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Ordföranden har ordet

Förbundsstyrelsen/Marie-Louise Olsson

Portalen Uppdatering

FM-portalens app är 
gratis och finns för 

både 
iPhone och Android. 

Hämta den på 
Appstore respektive 

Play-Store!

Fibromyalgiportalen - ett viktigt stöd i dessa tider

Text: Eva Deurloo

Hoppas att alla har haft en fin sommar och att ni har fått vara ute en del, fått 
träffa nära och kära och andra på avstånd då förstås. Något jag har reflekterat 

över är uppfinningsrikedomen som har infunnits sig i och med pandemin. Vi har 
fått tänka utanför boxen, ett populärt nyord som ploppat upp är hemester. Många 
har vad jag förstått upptäckt sin närhet och sett på den på ett annat sätt än innan. 
Inte minst har alla dessa digitala lösningar vuxit upp som svampar ur jorden eller 
rymden kanske närmare bestämt, och som fortsätter att ploppa upp.

Även denna sommar sjunger på slutrefrängen och vi går in i en lite svalare men 
färggrann höst. Det brukar vara i den tid som föreningarna startar upp med 

aktiviteter, men vi har förstått att några föreningar även i höst gör uppehåll i aktivi-
teterna. Några ska ha någon uteaktivitet, som grillning och svampkurs ute i skogen. 
Vad än föreningarna valt att göra så är det för er säkerhet och ert bästa. Vi ser ännu 
mer fram emot att träffas när den här pandemin är över. Hur det kommer att bli 
hos just dig kommer ni få besked om via era respektive föreningar.

Förbundsstyrelsen har valt att göra som så många andra organisationer, att hålla 
en digital förbundsstämma detta år. Inget vi med glädje tog beslut om, men vi 

får fortfarande inte träffas mer än 50 personer fysiskt. Eftersom vi kommer från 
olika delar i landet är det inte riktigt lämpligt att sätta sig på ett tåg eller flyg. Den 
12 september går den av stapeln via Zoom, en av de digitala plattformarna som 
blivit populära att använda till föreläsningar och annat. I nästa nummer av Fibro-
myalgiNytt presenterar vi den styrelse som blivit vald under stämman.

Gilla gärna vår Facebooksida och se de filmer som vi har lagt upp med Caladri-
us föreläsningar. Vi som förbund fick också tänka till vad vi skulle kunna göra 

för våra medlemmar, när ni inte kunde träffas på vanligt sätt. Vi fortsätter att disku-
tera vad vi kan bidra med, då digitalt så alla runt om i landet har möjlighet att delta. 
Se vår hemsida samt Facebook för att se vad som kommer att hända. Kom gärna 
med förslag på något intressant vi kan göra digitalt. Skickat till info@fibromyalgi.se 

Några hittade ord från mig till er.
”Inget i världen är fullständigt fel. Till och med en klocka som står stilla går rätt två 

gånger om dagen.”

En underlig vår och sommar detta....

Dels har vi en pandemi som sätter käppar i hjulet för alla se-
mesterplaner och skapar oro och, i värsta fall, sjukdom och 
dels har vi ett lynnigt väder som skiftar mellan tropisk värme 
och i det närmaste arktisk kyla! Ingenting är som det brukar.

Ta hand om din hälsa

Nu är det extra viktigt att ta hand om sin fysiska och menta-
la hälsa. Vi ska ta oss igenom detta men kanske behöver lite 
stöttning och motivation när modet sjunker. Alla, även de 
mest hängivna, har svackor när man inte orkar upprätthålla 
goda vanor. Portalen innehåller tips och verktyg att ta till när 
motivationen behöver en boost. Vi uppdaterar den löpande 
med filmer och poddar, recept och träningsprogram. Regist-
rera dig gärna på fibromyalgiportalen.se.

Covid-19 enkäten

I maj skickade vi ut en enkät om hur Covid-19 påverkat dig 
med fibromyalgi. Vi är tacksamma för den stora responsen 
och redovisar resultatet längre fram tidningen. 

