▶▶▶

Svenskt Smärtforum

och molekylär smärtfysiologi på Karo-
linska Institutet. 

Camilla har forskat om antikroppar med 
koppling till långvarig smärta, vilket har 
gett goda resultat avseende fibromyalgi. 

Tyvärr hade vi så mycket att göra i vår 
monter att vi inte hann lyssna på före-
draget, men lyssnar naturligtvis i efter-
hand. 

Vill ni lyssna på Camillas och alla andra 
föredrag, finner ni dom här: https://vi-
meo.com/channels/smartforum2019

Som brukligt dessa dagar nämndes fi-
bromyalgi i flera föredrag. Fibromyalgi-
förbundet ska verkligen vara stolta över 
det vi gör, vi har tagit emot så mycket 
beröm för vårt arbete och vår portal un-
der mässan. Många broschyrer och an-
nat gick åt i vår monter. 

Våra samtal och nätverkande fortsatte 
under kvällen till mingel och middagen. 

Dag 2 var som vanligt lite lugnare men 
även denna dag hade vi många härliga 
samtal med deltagare.

Text: Marie-Louise Olsson 
Bild: Martin Sundström 
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EULAR
The European League Against 
Rheumatism, EULAR, hade ett 
möte i Belgien 16 oktober 2019. 

150 delegater från hela Europa deltog i 
mötet som gick ut på att uppmärksam-
ma situationen för personer med reu-
matiska och muskuloskeletala sjukdo-
mar. 

Man vill att EU:s hälsostrategier anpas-
sas mot att hjälpa människor med kro-
niska sjukdomar att kunna vara aktiva i 
sociala och ekonomiska sammanhang.

Societal Impact of Pain SIP firar 10 
års jubileum och höll sitt åttonde in-
ternationella symposium 7 novem-
ber i Bryssel. 

Syftet med symposiet var att:

1. Arbeta mot implementering av re-
kommendationerna i SIP gemensamma 
styrdokument riktat till EU:s politiska 
beslutsfattare.

2. Stärka befintliga SIP nationella platt-
formar och lägga grunden till nya.

internationelltreportage

Dagens Medicin stod som vär-
dar för Smärtdagen 20 septem-
ber 2019 i Stockholm.

Överläkaren från Smärtcentrum på Öst-
ra Sjukhuset inledde med att beskriva 
läget i smärtvården i Göteborg. Under 
åren 2008–2018 avslutade flera smärt-
mottagningar sin verksamhet. 

Omfattande utredningar ledde till 
nya handlingsplaner och man har nu ett 
kompetenscentrum vid Östra som även 
jobbar konsulterande till andra verk-
samheter.
För att göra verksamheten så effektiv 
som möjligt gjordes en processkartlägg-

ning där man tittade på patientens väg 
genom vården och letade efter ”flask-
halsar”. Medarbetare involverades och 
många förbättringsförslag kom in. 

Resultatet idag är att de håller 94% av 
patientkontakterna inom vårdgarantin 
jämfört med 27% året innan. Mottag-
ningen kan visa att de har en effektiv 
verksamhet med nöjda medarbetare 
och nöjda patienter.

Däremot konstaterar man att man fort-
farande saknar uppdrag från politiker 
angående smärtvård. Det behövs ett lik-
nande kompetenscentrum i varje stor-
stad. 

Man efterlyser dessutom tydliga ut-
bildningsplaner för personal i smärta 
och ett tydligt uppdrag hos landstingen. 
Smärtvård förefaller vara lätt att lägga 
ner men svårt att bibehålla.

Nästa programpunkt var problemen i 
kontakten mellan patient och Försäk-
ringskassa. Smärta är ju en vanlig orsak 
till sjukskrivning, näst vanligast efter 
psykisk ohälsa. Sjukskrivning kan vara 
en viktig behandlingsåtgärd läkaren an-
ser behövas. 

I de fall då Försäkringskassan avslår 
kan det innebära svåra konsekvenser för 
patienten. Läkarna kring patienten har 

SMÄRTDAGEN
-20/9 i Stockholm

forts ▶▶▶

Man adresserar Europeiska Kommis-
sionen och vill se till att koordinationen 
mellan hälso-och sjukvård, arbetsgiva-
re och samhälle samt miljö samordnas 
bättre för att hantera de utmaningar 
personer med kroniska sjukdomar upp-
lever. Man måste tillgodose bättre social 
och ekonomisk integration.

Det betonas att dessa sjukdomar är en 
enorm belastning för individ och sam-
hälle och orsakar stora ekonomiska 
konsekvenser om förhållningssättet inte 
ändras.

Den årliga konferensen i Bryssel sam-
manfaller med World Arthiritis Day 
som syftar till att öka medvetenhet om 
reumatiska sjukdomar.

Man kan få en kopia av EULAR vision 
paper genom att kontakta brussels@eur-
lar.eu

SIP
3. Att samla nyckelpersoner för att nät-
verka och hitta synergier i sina verksam-
heter.

Det hölls föreläsningar, paneldiskussio-
ner och posterutställningar.

Pain Alliance Europe (PAE), höll i en 
workshop under dagen för att identi-
fiera problemområden som leder till 
stigma inom området smärta och hitta 
lösningar för att förbättra livskvaliteten 
hos smärtdrabbade. 

Sedan presenterades vinnarna av pri-
set ”European Civic Prize on Chronic 
Pain-Collecting Good Practices” där 
Fibromyalgiportalen var ett av bidragen 
(tyvärr inte vinnare). 

De vinnande bidragen i de olika kate-
gorierna kom från Spanien, Italien och 
UK. Det spanska bidraget var ett initia-
tiv som handlade om fysisk aktivitet vid 
fibromyalgi.

"Den medicinska världen har ett problem i diagnostisering 
och behandling av kronisk smärta. Om en läkare stöter på en 
patient med knäsmärta, är läkaren utbildad att isolera sitt fo-
kus på knäet, bland annat via röntgenbilder. 

Emellertid, det tillvägagångssättet fungerar inte vid fibro-
myalgi, som inte kan ses på en röntgenbild. Tyvärr har vi ännu 
inte tillgång till hjärnavbildningar som kan kartlägga de pro-
cesser i hjärnans centrala nervsystem, som orsakar fibromy-
algi. 

Men jag förutspår att inom 5-10 år har vi utvecklat 
MRI-röntgen av hjärnan som gör det möjligt för oss att initie-
ra riktad och individuell behandling av fibromyalgipatienter, 
till exempel genom rätt balans mellan medicinsk behandling 
och fysisk träning."

Inte en psykiatrisk diagnos

En gemensam utmaning för många fibromyalgipatienter över 
hela världen är det psykologiska och psykiatriska förhåll-
ningssättet till behandling av kronisk smärta. 

Daniel Clauw satte nyligen strålkastarljuset på denna stra-
tegi under en konferens om fibromyalgiforskning i Wien, där 
ledande fibromyalgiexperter från hela världen samlades. 

Clauw erkänner att fibromyalgipatienter kan drabbas av 
psykologiska biverkningar, till exempel som en följd av många 
års osäkerhet utan ordentlig diagnos och utan nödvändig be-
handling från vårdapparaten. 

Clauw betonar dock otvetydigt att fibromyalgi aldrig bör 
behandlas som en psykiatrisk diagnos, eftersom fibromyalgi 
är ett verkligt fysiskt smärttillstånd som härrör från mycket 
komplexa mekanismer i kroppens smärtsystem.

Begränsad risk för ärftlighet

Många fibromyalgidrabbade föräldrar är oroliga för att deras 
barn riskerar att ärva sjukdomen. På den frågan förklarar Da-
niel Clauw: "Det kan finnas en begränsad risk för ärftlighet, 
men den stora majoriteten av barn som kommer från familjer 
med fibromyalgi får inte sjukdomen själva. 

Om vi ser statistiskt på befolkningen som helhet, uppskattas 
att mellan 4–6 % har fibromyalgi, och för barn till fibromyal-
gidrabbade, är min bedömning att risken för att utveckla fi-
bromyalgi är 15–20 %. Därför är det viktigt att betona att det 
därför finns en 80 % chans att ens barn aldrig kommer att få 
fibromyalgi. 