Ofrivilligt isolerad pga pandemin

Jag hade nyligen kontakt med en medlem som lider av både 
RA och nydiagnostiserad fibromyalgi. Hon tillhör dessutom 
riskgrupp på grund av sin ålder. Denna mycket trevliga kvin-
na kände sig väldigt ensam i sin situation och ville gärna kom-
ma i kontakt med andra som har båda dessa diagnoser.

Jag föreslog att hon skriver i portalens diskussionsforum 
och hoppas att hon hittar andra i samma situation som kan 
dela med sig av sina erfarenheter och hur de hanterar sina 
symtom.

Ha portalen nära till hands

Många låter datorn vara avstängd, mailen oläst och telefonen 
kanske ligger kvar på hallbordet under sommaren och ledig-
heter. Det är jättebra! Men om du ändå vill ha lite kontakt 
med omvärlden och fortsätta använda portalen kan du gärna 
ladda ner vår app FM-portalen. Då är det lätt att ha med det 
viktigaste i mobilen.

Nu börjar snart hösten och då tar vi tag i tillvaron igen!

I detta nummer av Fibromyalginytt kan ni läsa om 
Petra som skrev en bok för att bearbeta svårighe-
terna med sin fibromyalgi. 

Det kanske finns fler av er som skriver och vill dela 
med er av era historier? Vi kan publicera noveller/
texter/dikter eller andra litterära alster som kan in-

Till alla medlemmar och läsare
tressera våra läsare. Vi kan även hjälpa till med 
viss redigering om det önskas.

Skicka till oss på fibromyalginytt@fibromyalgi.se
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Minnesord

Till minne av Elisabeth Gustavsson Spillror 
- en väg genom smärtan

forts ▶▶▶

Det är tungt att skriva minnesord om Elisabeth 
Gustavsson, vice ordförande i förbundsstyrelsen 

som avlidit efter en tids sjukdom. 

Elisabeth insjuknade med en hjärntumör hösten 
2018. På grund av att förbundsstämman inte kunde ge-
nomföras i april satt Elisabeth kvar i förbundsstyrelsen 
när hon i juni avled. 

Elisabeth har för mig personligen betytt väldigt 
mycket. Vi fick från första stund en väldig bra kon-

takt som höll i sig, in i det sista. Brukar säga att jag 
funnit min överman i Elisabeth med att vara tidig till 
olika saker. 

Elisabeth slog mig med längder. Minns särskilt en 
gång när vi bestämt, att det tåget, den tiden, tar vi till 
Göteborg och styrelsemötet. Elisabet satt på stationen 
i Falkenberg när tåget innan det vi hade bestämt att ta 
avgick. Just detta har vi skrattat åt många gånger.

Elisabeth hade ett stort engagemang i förbundet, Fi-
bromyalgiförbundets forskningsstiftelse, Fibromy-

algidistrikt Halland och inte minst i sin lokala förening 
i Falkenberg. 

Det var för att Elisabeth var så påstridig och ville att 
vi tre föreningar i Halland skulle bilda ett distrikt som 
det blev av.  Elisabeth trodde på sin idé, en idé som blev 
verklighet och som vi idag tackar för. 

Distrikt Halland anordnar de stora arrangemangen 
för föreningarna i Halland så som resor, spa besök, fö-
reläsningar och mycket annat som är finansierat med 
bidrag från Region Halland.

Det är mycket jag och vi som jobbade nära henne 
kommer att minnas henne för, inte minst för hen-

nes glädje, klokhet, beslutsamhet och stora kunskap. 
Hennes stora kunskap har kommit oss alla till del i för-
bundet, distriktet och föreningen. 

Jag fick personligen ett stort stöd av Elisabeth och 
hennes kunskap. Jag minns särskilt om jag varit tvek-
sam till något och frågat gjorde vi rätt nu? Elisabeth 
hade svar även på detta, ”det var det bästa vid den tid-
punkten utefter den information vi hade då”. Ganska 
klokt, vi gjorde det bästa just då. 