Jag kommer att använda denna jämförelse, att om du går ut 
i ett åskväder, kan det finnas en risk att träffas av blixten, men 
lyckligtvis träffas endast få människor av blixten!" 

Lady Gaga och John F. Kennedy

Tack vare den världsberömda popsångerskan Lady Gaga från 
Daniel Clauws hemland USA, blev 2017 året då Fibromyalgi, 
mer än någonsin tidigare, dök upp i medias kanaler över hela 
världen. Men vad anser Daniel Clauw om Lady Gagas upprik-
tiga berättelser om livet med fibromyalgi?

"Det är positivt när en kändis som Lady Gaga hjälper till 
att öka medvetenheten om fibromyalgi. Och det finns faktiskt 
skrivna vetenskapliga artiklar om avlidna kändisar som för-
modligen skulle diagnostiseras med fibromyalgi idag. 

En av dem är den förre amerikanske presidenten John F. 
Kennedy, där forskarna, bland annat baserat på hans journa-
ler, drar slutsatsen att hans smärtsymptom kan ha varit fibro-
myalgi.”

Medaljens baksida

Men medaljen har även en baksida och det kan finnas en 
nackdel att kändisar offentliggör sina sjukdomar. Daniel 
Clauw, hänvisar till en upplevelse han själv har haft angående 
Lady Gaga. 

"En journalist kontaktade mig och bad mig kommentera en 
bild av Lady Gaga som rökte en cigarett i London. Journalis-
ten vill att jag ska säga att Lady Gaga under inga omständig-
heter kunde tillåta sig att röka en cigarett eftersom hon led av 
fibromyalgi. 

Men jag svarade journalisten att det var löjligt att väl-
ja den vinklingen på händelsen. Jag har ingen aning om 
Lady Gagas rökvanor, inte heller skulle jag någonsin kri-
tisera en diabetespatient som äter en ohälsosam mål-
tid. Lady Gaga gör verkligen mycket bra för fibromy-
algidrabbade, så jag avböjde helt att delta i artikeln!"

Lyckligtvis sa Daniel Clauw glatt ja till att delta i denna in-
tervju och det tackar vi för!

Daniel Clauw

▶▶▶ forts

Text och bild: Eva Deurloo 
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reportage samsjuklighet

Många med fibromyalgi lider av huvudvärk och en 
del även av migrän. Migrän är den tredje vanligaste 
sjukdomen i världen. Trots att den är så vanlig går 
ungefär hälften av de som drabbas utan diagnos, och 
av de som får diagnos, söker ändå inte många be-
handling för sina symtom. 

Migrän är en folksjukdom som har funnits i alla tider och alla 
kulturer. Hippokrates som kallas läkekonstens fader beskrev 
något som liknar aurafenomen och på stenåldern borrade 
man i skallen för att lätta på huvudvärken.

Liksom för fibromyalgi finns det ju inga test eller biomarkörer 
som kan användas för att konstatera migrän. Det är patientens 
berättelse och symtom som betyder något. Inte alla migränan-
fall börjar med en bultande huvudvärk. 

Anfall kommer ofta med många varierande symtom såsom 
illamående, kräkningar, yrsel och domningar/stickningar i 
armar och ben, symtom som förekommer även vid andra till-
stånd. Migrän blir ofta värre vid rörelse.

När det gäller kronisk migrän brukar man säga att 15 eller 
mer anfall per månad, varav minst ett svårt gör att migrän 
kvalificeras som kronisk.

Migrän kan feltolkas som någonting annat av både läkare och 
patienter. En studie från 2013 visar att många av de som sökte 
fick diagnosen bihåleinflammation trots att de hade migrän. 
Symtomen är likartade och det kan vara svårt att identifiera 
det underliggande problemet.

Med noggrann analys av varje symtom borde det gå att skilja 
tillstånden åt. Huvudvärk relaterad till inflammerade bihålor 
sitter ofta över bihålorna medan migrän kan påverka hela hu-
vudet, ena halvan av huvudet eller bakhuvudet. 

I vår serie om samsjuklighet belyser vi tillstånd som är 
vanligt förekommande tillsammans med fibromyalgi. MIGRÄN

Man får en kraftig pulserande huvudvärk. Den sitter ofta på 
ena sidan av huvudet och kommer attackvis. Man kan sam-
tidigt ha illamående, kräkningar, ljud och ljuskänslighet och 
ibland domningar. Värken förvärras av rörelse och man be-
höver ligga still.

Det som kallas aurafenomen är ett förstadium till ett anfall 
som ofta medför synpåverkan som tunnelseende eller flim-
mersyn. 

Man kan ha halvsidiga känselrubbningar, hörsel-eller tal-
störningar innan huvudvärken slår till. Aurafenomenet varar 
allt från 5 min till en timme och kommer innan anfallet.

Andra förkänningar innan en migränattack kan till exempel 
vara trötthet, humörsvängningar eller sötsug. Efter en attack 
kan man känna sig alldeles utmattad och kraftlös.

Hur känns det att ha migrän?

Migrän kan drabba alla och man vet inte varför det börjar, 
men det finns en stark ärftlig komponent i sjukdomen. 50–

Vem drabbas?

För att lista ut vad som utlöser ett anfall kan en dagbok, där 
man antecknar när värken kommer och vad som kan ha utlöst 
den, vara till hjälp. Mediciner bör också noteras. Man kan på 
så sätt hitta samband och mönster.

Det finns ingen medicin som hjälper alla utan man får pro-
va sig fram. Receptfria läkemedel som t.ex Treo och Alvedon 
kan hjälpa i tidigt skede vid lindrigare migrän. NSAID och 
receptbelagda mediciner kan kombineras med läkemedel mot 
illamående vid behov. Ibland provar man förebyggande be-
handling med betablockerare eller epilepsimedicin.

Andra behandlingsformer är t.ex akupunktur, TENS, massa-
ge, fysioterapi, avslappning, samtalsterapi, hypnos, yoga och 
hälsokost.

Behandling

70% av de som drabbas har en nära anhörig med migrän.
Utlösande faktorer för ett anfall är bland annat stress, hor-

monförändringar, vissa livsmedel och ibland tuff fysisk trä-
ning. För mycket eller för lite sömn, värme och solljus kan 
också vara utlösande faktorer, men ett anfall kan även komma 
utan någon särskild anledning.

När du har huvudvärk brukar du: ( ja eller nej )

- kunna förutsäga att en attack är i antågande?
- få synstörningar en halv timme före huvudvärken?
- bli känslig för ljud och ljus?
- ha svår huvudvärk som börjar på ena sidan av huvudet?
- må illa så att du ibland måste kräkas?
- få en dunkande huvudvärk som förvärras av fysisk an-
strängning?
- ha ett anfall som varar mellan tre timmar och tre dygn?

Fundera igenom ovanstående frågor. Om du svarat ja på 
minst tre av frågorna så kan det vara migrän du lider av. 
Svaren hjälper din läkare att bestämma vilken typ av hu-
vudvärk du har och vilken behandling som kommer att 
passa dig bäst.

helhetssynen och är därmed bäst rus-
tade att avgöra om patienten behöver 
sjukskrivning. 

På Försäkringskassan sitter bedömare 
som kanske varken har vårdutbildning 
eller insyn. Man bör därför respektera 
professionens åsikter mer. Sjukskriv-
ning handlar om en dialog mellan fle-
ra parter. Det är många underliggande 
problem som lett till att det fungerar 
som det gör idag. Vi verkar ha samma 
mål men olika lösningar på problemet. 

En anledning till problem i kommu-
nikation är att vi pratar olika språk inom 
vården och inom Försäkringskassan. De 
begär objektiva fynd för något som inte 
går att mäta som till exempel kognitiva 
svårigheter och smärta.

Nenad Stankovic från Smärthjälpen i 
Göteborg anser att ett av problemen är 
att det inte finns en särskild patientför-
ening för långvarig smärta. 

Det finns olika diagnoser represente-
rade men man borde kunna samarbe-
ta och bilda ett smärtförbund. Kanske 
hade det varit lättare att påverka politi-
ker då. Dr Stankovic tycker att förbun-
den borde kunna samverka kring rela-
terade frågor.