Elisabeth var mycket intresserad av förbundets po-
litiska arbete. Minns med ett leende då hon med 

flyers i handen trängde sig fram i folkmassan för att få 
en pratstund med Annie Lööf under Almedalsveckan 
i Visby.  

Reportage

Som ni ser på bilden här bredvid så lyssnade Annie till 
det Elisabeth hade att säga, mycket bra jobbat av henne. 

Elisabeth var aldrig sen med att erbjuda sig att ta tag 
i saker. Var det något jag tyckte var svårt fick jag till 

svar, ”det fixar vi tillsammans”, och så blev det. Jag har 
med andra ord lärt mig väldigt mycket av Elisabeth, vil-
ket jag är mycket tacksam för.

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse tackar, 
släkt, vänner, föreningar och andra som skänkt en 

gåva till minne av Elisabeth, enligt familjens önskan.

Våra tankar går naturligtvis till Elisabeth och hennes fa-
milj.

Marie-Louise Olsson 
Förbundsordförande

– Berätta lite om dig själv.

Jag heter Petra Nilsson och är 46 år 
gammal. Jag bor i en sekelskifteslägen-
het i centrala Malmö tillsammans med 
min son Elliot och hans pappa Henrik. 

Det har gått 20 år sedan jag startade 
ett cafe och 12 år sedan jag startade min 
modebutik No 8. På grund av min sjuk-
dom har jag inte kunnat behålla någon 
av dessa verksamheter och är idag sjuk-
pensionerad.

– Varför skrev du en bok?

Det tog mig flertalet år att bli trodd 
inom vården och vägen till diagnos har 
varit kantad av besvikelser och trauma. 

Idag är jag pensionerad sedan tre år 
tillbaka.  Jag kommer sannolikt aldrig 
kunna gå tillbaka till arbetslivet. Mitt 
liv har gått i spillror och mitt livspus-
sel ligger utspritt över den hårda, karga 
marken. 

Jag fick min diagnos för fem år sedan 
och började skriva för att lära känna den 
demon som tagit över min kropp och 
för att lära mig leva med henne. 

Att skriva blev för mig ett sätt att över-
leva och hitta en väg genom smärtan, att 
förstå sjukdomen och den osannolika 
situation jag nu befinner sig i. 

Expressivt skrivande är en terapiform 
som jag varmt rekommenderar - helst 
i kombination med psykologkontakt. 
Kognitiv beteendeterapi - KBT eller 
Psykodynamisk terapi - PDT går att få 
på remiss via läkare. 

Utav dessa två har jag personligen 
föredragit PDT då jag tycker att denna 
terapiform går mer på djupet.

Jag kombinerar skrivandet med 
djupavslapping och meditation för att 
på sikt lära om mina nervbanor och 
minska smärtan.

Många av oss bär på sorg och trauma. 
Oavsett om man skriver för sig själv - 
för att bearbeta känslor och smärta - el-
ler om man skriver för att att nå fram 
till anhöriga så måste det inte leda till att 
publicera sina texter som i mitt fall.  

Expressivt skrivande är ett sätt att lära 
känna sin kropp och finna balans mel-
lan aktivitet och vila, att lära sig ta paus 
och lyssna till kroppens signaler. Det går 
även ut på att finna självmedkänsla ge-
nom att bemöta de känslor som ett liv i 
smärta kan ge upphov till. 

Det kan till exempel handla om sorg, 
utanförskap, skam och ilska. Det är vik-
tigt att bearbeta dessa känslor som an-
nars kan påverka nervsystemet negativt 
och ge upphov till ökad smärta.

Att publicera boken var också ett sätt 
för mig att nå ut till anhöriga och vän-
ner för att få dem att förstå bättre varför 
jag försvunnit och att det inte handlar 
om att jag väljer bort dem.