Mats Rothman från Region Västman-
land pratade om ”fulförskrivning” av 
beroendeframkallande läkemedel.  Det 
finns egentligen ingen evidens för lång-
varig behandling med beroendefram-
kallande läkemedel utan det bottnar 

ofta i att läkaren upplever att de måste 
göra något för patienten. 

I Västmanland har man sett till att lä-
karna tydliggör vad, varför och hur 
länge du behandlar. De informerar om 
beroende till patienter och andra vår-
dinrättningar. 

De har gett sig ut på en informations-
turné och har spelat in informationsfil-
mer i ämnet. En framgångsfaktor är att 
alla professioner har samma budskap till 
patienten: ”Det inte är bra med beroen-
deframkallande läkemedel”. Utsättning 
kan fungera bättre än att fortsätta med 
läkemedel. 

Patienten kan till och med få mindre 
ont än när de använder läkemedlet och 
ofta ser man en ökad aktivitetsnivå efter 
utsättning.

Många läkare undrar: ”Om jag inte får 
förskriva de här preparaten, vad gör jag 
istället?” Det är dock viktigt att man 
vågar säga till patienten att man inte vet 
vad som kommer att ha effekt och att 
problemet kanske inte gått att göra nå-
got. Man måste våga ta sig an problema-
tiken och prova sig fram tillsammans.

Region Kalmar testar ett nytt grepp för 
att bryta de negativa spiraler som krym-
per smärtpatienters livsutrymme. 

De har implementerat Acceptance 
and Commitment Therapy, ACT i sitt 
arbetssätt. Kalmar har hållit föreläs-
ningar och haft handledning för läkare 

och rehabpersonal i metoden. 
ACT innebär bland annat att ha sin 

smärta, sina känslor och tankar men 
styra sin uppmärksamhet mot sådant 
som kan ge livet värde i nuet. Att äga sin 
energi och rikta den i det håll vi själva 
vill.
Docent och psykolog Rickard Wicksell 
beskrev en digital modell för beteen-
deintervention vid långvarig smärta. 
Den kallas ACT-smart. Wicksell jobbar 
inom flera olika forskningsområden för 
att förstå vad som egentligen är verk-
samt i vården.

Digitala lösningar är ett sätt att nå ut 
till patienter. Det finns geografiska och 
praktiska barriärer att ta sig förbi för att 
komma till vården. Wicksell beskriver 
problematiken som en spiral som blir 
smalare och smalare där tillvaron är be-
gränsad men med samma smärta. 

Ibland har livet för patienten blivit 
”satt på vänt” på grund av smärta. Und-
vikandebeteende leder inte sällan till 
depression.

Boken ”Att leva med smärta” har lett 
till digitala lösningar för intervention. 
Man har utvecklat en internetbaserad 
behandling och en digital infrastruktur 
för kommunikation och datainsamling.  

▶▶▶ forts
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reportage reportage

Du ser inte sjuk ut...! Kommentaren 
är tyvärr alltför vanlig i många fibro-
myalgidrabbades vardag, eftersom 
livet med en kronisk smärtstörning 
är osynlig för omgivningen. 

Det kan vara svårt att förstå hur en 
människa kan leva varje dag med så 
stark smärta att det är som att leva med 
handen på en kokhet spisplatta eller ha 
kroppen intrasslad i den skarpaste tagg-
tråd. 

Dessa beskrivningar använder fibro-
myalgidrabbade själva för att beskri-
va hur invalidiserande Fibromyalgins 
osynliga smärta kan vara. Men hur kan 
du göra den osynliga smärtan synlig för 
omgivningen?

”Just denna fråga är kärnan i smärt-
forskningen ", förklarar professor Lars 
Arendt-Nielsen från Ålborgs universi-
tet.

"Fibromyalgipatienter stämplades 
som neurotiska för 30 år sedan, och det 
var förnekandet av fibromyalgidrabba-
des smärta, som bidrog till mitt intresse 
för hela smärtområdet. Jag ville nämli-

Lars Arendt-Nielsen är professor 
vid Ålborgs universitet, där han är 
en del av en grupp för smärtforsk-
ning, som är en av världens störs-
ta och mest produktiva. 

Forskningen fokuserar särskilt 
på mätning av s.k. neuroplastiska 
mekanismer i smärtsystemet. 

Dessa mekanismer är avgöran-
de för att patienter med kronisk 
smärta ska utveckla ett överkäns-
ligt smärtsystem. 

Gruppens internationella status 
beror främst på objektiva smärt 
mätningsmetoder som utvecklats 
och testats kliniskt.

Dag för dag, är nya bitar sammanlänkade i förståelsen av det mystiska smärtpusslet. Med denna förståelse 
blir den osynliga smärtan mer och mer synlig, och det ger hopp om ett bättre liv för alla med fibromyalgi.

Det gåtfulla smärtpussletLars Arendt-Nielsen

Passionerade vetenskapsmän för en daglig kamp i forskning om fibromyalgins komplexa smärtbild. 
De strävar efter att lägga nya bitar till det gåtfulla smärtpusslet. En av pionjärerna är professor Lars 
Arendt-Nielsen, som här ger en uppdatering om aktuell fibromyalgiforskning. 
- Av Jens Arenbach Nielsen, översättning Eva Deurloo

gen utveckla vetenskapliga metoder för 
att mäta smärta. "

Sådana tekniker har utvecklats, där 
man exempelvis utsätter fibromyalgi-
patienter för smärtsamt stimuli på olika 
ställen på kroppen, samtidigt som man 
avbildar patientens smärtsvar. 

Svaret kan vara en smärttröskel eller 
en hjärnreaktion. Dessa vetenskapliga 
tekniker för att mäta smärta visar enty-
digt att personer med fibromyalgi reage-
rar mycket kraftigare på smärtstimuli än 
friska, betonar Lars Arendt. 

Immunförsvaret i obalans
En möjlig förklaring till det överkänsli-
ga smärtsystemet kan vara att fibromy-
algidrabbades immunförsvar är i oba-
lans, påpekar Lars Arendt. Han hänvisar 
till mycket aktuell forskning inom med-
icinen LDN, som är en förkortning av 
låg-dos-Naltrexon.

"Naltrexon kan minska smärtan hos 
många med fibromyalgi, och detta be-
ror förmodligen på det faktum att Nal-
trexon är effektivt för återställandet av 
balansen i immunförsvaret eller häm-

mar så kallade gliacellers produktion av 
smärtorsakande substanser. 

En förbättrad balans i immunförsva-
ret har visat sig i olika studier ha en po-
sitiv effekt på smärtan."

Genetisk forskning
Forskning inom fibromyalgi och andra 
kroniska smärttillstånd har också fo-
kuserat på genetik för att försöka hitta 
en viss genetisk sammansättning typisk 
hos personer med fibromyalgi. 

Man har dock inte kunnat identifiera 
en särskild genetisk profil. Dock har den 
genetiska forskningen fått en ny disci-
plin som kallas "epigenetik". 

Här söker vetenskapen förklara hur 
miljöpåverkan kan påverka genernas 
funktion, och det området har redan 
visat sig vara mycket framgångsrikt vid 
cancerbehandling. 

Förhoppningen är att specifika epige-
netiska förändringar, som är viktiga för 
kroniska smärtpatienter, kan kartläggas 
och behandlas.  

Nya pusselbitar 
Som en del av forskningen om epigene-
tik har Lars Arendt använt sig av tvil-
lingstudier, där en av syskonen utvecklat 
fibromyalgi. 

"Här presenteras vi för två människor 
som är genetiskt helt identiska. Men en 
tvilling har utvecklat en kronisk smärt-
störning medan den andra inte har det. 
Två sådana motsatta sjukdomsförlopp 
kan i vissa fall till-
skrivas olika livsstil 
med olika yttre på-
verkan från omgiv-
ningen, så kallade 
epigenetiska finger-
avtryck. 

När man upptäcker en fingeravtrycks-
förändring, kan det finnas en föränd-
ring i hur genen uttrycker olika smärt-
producerande ämnen. Eller så kan det 
förekomma förändringar i vissa smär-
treceptorer, som är av betydelse."

Starkare samspel
Nya faktorer läggs till i förståelsen 
om hur kronisk smärta påverkar den 
mänskliga kroppen, och Lars Arendt 
välkomnar det faktum att smärtpatien-
ter spelar en allt viktigare roll i de globa-
la vetenskapliga insatserna. 

Ett starkare samspel mellan yrkes-
världen och patientvärlden är ett viktigt 
mål för Lars Arendt i hans uppdrag som 
ordförande för internationella smärtor-
ganisationen IASP (International Asso-
ciation for the Study of Pain). 

”Under den senaste Världskongressen 
inom området smärta i Boston 2018 
hade vi ett område, där smärtpatienter 
kunde mötas och diskutera de veten-
skapliga presentationerna direkt med 
forskarna. 

Dessutom har vi etablerat ett globalt 
forum för smärtpatienter och jag är stolt 
över att vi på så sätt har lyckats inte-
grera smärtpatienter och deras patient-

föreningar 
m y c k e t 
bättre i det 
globala ar-
betet inom 
smär tom-
rådet.

Den långa och krokiga vägen
Så långt är allt gott och väl. Många 
landvinningar har gjorts för fibromy-
algidrabbade och andra smärtpatienter 
under de 30 år som Lars Arendt har va-
rit en av pionjärerna inom smärtforsk-
ning. 

Men om man lyfter blicken från de 
många framstegen inom forskningen 
kommer den oundvikliga frågan att 
lyda: När kommer forskningsresultaten 
att resultera i nya och effektivare be-
handlingsmetoder?

På detta svarar, Lars Arendt: 
”Forskningen i epigenetik och vikten av 
immunförsvaret kan förväntas innebära 
viktiga nya genombrott, som inger hopp 
om behandlingsalternativ. 

Tyvärr är det inte något som kommer 
att hända inom den närmaste framti-
den. Som med all forskning måste nog-
granna kliniska prövningar genomföras 
under ett antal år innan vi kan komma 
med nya behandlingsmetoder. Så det är 
den långa, krokiga vägen vi har kvar att 
vandra”.        

Den ultimata behandlingen
Varje människa som lever med kon-
sekvenserna av fibromyalgi drömmer 
naturligtvis om att "den ultimata be-
handlingen" mot fibromyalgi en dag blir 
verklighet. Det är dock tyvärr inte möj-
ligt att avsluta denna artikel med några 
garantier angående resultatet av forsk-
ningen om fibromyalgi. 

Vår förståelse ökar
Dock är det säkert och bevisat att, dag 
för dag, ökar vår förståelse genom att 
nya bitar läggs till det gåtfulla smärt-
pusslet. 

Med dessa kunskaper blir Den osynli-
ga smärtan mer och mer synlig, och det 
ger hopp om ett bättre liv för alla med 
fibromyalgi.  

- ”Hur kan du göra den osyn-
liga smärtan synlig för mil-

jön? Det är just den fråga som 
är kärnan i smärtforskning...”
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FöreningsporträttFöreningsporträtt

Fibromyalgiföreningen i Norrköping bildades 1998 av några medlemmar som valde att gå ur Reu-
matikerförbundet och bilda en egen förening för Fibromyalgidrabbade. 

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

Från att ha varit i Studieförbundet Vux-
enskolans lokaler i Norrköping fick vi 
möjligheten att flytta verksamheten till 
Sandbyhov. 

Där bedrevs från begynnelsen långvård i 
sjukhusmiljö. Under årens lopp byggdes 
det om till att bli äldreomsorg och avlast-
ningsplatser för korttidsboende. 

Där fanns ett kansli som vi fick dispo-
nera samt samlingslokaler att bedriva 
verksamheten i. Det fanns ett gym med 
möjlighet till styrketräning, det fanns en 
varmvattenbassäng för träning och det 
fanns ett fullt utrustat kök. 

Vi var flera föreningar på Sandbyhov och 
vi tillhörde dåvarande HSO Norrköping. 
Med åren blev huset och lokalerna i allt större behov av reno-
vering och de sista åren var buden många om vad som skulle 
hända med vår verksamhet. 

År 2017 stod det dock klart att alla föreningar som ville fick 
flytta med till Thapperska, en tidigare vårdskola. I samband 
med att vi flyttade ändrades namnet på HSO till Funktionsrätt 
Norrköping, vilka samordnade flytten. 

Nu har vi bott in oss i huset, som ligger på gatuplan, vilket gör 
det tillgängligt för alla. Man har gjort anpassningar i huset för 
alla, dvs. både rullstolsburna, synskadade, hörselskadade och 
så vi med osynliga funktionshinder. 

Vi har fått tillgång till WiFi i hela huset så vi kan använda da-
torer och telefoner. Vi har idag tre sk. konferenslokaler som är 

föreningarnas egna och som vi bokar via 
Funktionsrätt. 

Vår verksamhet bedriver vi i första hand 
i det kök som vi har tillgång till. Vi har 
aktivitet en gång i veckan, då fikar vi, ba-
kar och gör en massa annat skoj. 

Vi har omkring 15 deltagare i snitt varje 
träff vilket är fantastiskt roligt. Alla ger 
förslag till aktivteter och vad vi gör beror 

på vad medlemmarna. På vår pysselvagn som åker med till 
fikat, finns både pussel, korsord i jätteformat, böcker och en 
massa pysselgrejer. Men mest skrattar vi på våra träffar, det är 
nog det allra bästa med oss.

Korsordslösning

Sommarutflykt

Halloweenfest

Studiebesök och invigning av RÅ-fabriken i Norrköping Påsksupé

Sommaravslutning vid Brådtom sluss invid Göta Kanal
Text: Ingela Karlbom

Norrköping fibromyalgiförening

Vi har vattengymnastik, sitt-zumba och en egen Fibromassör 
i löpande verksamhet. Vi har julgröt vid julavslutningen och 
vi har sommarfest vid sommaravslutningen, däremellan har 
vi påsksupé, tacokvällar, tårtbuffé och hallowenfest.  

Vi har haft bh-skola, kostrådgivning, vi har planerat för en 
måbrakväll, demonstration av Rå juicer och mycket annat 
trevligt.  Vi känner FiN gemenskap med alla våra medlemmar, 
det är det bästa med oss i Norrköping. 
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ForskningForskning

Cirka 20 olika bakterietyper hittades i 
antingen större eller mindre kvantiteter 
i bakteriefloran hos fibromyalgidrabba-
de jämfört med den friska kontrollgrup-
pen. 

De använde olika tekniker som Arti-
ficiell Intelligens (AI) för att bekräfta 
förändringarna och säkerställa att skill-
naderna inte berodde på andra faktorer 

Fibromyalgi länkas till bakteriefloran i magen för 
första gången

som kost, medicinering, fysisk aktivitet, 
ålder osv. som man vet kan påverka bak-
teriefloran. 

Man upptäckte att fibromyalgi och lik-
nande symtom (smärta, trötthet, kogni-
tiva svårigheter) i större grad bidrar till 
variationerna i bakterieflora än andra 
faktorer. Man såg också att svårighets-
graden av sjukdomen sammanföll med 

ändrade nivåer av olika bakterier.

I dagsläget vet vi inte om förändring-
arna i bakteriefloran är markörer av 
sjukdomen eller om de även påverkar 
utvecklingen av sjukdomen. 

Eftersom fibromyalgi innebär en rad 
olika symtom, inte bara smärta, blir 
nästa steg i forskningen att undersöka 
förändringar i bakteriefloran vid andra 
tillstånd såsom ländryggssmärta, hu-
vudvärk och neuropatisk smärta. 

Forskarna är nu intresserade av att se 
om bakterier kan orsaka sjukdomen, 
om upptäckten kan bidra till nya be-
handlingsmetoder och om fynden kan 
underlätta diagnostisering.

Fibromyalgi är svårdiagnostiserat. Pa-
tienter kan vänta upp till 4–5 år innan 
de får en diagnos. Men detta kan kom-
ma att ändras.