- ”Ibland känns det som mina tan-
kar har vingar. Jag har drabbats av 

en sjukdom som misshandlar mig och 
kidnappar min hjärna. Hon stjäl mina 
minnen och mina ord. Hon kväver mig. 
Hon håller mig tillbaka när jag försöker 

ta mig framåt.
Hon har lämnat mig blödande på ett 

hårt stengolv. I spillror. 
Hon är en gåta för läkarna. Lika lite 

som de förstår henne tror de på mig när 
jag beskriver hur hon rasar i min kropp. 
Hon bryter sakta ner mig och hon stör 

min sömn.”  - Spillror.

Jag är någons dotter, kvinna, mamma, 
syster och vän. Jag var mitt i karriären 
när smärtan stal mitt liv. Efter att ha 
drivit flera verksamheter och vunnit ut-
märkelser för mitt entreprenörskap tog 
det stopp. 

Jag hade drabbats av en obotlig sjuk-
dom som heter Fibromyalgi. Smärtan, 
som är osynlig för min omgivning, skri-
ker i min kropp och hindrar mig från att 
leva ett, för andra självklart, normalt liv. 
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▶▶▶ forts Reportage Reportage

Spillror finns att köpa hos books on demand: 
https://www.bod.se/bokshop/spillror-petra-nilsson-9789178519507, 

samt i de flesta e-bokhandlar och fysiska bokhandlar. Titeln kommer även 
finnas tillgänglig för lån och som e-bok.

Då smärtan skriker i min kropp och 
tangentbordet känns som krossat glas 
mot fingertopparna finns det bara kor-
ta stunder som jag kunnat fly vardagen 
och berätta min historia genom att kart-
lägga och bygga en tidslinje kring hur 
det kunde bli såhär. 

Jag har ingen utbildning som skribent 
och mitt skrivande började i rent tera-
peutiskt syfte.

– Hur gick själva skrivandet till?

– Har du gått någon skrivarkurs 
eller annan utbildning?

– Hur har skrivandet påverkat dig?

Att skriva räddade mitt liv när smärtan 
kvävde mig. Jag valde livet och kärleken. 
Jag skrev för att lära mig och för att be-
arbeta min smärta. Det fanns inga krav. 
Jag skrev för mig själv - utan filter. 

Med tiden blev det en tidslinje, jag 

– Planerade du bokens upplägg i 
förväg?

I början fanns det ingen plan på att skri-
va en bok, det snarare växte fram och 
efter fem år hade jag skrivit en bok base-
rad på mitt expressiva skrivande. 

– Har du fått hjälp med redigering?

Innehållet har jag skrivit själv men min 
sambo Henrik har varit ett värdefullt 
bollplank längs med vägen. Han har 
också hjälpt till med formatering och 
layout när vi typsatt boken. 

Omslaget är en bild jag tagit på mig 
själv som Henrik sedan bearbetat och 
“slagit i spillror”. Familj och vänner har 
korrekturläst och stöttat mig i proces-
sen. Jag är oerhört tacksam för all kärlek 
och support från mina nära och kära. 

– Vad vill du åstadkomma med 
boken?

Jag vill visa smärtan för världen och nå 
ut med min berättelse för att öka förstå-
else kring kroniska smärttillstånd. 

Samtidigt som jag vill hjälpa de i lik-
nande situationer att finna vägen genom 
smärtan.

– Hur vill du inspirera andra att 
göra något liknande?

Genom att göra min röst hörd hoppas 
jag inspirera fler att göra detsamma så 
att vi drabbade möts av empati och kun-
skap. 

Jag hoppas innerligt att mysteriet 
kring denna sjukdom kommer att lösas 
på sikt men idag finns varken botemedel 
eller medicin och vi är många som lider 
i tystnad. 

Tillsammans är vi starka och vi kan 
beröra, inspirera och låta omvärlden 
förstå vad vi drabbade genomlider. Våga 
berätta för din omgivning och låt dina 
nära och kära finnas där för dig. Våga 
skriva och möta dig själv för att hitta en 
väg ur det mörker som kan tyckas om-
sluta dig. 