Ett forskarteam har genom datorteknik 
analyserat kompositionen av mag-och 
tarmbakterier och lyckats diagnostise-
ra fibromyalgi med 87% säkerhet. Tek-
niken kommer att utvecklas vidare och 
kan innebära ett stort steg mot att hitta 
en objektiv metod för diagnos av fibro-
myalgi.

Studien inkluderade 156 personer i 
Montreal, Canada, varav 77 hade fibro-
myalgi. De intervjuades och man tog 
prover på avföring, blod, saliv och urin 
och jämförde med friska kontroller som 
noga matchats för att utesluta att andra 
faktorer påverkade resultaten.

Nästa steg är att testa resultaten i en an-
nan miljö och även göra djurstudier.

Källa: Neurosciencenews

En forskargrupp från Montreal har i studien ”Altered microbiome composition in individuals with fibromyalgia” visat, 
för första gången, att det förekommer förändringar i bakteriefloran i mag- och tarmsystemet hos personer med 
fibromyalgi.

Sammanfattning och översättning:  
Eva Deurloo

Diagnoskriterier testas på koreanska patienter
Är de reviderade kriterierna bättre än de tidigare?

källa: Pubmed

2016 års reviderade diagnoskriterier testas på koreanska pa-
tienter med fibromyalgi. Den tidigare versionen av ACR di-
agnoskriterier publicerade 2010/2011 reviderades år 2016. 
Ingen studie har jämfört de båda kriterieuppsättningarna. 

Syftet med denna studie var att utforska om de reviderade kri-
terierna var bättre än den tidigare versionen.

I studien ”Performance of the revised 2016 fibromyalgia diag-
nostic criteria in Korean patients with fibromyalgia” ingick 86 

patienter med FM och 89 patienter med andra reumatiska 
sjukdomar. Alla utvärderades med samma bedömning och 
uppsättning frågeformulär. 

Resultatet visar att de reviderade kriterierna är tillförlitliga vid 
diagnostisering av patienter med FM och bättre än tidigare 
kriterieversioner.

Då det ännu inte finns några entydiga biomarkörer för FM 
kan studier på djur hjälpa till i sökning av potentiella mar-
körer. 

I studien ”ASIC3-dependent metabolomics profiling of serum 
and urine in a mouse model of fibromyalgia” har man analyse-
rat serum och urin hos möss som utsatts för stress som imi-
terar FM. 

Studie visar att möss som saknar ett visst protein inte får muskelsmärta
Proteinet ASIC3 spelar roll vid fibromyalgismärta

Tidigare studier har visat att proteinet ASIC3 spelar en roll i 
fibromyalgismärta. 

Genom att analysera förändringar i proteinet i urin respektive 
blod kan man kanske på sikt använda tekniken inom diagnos-
tik vid generaliserade muskulära smärttillstånd.

källa: Pubmed

I den preliminära rapporten ”Is insulin resistance the cause of 
fibromyalgia? A preliminary report” utforskar man hur insu-
linresistens orsakar störningar i hjärnans mikrocirkulation. 

De preliminära fynden visar att det finns ett samband mellan 
FM och insulinresistens vilket kan leda till nya infallsvinklar 
när det gäller behandling av sjukdomen. 

Koppling mellan insulinresistens och fibromyalgi
Kan leda till nya infallsvinklar vid behandling av sjukdomen

källa: Neuroscience news

Den grupp som erhöll farmakologisk behandling för insulin-
resistens (i tillägg till sina vanliga mediciner) skattade lägre 
smärta än kontrollgruppen. Dock behövs mer forskning inom 
området för att dra konkreta slutsatser.

Vid hjärnavbildningar har man observerat förändringar i vo-
lymen av grå massa i hjärnan hos FM patienter jämfört med 
kontroller. Förändringar i grå massa sker även hos andra pa-
tienter med kronisk smärta. De förefaller inte vara unika för 
fibromyalgi. 

Förändringar i hjärnans komposition

Studien ”Subtle changes of gray matter volume in fibromyalgia 
reflect chronic musculoskeletal pain rather than disease-specific 
effects” genomfördes i Tyskland.

Förändringar i den grå massan sker hos personer med kronisk smärta

källa: Pubmed

För första gången kan forskare visa att fibromyalgi kan upp-
täckas på ett tillförlitligt sätt genom ett blodprov. Man beskri-
ver det som ett ”metaboliskt fingeravtryck”. 

Tidigare diagnosmetoder har varit patientrapporterad data, 
en fysisk bedömning och smärtanalys. Forskarna har nu iden-
tifierat en speciell metabolisk profil hos många med fibromy-

Blodprov för diagnosticering av fibromyalgi
Ett ”metaboliskt fingeravtryck”

algi och hoppas att detta kan bana väg för ett användbart kli-
niskt verktyg. 

Studien inkluderade ca 120 personer och man analyserade 
blodprover med en maskin som fungerar med vibrationstek-
nik. Artikeln ”Experimental blood test accurately spots fibro-
myalgia” var publicerad i Journal of Biological Chemistry.

källa: Neuroscience news
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spine Center

Text: Diana Kadetoff
Bild: Eva Deurloo

Multimodalt fibro team
Vi har ett multimodalt fibro team som består av smärtsjuk-
sköterska, smärtläkare, sjukgymnaster, psykolog, arbetstera-
peut och tillgång till kurator. Alla vårdgivare har en lång er-
farenhet inom långvarig smärta. Teamet leds av den erfarna 
smärtläkaren och fibromyalgiforskaren dr. Diana Kadetoff.

Våra resultat sticker ut i mätningarna
Idag finns inga välfungerande läkemedel för att behandla fi-
bromyalgi. Enligt SBUs rapport från 2010 är den bästa me-
toden för att höja livskvalitet hos patienter med fibromyalgi 
multimodal rehabilitering. 

Vi är väldigt stolta över våra resultat från Nationellt Regis-
ter över Smärtrehabilitering (NRS) som visar att vår klinik är 
en av de bästa smärtrehabiliteringsklinikerna i Sverige under 
minst de senaste tre åren.

Våra resultat sticker framförallt ut i mätningen av livskva-
litet (EQ-5D), självskattning av upplevd hälsa (SF-36) och 
multidimensionell mätning av smärta (MPI) där man jämför 
patientens egna skattningar vid start, avslut och uppföljning 
efter ett år. Man kan läsa mer om våra resultat på www.ucr.
uu.se/nrs

Evidensbaserade metoder
Ett rehabiliteringsprogram pågår under ca 14 veckor med 
gruppbesök och individuella besök. Programmet bygger på 
evidensbaserade metoder som fysisk träning i olika former 
(anpassad styrketräning, basal träning i kroppskännedom, 
balansträning) och psykologisk behandling utifrån Acceptan-
ce and Commitment Therapy (ACT). 

Programmet pågår på halvtid och passar bäst för personer 
som har minst halvtids arbetsförmåga kvar. Patienterna deltar 
aktivt i hela programmet och arbetar med sina mål, beteende-
förändring och livsvärde. Vi har även smärtkurs på fem ses-
sioner där patienterna skaffar kunskaper om långvarig smär-
ta, stress och sömn. 

En mulen dag samlades 20 förväntans-
fulla medlemmar i väntan på bussen. 

Vi åkte direkt till Trollenäs Slott för 
förmiddagskaffe på Café Borgstugan. 

Därefter gick färden till Vackra Mölle 
med dess intressanta historia för en kort 
paus och sedan vidare till Kullens Fyr, 
högt, med utsikt över Öresund och Kat-
tegatt.

Efter mycket frisk luft var det dags att 
åka vidare till Arilds vingård för en god 
lunch bestående av fisksoppa med gott 
bröd till och kaffe med kaka som efter-
rätt. 

Sedan fick vi visning av vingården och 
hur de framställer vin och champagne. 

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

MALMÖ - Bussutflykt den 26 september

Skövde fibromyalgiförening har firat 20-års-
jubileum. 

Enboms buss körde de medverkande till 
Flämslätts stiftgård, där ordförande Anita 
Gren hälsade välkomna. 

Det bjöds på mycket omtyckt Italiensk buffé. 
Till kaffet underhöll Tina och Bo Frid. 

Under dessa 20 år har föreningen anordnat 
bland annat bad i rehabbassängen på arenan, 
yoga, föreläsningar, julfester, utflykter mm. 