En insikt i ditt eget liv kan hjälpa dig 
att hantera sorgen och skammen som 
denna sjukdom kan skapa. 

– Vem bör läsa den och varför?

Spillror vänder sig till alla - boken 
kan förhoppningsvis vara till hjälp för 
många som lider av fibromyalgi men 
även för anhöriga och andra drabbade 
av smärt- samt ångestillstånd. 

Inte minst inom terapi och vård behö-
ver man se på dessa tillstånd ur nya per-
spektiv samt till större del ur de drabba-
des synvinkel. 

Jag hoppas fler träder fram och de-
lar sina berättelser - tillsammans är vi 
starka och med hjälp av media kanske 
vi kan förändra hur omvärlden bemöter 
dessa tillstånd.

– Berätta lite om innehållet.

Jag beskriver de trauman och nära dö-
den-upplevelser som fått mitt smärttill-
stånd att öka i omfattning under olika 
skeenden i mitt liv. 

Mellan varje kapitel tar jag paus för att 
belysa vikten av att ta paus och beskriver 

I boken delar jag  in sjukdomen i olika 
nivåer. Nivå 1 är lägst och Nivå 8, där jag 
befinner mig är högst. 

Jag beskriver hur syndromet har ut-
vecklats hos mig med en tidslinje ge-
nom mitt liv för att ge exempel på hur 
man kan kartlägga sjukdomsförloppet 
och nå insikt. 

Jag påtalar vikten av att se till varje in-
divids unika situation. Det finns hund-
ratals symptom och flertalet samsjukdo-
mar. Vi drabbas i olika utsträckning. En 
person på Nivå 1 och en person på Nivå 
8 kan inte jämföras. 

Vi har olika behov och förutsättning-
ar och måste bemötas individuellt. Så är 
dessvärre inte fallet inom vården idag 
vilket enligt mina erfarenheter kan bi-
dra till att tillståndet förvärras. 

Det har funnits tillfällen då smärtan 
hindrat mig från att skriva och då har 
jag dikterat. Det har funnits stunder då 
min hjärna kidnappats och synen blivit 
suddig, det har även funnits perioder då 
jag varken kunnat skriva eller tala och 
då har jag tagit paus. 

Jag belyser vikten av att lära sig ta paus 
i min berättelse vilket jag gjorde konti-
nuerligt under hela processen. Med ett 
inflammerat nervsystem är det viktigt 
att ta livet i sin egen takt och det gäller 
allt. Jag skrev inte längre än max 20 mi-
nuter åt gången för att undgå att pressa 
mitt nervsystem till ökad smärta.

började sakta förstå att jag var traumati-
serad och att jag bar på mycket sorg och 
skam. Jag skrev då även brev som jag 
aldrig skickade. Jag skrev till de som or-
sakat mig smärta, sorg och trauma. Jag 
uttryckte mina känslor, tillät mig själv 
att släppa taget och att förlåta. 

Genom att se mitt liv utifrån kunde 
jag till slut börja känna empati för mig 
själv. Jag satte ord på de negativa tan-
kar jag hade riktat inåt och genom att 
uttrycka dem minskade mitt självförakt 
och känslan av utanförskap. 

När jag hade skapat min tidslinje 
och fann de olika smärtnivåerna växte 
boken sakta fram och jag ville visa den 
osynliga smärtan för min omgivning.
När mitt första utkast var klart deltog 
jag i en studie baserad på Mind Body 
Syndrome genom Karolinska Institutet 
som gick ut på att bemöta smärta och 
trauma med expressivt skrivande och 
meditation. Det kändes som att jag var 
inne på rätt spår när jag tog del av deras 
underlag som gick helt i linje med min 
egen process. 

hur smärtan rasar i min kropp under en 
förmiddag.

Efter min livsberättelse använder jag 
mig av ordet Fibromyalgi där jag i kort-
het presenterar fakta och tips. 

Boken avslutas med en djupavslapp-
ningsövning som jag utvecklat för mig 

själv med syftet att lära om mitt nerv-
system. Att få nervbanorna ta nya vägar 
med mindre smärta.

Att våga tala om en misstrodd sjuk-
dom är viktigt / Petra Nilsson
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EnkätresultatFöreningsporträtt

Fibromyalgidistrikt Halland
Fibromyalgidistrikt Halland består av Varberg, Falkenberg och Halmstads Fibromyalgiföreningar och bild-

ades den 11 februari 2015 på initiativ av Elisabeth Gustavsson som också var styrelseledamot i Falkenbergs 
Fibromyalgiförening.

Föreningarna i Halland hade i många år pratat om att bilda 
ett distrikt, men ingen hade förut tagit tag i saken. Tyvärr, som 
ni kan läsa i minnesordet, har Elisabeth avlidit. 

Elisabeth pratade mycket med Kristina i dåvarande Fibro-
myalgidistrikt Dalarna och fick många bra tips därifrån på 
hur vi skulle göra. Tack för det till er i Dalarna! Dalarna och 
Halland gjorde samtidigt en lathund hur man gör för att bilda 
ett distrikt.

Styrelsen består av representanter från alla tre föreningarna. 
Vi är två som fortfarande är kvar i styrelsen sedan distriktet 
bildades 2015.

Vi bildade distriktet för att kunna samarbeta föreningarna 
emellan vid bland annat resor, som kan vara svårt att anordna 
för föreningarna själva. Vi kan ta del av bidrag till distriktet 
för att kunna sponsra våra medlemmar vid större evenemang. 

Vi kan också jobba på ett annat plan gentemot Region Hal-
land. Vi blev efter förfrågan inbjudna till regionsstyrelsen där 
vi fick berätta vad fibromyalgi är, att vi har tre föreningar i 
regionen och ett distrikt samt diskutera smärtmottagningar 
och bemötandet av fibromyalgipatienter i regionen. 

I dag har distriktet 250 medlemmar och för dessa betalar 
föreningarna 10 kronor per medlem till distriktet som med-
lemsavgift. 

En återkommande aktivitet som distriktet har är ett besök 
på Asia Spa i Varberg som är mycket populär. Det är en heldag 
med bad och spalunch. Första året ingick det en behandling i 
det mycket fördelaktiga priset. 

Det blev för mycket att administrera och få ihop pusslet på 
bokade behandlingar, så de senaste åren har var och en fått 
boka behandling själva. Distriktet har också återkommande 
resor, det är mycket lättare att fylla en buss med deltagare från 
tre föreningar.

Resultatet av COVID-19 enkäten
Vi skickade nyligen ut en enkät med frågor om hur ni med fibromyalgi har påverkats av den på-
gående pandemin. Vi fick ett överväldigande antal svar vilket vi är väldigt tacksamma för och som 
självklart bidrar till att undersökningen blir mer representativ för gruppen som helhet! 

Så här svarade ni:

Resultat av enkät 
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1. Har du nu, har du haft (eller misstänker starkt att du 
redan haft) COVID-19?
1&nbsp;394 svar

2. Har någon i din familj/nära anhörig haft COVID-19?
1&nbsp;392 svar

3. Har pandemin negativt påverkat tillgången på de med-
iciner (receptbelagda och icke-receptbelagda) som du be-
höver för att hantera dina symtom?
1&nbsp;391 svar

4. Vi avråds idag från icke-nödvändiga vårdbesök. Upple-
ver du att detta har påverkat din sjukdom/symtom nega-
tivt?
1&nbsp;394 svar

5. Om du har pågående rehab-behandling, har du kunnat 
fortsätta utan avbrott? (t.ex. sjukgymnastik, bassängträ-
ning, arbetsterapi)
1&nbsp;387 svar