Alla var nöjda och belåtna när kvällen var 
slut.

Nu får man ju inte kalla mousserande 
vin för champagne om det inte är fram-
ställt i Frankrike men här görs i alla fall 
bubbel! Vi fick också provsmaka deras 
vita vin.

Nöjda och glada for vi vidare till Höga-
näs outlet för lite shopping för de som 
ville och därefter ner till Viken till ett 
litet mysigt café för kaffe och kanelbulle. 

Sedan åkte vi på snirkelvägar längs 
med Öresund, förbi Ålabodarna, Bor-
stahusens gamla fiskesamhällen och se-
dan tillbaka till Malmö.

Efter en underbar dag med mätta magar 
och huvuden fulla av intryck, med glada 

miner många skratt tog vi farväl av var-
andra och alla var överens att detta var 
en av våra finaste utflykter.

SKÖVDE - 20-årsjubileum

Stockholm Spine Center
- 5 årsjubileum för fibromyalgirehabilitering

En föreläsning om Fibromyal-
gi för patienter och anhöriga är 
också en viktig del av hela pro-
grammet. Anhöriga kan delta vid 
behov i olika möten med teamet.

Nära samarbete i teamet
Teamet arbetar aktivt med att stötta patienterna till arbetså-
tergång eller studier. Arbetsterapeuten och kuratorn har nära 
samarbete med patienter och arbetsgivare samt kan göra 
arbetsplatsbesök, föra dialog med arbetsgivare eller Försäk-
ringskassa. Avstämningsmöten kan hållas med hänsyn till pa-
tientens behov.

Regelbundenhet är viktigt
Dem flesta av våra patienter bor i Stockholm men vi har pa-
tienter från Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn. Det är vik-
tigt att patienten kan komma regelbundet 2–3 ggr i vecka och 
delta i rehabilitering enligt planeringen. 

Vi erbjuder sjukskrivning i olika grader med hänsyn till in-
dividuella behov eller förebyggande ersättning för deltagande 
i rehabilitering. 

Vi önskar en kort remiss från HL/DL, sjukgymnast eller 
psykolog med beskrivning av patientens nuvarande situation 
och behov. Man kan skriva egen remiss. Vi har många nöjda 
patienter och vi är mycket stolta att vi kan hjälpa dem att åter-
få sina liv!

Vi deltar i en forskningsstudie
Vi har även en pågående forskningsstudie på vår klinik i sam-
arbete med Karolinska institutet och prof. Eva Kosek. 

Våra patienter som går på smärtrehabilitering kan också 
delta i forskningsprojektet och bidra till bättre förståelse för 
smärtmekanismer i samband med Fibromyalgi.

Fibromyalgiteamet startades för fem år sedan på Stockholm Spine Center. Vi 
finns på Karlavägen 108, Östermalm, i mycket fräscha nyrenoverade lokaler 
med eget gym. 

Text och bild: Susanne Strand, Skövde

Text och bild:  Kajsa Dijkstra Ericsson., Ordförande
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reportage reportage

Aktiviteter i Föreningar
- Mjölby i fokus
När man tittar på anslagstavlan för Mjölby Fibromyalgiförening syns en mängd aktiviteter för medlemmar. 
Fibromyalginytt ringde upp ordförande Rose-Marie Thorn för att höra mer om det digra utbudet.

Havtornsglögg

- Det handlar främst om att träffas och 
umgås. Vi har olika aktiviteter så att alla 
ska hitta något dom är intresserade av 
med men poängen är främst att ha trev-
ligt tillsammans, berättar Rose-Marie.

Kort- och sällskapsspel
Varannan vecka träffas 9-10 personer 
i föreningens lokaler för att spela säll-
skapsspel. 

Idén kom från en medlem och det har 
blivit ett populärt inslag i kalendern se-
dan de satte igång för 3 terminer sedan. 
De köpte några begagnade spel på lop-
pis och deltagarna varvar brädspel, frå-
gespel och kortspel. 

- De senaste gångerna har vi spelat 
kortspelet Plump. Det blir många glada 
skratt och roliga kommentarer under 
dessa kvällar. Vi är öppna för alla förslag 
men spelar aldrig om pengar, säger Ro-
se-Marie.

Lägg allt i en kastrull och låt koka upp. 
Låt puttra i en kvart. 
Ta av från plattan och låt härligheten dra en 
timme innan det silas. 
Förvara på flaska i kyl!
Kan värmas flera gånger, förvaras ca 5 da-
gar i kyl.

Mixa alla ingredienser förutom 
mandelspånen till en jämn 
massa. 
Ställ i kylskåpet ca 2 timmar.
Rulla till ca 25 små bollar. 
Smula mandelspånen och rulla 
bollarna i dem. 
Förvara i kylskåp.

225 gram havtorn
7 dl vatten
1 dl socker
2 st kanelstång 
2 st stjärnanis
1 bit pomerans
1 cm färsk ingefära
3 hela kardemummakärnor
6 st kryddnejlikor

Ljuvligt god med fantastisk färg och mycket vitaminer, fast med juliga smaker

Pepparkaksbollar med dadlar och mandel     ca 25 stycken

Testa ett lite nyttigare julgodis! Dessa goda pepparkaksbollar görs på mandel och dadlar. Bollarna smaksätts med kakao och 
pepparkakskryddor och rullas i krossade mandelspån. Hur gott som helst, och perfekt till julens dessertbord eller som gå 
bort-present! 

2 dl sötmandlar
100 gr urkärnade färska dadlar
2 msk agavesirap
2 msk kokosolja
3 msk cacao
½ tsk pepparkakskryddor
1 krm salt
2 dl rostade mandelspån

Guidad meditation
En annan aktivitet som uppskattas av 
många är meditation. Här har förening-
en kontakt med en person som kommer 
och guidar i 45 minuter sittande medi-
tation/avspänning. Det är fokus på and-
ning och kroppsmedvetande. 

Ledaren har en egen lokal men då den 
var lite svårtillgänglig med trappor och 
ingen hiss, har man istället löst det ge-
nom att hålla meditationen i förening-
ens lokal. De flesta sitter på stolar men 
man kan välja att meditera i liggande 
eller stående. 

Rose-Marie tycker det är oerhört 
skönt och välgörande att meditera men 
det är ju helt individuellt och passar inte 
alla. 

Avgiften för ledaren är 100 kr/person 
och gång. Man kan komma de gånger 
man vill utan att binda upp sig.

Teaterintresserade tanter
Fibrotanterna är ett glatt sällskap av tea-
terintresserade kvinnor. De har hållit på 
i många år och både skriver, regisserar 
och agerar. Det blir främst sketcher och 
man har roligt både på scenen och som 
åskådare när de sätter igång. 

Ämnena som tas upp bygger på vad 
som händer i samhället. Fibrotanterna 
uppträder mest inom föreningen men 
har snart en revyföreställning i en byg-
degård. 

I denna teatergrupp finns en medlem 
som tagit rollen som ledare men alla bi-
drar. Deltagandet är gratis om man övar 
i föreningens lokaler.

Medlemstidning 3ggr/år
- Vi skickar ut en medlemstidning ca 3 
gånger per år där vi skriver om alla ak-
tiviteter och påminner medlemmar om 
allt roligt som händer i föreningen. 

Det är snart dags för nästa nummer 
efter styrelsemötet i november, 
berättar Rose-Marie.

Många aktiviteter 
Förutom Spelkvällar, Meditation 
och Teater erbjuds Stickcafe, Sitt-
gympa, Vattengymnastik, Läse-
cirkel, Japanskt broderi och inte 
minst Trivselträffar. 

Det sistnämnda är kvällar när 
man träffas och lagar mat ihop 
en gång i månaden. Nästa gång 
är det vegetarisk buffe på menyn 
och föreningen har bjudit in någ-
ra talare som skall berätta om an-
hörigstöd och demens. 

Ibland spelas det bingo men 
mest är det samtal, skratt och 
samvaro som står på schemat.