6. Har ett eller flera av dina fibromyalgisymtom (smärta, 
ömhet, stelhet, trötthet eller sömnbesvär) förvärrats de se-
naste månaderna på grund av rådande situation?
1&nbsp;394 svar

7. Har ditt psykiska mående påverkats negativt av pande-
min?
1&nbsp;391 svar

8. Har din förmåga/tillgång till fysisk aktivitet förändrats 
negativt på grund av situationen? (exempelvis stängda 
gym, karantän o.s.v).
1&nbsp;389 svar

forts ▶▶▶

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

Distriktet har varit med att arrangera tillsammans med fö-
reläsarföreningen och bjudit in sina medlemmar till en före-
läsning med Mikael Andersson som skrivit boken ”Armlös, 
benlös men inte hopplös”. En mycket intressant föreläsning. 

Vi har också haft Lars Classon, son till Krister Classon känd 
från Vallarna och Stefan och Krister. Lars skulle haft föreläs-
ningen ihop med Jojje Jönsson, tyvärr blev Jojje sjuk med Lars 
tog på sig hela föreställningen själv och gjorde det med bra-
vur. Distriktet har också haft föreläsningar med Helena Hell-
ström som har gett oss glädjeboost. 

I år skulle vi gjort en resa till Habo gamla kyrka och tänds-
ticksmuséet i Jönköping, vi skulle åkt med skaldjursbåten i 
Göteborgs södra skärgård och avslutat året med ett besök på 
Liseberg i juletid.

Tyvärr som alla känner till kom det en epidemi i vägen, men 
det kommer andra tillfällen. Vid alla resor och annat vi gör 
kan vi sponsra våra medlemmar med en rejäl slant så att alla 
har möjlighet att följa med. Detta kan vi göra då vi kan söka 
bidrag från Region Halland till sådana aktiviteter.

Vi var lite tveksamma i början innan vi tog beslutet att bilda 
distriktet. Skulle det bli en belastning med ett styrelsearbete 
till? Det blev vi som redan satt i föreningsstyrelserna som fick 
ta även den styrelsen. Det har gått över förväntan bra då det 
samtidigt avlastar föreningsarbetet när distriktet fixat aktivi-
teter.

En stor fördel med att ha ett distrikt är att vi fått en riktigt 
bra kontakt, föreningarna emellan. Vi har lärt känna många 
nya vänner. 

Marie-Louise Olsson 
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Enkätresultat

Sammanfattningsvis:
Ca 15% av deltagarna har eller misstänker starkt att de haft 

Covid 19 själva och lika många säger att en nära anhörig har/
har haft viruset.  Samtidigt är 20% osäkra på om de kanske 
haft det/en nära anhörig haft det.

De allra flesta (87%) anger att tillgången till mediciner som 
behövs för att hantera FM inte påverkats negativt.

Icke-nödvändiga vårdbesök avråds för närvarande men de 
flesta, 64% tycker inte att det har påverkat deras FM negativt 
men 22% anser att det har varit dåligt och ytterligare 15% sva-
rar kanske på frågan.

Däremot verkar det som att pågående rehab-behandlingar 
som tex sjukgymnastik påverkats. Dock uppger 60% att de 
inte har någon pågående behandling men utöver det är det 
bara 9% av de tillfrågade som kunnat fortsätta sin rehab utan 
avbrott.

Många, 56%, upplever att deras FM symtom förvärrats pga 
den rådande situationen och över hälften anser också att deras 
psykiska mående försämrats i samband med pandemin (och 
20% svarade kanske).

Över hälften anser inte att tillgången/förmågan till fysisk 
aktivitet har försämrats pga pandemin och det är ju glädjande!
38% har fått en sämre social/ekonomisk situation till följd av 
COVID19 och 8% svarade kanske på denna fråga.

Ungefär lika många svarade ja, nej och kanske på frågan 
om det faktum att de har FM gjort dem mer oroliga/sårbara 
för Covid19 och 26% anser/tror att de tillhör en riskgrupp på 
grund av sin fibromyalgi. 45% anser/tror dock inte detta.