Text: Eva Deurloo
Bild: Rose-Marie Thorn

Alltid något nytt på gång
- Utav våra ca 100 medlemmar i 
Mjölby fibromyalgiförening finns 
det alltid någon som är villig att 
axla ”ledar-rollen” för olika ak-
tiviteter men alla hjälper till och 
bidrar till att det blir lyckat. 

Det är viktigt att utbudet för-
nyas regelbundet så man inte 
tröttnar på att komma. Vi har 
alltid något nytt på gång men 
har såklart även återkommande 
aktiviteter som tex vattengympa 
som många uppskattar, berättar 
Rose-Marie.

Allt annat än tråkigt
Mjölby har sett till att man inte 
behöver vara ensam eller sysslo-
lös och visar verkligen att fören-
ingslivet är allt annat än tråkigt! 

Har man fantasi och lite enga-
gemang så finns det inga gränser 
för vad man kan hitta på.
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Text: Marie-Louise Olsson

För att delta i utlottningen, skicka namn och adress, senast den 20 januari,
till fibromyalginytt@fibromyalgi.se eller på ett vykort till :

Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 Göteborg 

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

• Elin Johansson, Örebro 
• Ingrid Bengtsson, Falkenberg
• Ingela Barklid, Malmö 
• Lena Andersson, Uppsala

• Eva Rudberg, Uppsala 
• Hanna Pilbom, Kärna 
• Anitha Karlsson, Skövde 
• Åsa Ekholm, Motala

Vinnare av kasse i FMNytt nr 3 2019 
• Gun-Britt Karlsson, Jönköping 
• Pernilla Lindahl, Vetlanda

svar:
Smärta under fötterna är tyvärr ett vanligt förekommande symptom bland fibromyalgipa-
tienter.

Orsaken till detta är inte helt klarlagt. En hypotes är att fina nervtrådar kan bli inblandade 
i smärtprocessen när det förekommer central sensitisering som vid fibromyalgi.

Du kan testa att ta varma fotbad, utföra självmassage på fötter, antingen med händerna 
eller med exempelvis en knottrig boll. Det är alltid bra att använda bra, stödjande skor 
under dagen.

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

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

Skicka sedan in din beställning till forskning@fibromyalgi.se

Missa inte att köpa de vackra julkorten som finns till försäljning hos Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse. 
Allt överskott går till Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse, som innehavare av 90-konton. Svensk Insamlingskontroll 
kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. 
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Fråga:
Jag har problem med att jag har så ont under fötterna. Speciellt på morgonen när jag går 
upp.

Det känns ömt och det är svårt att belasta fötterna. Det blir bättre efter ett tag men blir 
aldrig riktigt bra. Är det något som hör till sjukdomen fibromyalgi? Vad beror det på och 
vad kan jag göra själv?

boktips

Boken om ONT - Lindra din smärta och stress
Av: Björn Rudman, Sofia göthe och Tobias Marmheden

Boken om Ont är skriven av:
Björn Rudman – Rehab- och träningsen-
treprenör med många års erfarenhet som 
professionell tränare.
Sofia Göthe – Specialistläkare inom all-
mänmedicin med intresse för idrottsme-
dicin, smärta och stress.
Tobias Marmheden – Leg. fysioterapeut 
med erfarenhet inom smärt- och stress-
rehabilitering.

Har du ont? Du är inte ensam. Så börjar 
Boken Om Ont. 

Cirka 1,5 miljoner människor i Sveri-
ge har svår värk. Är du en av dem? Eller 
lever du tillsammans med en partner 
som har ont?

Att leva med smärta förändrar livet. 
Författarna vill att du som läsare ska få 
förståelse för kroppens reaktioner vid 
smärta och stress. 

De vill berätta för dig om smärtlind-
ringens olika delar och vad du kan göra 
själv för att underlätta din situation. De 
ser människan bakom smärtan – De ser 
dig.

Texten är överskådlig och lättläst, med 
enkla rekommendationer som de flesta 
kan försöka följa. Stegvisa övningar för 
ökad kroppskännedom och medveten 
närvaro beskrivs. 

Det förmedlas även råd om hur ned-
trappning av smärtstillande läkemedel 
kan genomföras. 

Inte minst handlar boken om hur livet 
med smärta kan hanteras bättre. Varje 
stycke avslutas med en sammanfattning.

Ett avsnitt är tillägnat anhöriga. Anhö-
riga är mycket viktiga i en smärtpatients 
liv. 

Det är viktigt för de anhöriga att bli 
sedda men också att få förståelse för vad 
som händer i ett liv med kronisk smärta. 

Livet förändras för hela familjen, inte 
bara den som har ont och detta måste 
man prata om, skriver författarna. 

Björn, en av författarna, berättar sin his-
toria om smärta och sjukdom, hur han 
hittade tillbaka till ett gott liv att leva 
trots allt. 

Boken Om Ont kan varmt rekommen-
deras.
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har jag satt igång att röka middagen 
och grilla tidigt på morgonen och gjort 
många långstekningar på 10–12 timmar 
som vi sedan njutit av under ett stort 
dukat familjebord på sena eftermidda-
gar/tidiga sommarkvällar. 

Mycket god mat och många goda 
minnen har det blivit. Minnena har vi 
kvar resten av livet, för stora och små.

Kura skymning

Nu när hösten har kommit sitter jag och 
tänker över den goda sommaren samt 
njuter av den fina hösten och ser fram 
emot att snön skall komma och lägga sig 

som ett fint vitt täcke över naturen här i 
Härjedalen. 

Längtar redan efter mysiga vinter-
kvällarna med en kopp varm choklad 
och en god värme och det underbara 
knastrande ljudet från elden i kaminen.

Man med fibromyalgi

Att fylla minneskontot med njutning...

- ”Besök av barn och 
barnbarn är bättre än all 

medicin i världen...”

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

Text och bild : Bjarne Kvilvang

Nu när en underbar 
sommar är över och vi 
har kommit en bit in på 
hösten kan jag se tillba-
ka på sommarens goda 
minnen samt se fram 
emot vintern.

Sommaren har varit riktig 
bra med flera modellflyg-
träffar där jag mött glada, 
trevliga, likasinnade “pi-
loter”. Vi har ägnat oss åt 
mycket flygande samt en 
och annan krasch. 

Gemenskapen är det 
centrala

Dock är det väl gemenska-
pen man har runt en hobby, 
oavsett om man flyger mo-
dellflyg, stickar eller samlar 
på olika saker, som är det viktigaste? 

Jag får vara Bjarne

För min del är det då jag kan vara som 
alla andra utan att behöva tänka på sjuk-
dom hela tiden eftersom de flesta kän-
ner till de bekymren. 

I detta sällskap behöver jag inte för-
klara varför jag är som jag är, utan blir 
accepterad och behandlad likadant som 
alla andra. Det är rätt skönt att få bara 
vara och  kunna göra saker man tycker 
om tillsammans med andra.

Bästa medicinen i världen

Förutom det har vi fått njuta av besök 
från familjen, barn och barnbarn. Besök 
av barn och barnbarn är bättre än all 
medicin i världen. 

Att få spendera tid med familjen, laga 
god mat och bara vara tillsammans är 
helt underbart. 

Rökning, grillning och långstekning

Med en sommar som i år så kunde vi 
använda grillen riktigt mycket, så ibland 

Huvudregeln vid sjukpenning är att fördela arbetstiden på 
hela veckan, inte jobba enstaka heldagar. 

Det är också viktigt att, så fort man tar del av beslutet om 
avslag från FK, anmäler sig som aktivt arbetssökande på ar-
betsförmedlingen eller återgår till arbete på fulltid. När detta 
inte sker minskar den sjukpenningsgrundande inkomsten.

För att återfå SGI på 100% måste du få en anställning minst 
sex månader (men behöver inte arbeta sex månader) och då 
kan du göra en ny sjukanmälan.

Du bör överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltnings-
rätten.

När det gäller sjukskrivning vid deltidsarbete är huvudregeln 
att arbeta halva dagar men det finns möjlighet att fördela på 
annat sätt. Då krävs att det intygas av läkare och att man med-
delar FK.

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpen-
ning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. 
För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att 
arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att 
man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.

Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar 
halva dagar. Det finns vissa möjligheter att förlägga arbetsti-
den på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i 
så fall kontakta din handläggare.

Hej Göran
Jag har fibromyalgi med tillhörande koncentrationssvårigheter.  Mitt arbete innebär mycket stress och jag klarar inte att jobba 
heltid. Jag har istället arbetat två heldagar per vecka. Efter flera turer har jag nu återigen fått avslag på sjukpenning. Min sjuk-
penningsgrundande inkomst har halverats och jag har svårt att försörja mig. Hur skall jag göra för att överklaga?

Fråga till Göran:

Så här skriver FK i den senaste Vägledningen om sjukpen-
ning:  
”Enligt rättspraxis kan man i vissa fall göra undantag från 
grundprincipen om att arbetsförmågan bedöms dag för dag. 
Det gäller när arbetstidens förläggning är medicinskt motiverad 
och den sammanlagda arbetstiden under en begränsad period 
inte överstiger vad som är förenligt med sjukskrivningsgraden.”

Teoretiskt kan olika mått användas:
- Rätten till ersättning bedöms utifrån arbetad tid per dag
- Rätten till ersättning bedöms utifrån arbetad tid per vecka
- Rätten till ersättning bedöms per månad
 -Rätten till ersättning bedöms för längre period (till exempel 
för perioder av 6 veckor vilket kan förekomma inom vårdyr-
ket)

25% arbete, 2 timmar/dag, 10 timmar per vecka, 43,33 tim-
mar/månad
50% arbete, 4 timmar/dag, 20 timmar per vecka, 86,66 tim-
mar/månad
75% arbete, 6 timmar/dag, 30 timmar per vecka, 130 timmar/
månad
100% arbete, 8 timmar/dag, 40 timmar per vecka, 173,33 tim-
mar/månad

Svar från Göran:

Vara frisk ett par timmar

Detta är för min del de gånger som 
jag kan koppla bort min sjukdom och 
smärta så gott det kan kopplas bort. Ty-
värr inte till 100%, men kan man koppla 
bort smärtan till 95% så är det nästan 
som att man kan låtsas var frisk för någ-
ra timmar.

Fylla kontot med njutning

Så alla sådana stunder njuter jag till ful-
lo och sätter in njutandet på sparkontot 
på minnesbanken så att det kan plockas 
fram när man behöver under de sämre 
dagarna som säkert kommer.  

Skriv kloka ord, ordspråk, vitsar, kärleksfulla påminnelser och uppskattning på 
kartongbitar. 
Slå in i 24 små paket och häng upp i snören på valfritt sätt. 
Använd fantasin. 
Ge kalendern till någon du bryr dig om och vill ge extra mycket julglädje i år.

Uppskattningskalender
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FM-KRYSSET 4/2019 1:a pris - 2 Sverigelotter
2:a pris - 1 Sverigelott

FM-kryssET 3/2019 
Lösning: HJÄRTLIg HÖST
1:a pris: Annika Andersson, Hällekis
2:a pris: Carina Sjö, Östersund

Stjärnvinst
Berlock Lyckoängel: Ulrika Eliasson, Falkenberg
Nyckelring: Anette Nordlöf, Skellefteå

Skicka texten i de blå rutorna, senast 31 januari 2020, till fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller till kansliet 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg

sTjärNvinst!

Nästa stjärnvinst: 

Mitt liv med FM
Sofia på vift

Text och bild: Sofia

Så har jag då börjat mitt nya liv i Frankrike. Har inte haft nå-
gon värk sen jag gjorde detta. Jag började fundera på vad detta 
kan bero på.... värmen.... maten... vinet.... det underbara sättet 
att parkera en bil på.....?

Men jag tror snarare att jag funnit en kost och sätt att äta som 
passar mig väldigt bra. Jag ser till att fasta 16 timmar per dygn. 

Alltså äter jag ingen frukost utan äter först till lunch med en 
massa kaffe och vatten innan lunch. Sen äter jag inte efter kl 
20-21 på kvällen. 

Detta mår jag toppen av. Jag undviker också att äta bröd, pas-
ta, ris, potatis eller godis och det bidrar starkt till mitt välmå-
ende.

För detta vill jag gärna få en stjärna i boken, för att godare 
bröd än i Frankrike får man leta efter! 

Efter att ha varit duktig och inte ätit bröd alls i 6 veckor så 
unnar jag mig 1–2 ggr i månaden frukost med bröd och en 
och annan croissant. Mitt vin har jag inte gjort avkall på för 
där går fasen gränsen för min ”duktighet”

Jag börjar varje dag med en rask långpromenad och om jag 
har värk en dag så går jag ändå, då jag fått lära mig av Fibro-
myalgiförbundets anställda att detta inte är farligt. 

Har även börjat på gym och ber att få återkomma med rap-
port om detta när jag hållit på ett tag. Jag kan dock informera 
om att jag inte ser klok ut och efter att aldrig tidigare provat 

på gångband så åkte jag rätt av liggandes krälandes som en 
skalbagge på rygg. Så nu struntar jag i gångband.  Vanlig väg 
känns tryggt för en ”tant” som inte är så terränggående. 

På detta sätt är jag till 99% smärtfri och mycket piggare (glad 
har jag alltid varit, har inte vett på något annat) efter många år 
med prövande av än det ena och än det andra. 

Lycka till ni där ute med att hitta ert sätt eller prova mitt sätt. 

”Skön och praktisk 
vante handstickad av 
Birgitta Gustafsson”



bOrLäNGE-FALUN  l  0243-807 56, borlange@fibromyalgi.se
bOrÅs  l  070-528 34 44, boras@fibromyalgi.se
EskiLsTUNA  l  076-715 02 98, eskilstuna@fibromyalgi.se
FALkENbErG  l  0346-927 03, falkenberg@fibromyalgi.se
GöTEbOrG  l  0705-44 69 46, goteborg@fibromyalgi.se
HALMsTAd  l  0708-133 773, halmstad@fibromyalgi.se
HässLEHOLM  l  070-363 77 47, hassleholm@fibromyalgi.se
jöNköPiNG-HUskV. l  036-14 00 27, jonkoping@fibromyalgi.se
krisTiANsTAd  l 070-842 49 86, kristianstad@fibromyalgi.se
krisTiNEHAMN  l  070-255 17 54, kristinehamn@fibromyalgi.se
köPiNG-ArbOGA-kUNGsör  l  070-354 42 74, 
koping@fibromyalgi.se
MALMö  l  070-607 14 74, malmo@fibromyalgi.se
MjöLby  l  0730-60 24 52, mjolby@fibromyalgi.se
MOrA  l  0250-211 31, mora@fibromyalgi.se
NOrrköPiNG  l  070-769 13 33, norrkoping@fibromyalgi.se
OskArsHAMN  l  076-02 38 309, oskarshamn@fibromyalgi.se
skArA  l  0511-177 26, skara@fibromyalgi.se
skELLEFTEÅ  l  0910-560 57, skelleftea@fibromyalgi.se
sköVdE  l  070-689 42 05, skovde@fibromyalgi.se
sTOCkHOLM  l  08-21 71 40, stockholm@fibromyalgi.se
TrELLEbOrG  l  070-258 99 68, trelleborg@fibromyalgi.se
UPPsALA  l  070-415 76 08, uppsala@fibromyalgi.se
VArbErG  l  0340-66 11 30, varberg@fibromyalgi.se
Visby  l  070-552 67 92, gotland@fibromyalgi.se
VäNErsbOrG-TrOLLHäTTAN-UddEVALLA l 073-406 06 16, 
fyrbodal@fibromyalgi.se
VärNAMO  l  070-339 06 65, varnamo@fibromyalgi.se
VäsTErVik  l  0730-46 65 26, vastervik@fibromyalgi.se
VäXjö  l  0470-77 78 55, info@vaxjofibro.se
ysTAd  l  0760-57 69 62, ystad@fibromyalgi.se
äNGELHOLM  l  070-363 77 47, angelholm@fibromyalgi.se
örEbrO  l  0735-21 78 89, orebro@fibromyalgi.se
ösTErsUNd  l  076-555 79 35, ostersund@fibromyalgi.se

LOKALFÖRENINGAR

rETUrAdrEss:
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73  GÖTEBORG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