9. Har din ekonomiska och/eller sociala situation påver-
kats negativt av pandemin? (permittering, arbetslöshet, 
isolering, sjukskrivning o.s.v.).
1&nbsp;391 svar

10. Tror du att din fibromyalgi gjort dig mer sårbar/orolig 
för att drabbas av COVID-19 än om du inte hade haft FM?
1&nbsp;393 svar

11. Anser/tror du att du tillhör en riskgrupp för att drabbas 
av COVID-19 på grund av din fibromyalgi?
1&nbsp;395 svar

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis: 

Ca 15% av deltagarna har eller misstänker starkt att de haft Covid 19 själva och lika många säger att 
en nära anhörig har/har haft viruset.  Samtidigt är 20% osäkra på om de kanske haft det/en nära 
anhörig haft det. 

De allra flesta (87%) anger att tillgången till mediciner som behövs för att hantera FM inte påverkats 
negativt. 

Icke-nödvändiga vårdbesök avråds för närvarande men de flesta, 64% tycker inte att det har påverkat 
deras FM negativt men 22% anser att det har varit dåligt och ytterligare 15% svarar kanske på frågan. 

Däremot verkar det som att pågående rehab-behandlingar som tex sjukgymnastik påverkats. Dock 
uppger 60% att de inte har någon pågående behandling men utöver det är det bara 9% av de 
tillfrågade som kunnat fortsätta sin rehab utan avbrott. 

Många, 56%, upplever att deras FM symtom förvärrats pga den rådande situationen och över hälften 
anser också att deras psykiska mående försämrats i samband med pandemin (och 20% svarade 
kanske). 

Över hälften anser inte att tillgången/förmågan till fysisk aktivitet har försämrats pga pandemin och 
det är ju glädjande! 

 

 

 

Sammanfattningsvis: 

Ca 15% av deltagarna har eller misstänker starkt att de haft Covid 19 själva och lika många säger att 
en nära anhörig har/har haft viruset.  Samtidigt är 20% osäkra på om de kanske haft det/en nära 
anhörig haft det. 

De allra flesta (87%) anger att tillgången till mediciner som behövs för att hantera FM inte påverkats 
negativt. 

Icke-nödvändiga vårdbesök avråds för närvarande men de flesta, 64% tycker inte att det har påverkat 
deras FM negativt men 22% anser att det har varit dåligt och ytterligare 15% svarar kanske på frågan. 

Däremot verkar det som att pågående rehab-behandlingar som tex sjukgymnastik påverkats. Dock 
uppger 60% att de inte har någon pågående behandling men utöver det är det bara 9% av de 
tillfrågade som kunnat fortsätta sin rehab utan avbrott. 

Många, 56%, upplever att deras FM symtom förvärrats pga den rådande situationen och över hälften 
anser också att deras psykiska mående försämrats i samband med pandemin (och 20% svarade 
kanske). 

Över hälften anser inte att tillgången/förmågan till fysisk aktivitet har försämrats pga pandemin och 
det är ju glädjande! 

▶▶▶ forts

JOURNALGRODOR ”Efter min semester fick jag kontakt med patientens journal.”

”Patienten vägrade obduktionen.”

”Haft gallsten i vänster njure.”

”Smärtan kommer när patienten ligger raklång med båda be-
nen på rygg.”

”På den andra dagen hade knäet blivit bättre och på den tredje 
var det försvunnet.”

”Patienten har varit deprimerad sedan hon träffade mig 1993.”

Internationellt

2019 var ett hektiskt år för PAE. Styrelsen hade många viktiga punkter på sin agenda. Årsmötet hölls den 19 juni 
i Diegem, Belgien. I PAE ingår 43 medlemsförbund från 19 olika länder. PAE’s aktiviteter kan delas in i tre delar: 
kärnverksamhet, projekt och tillfälliga aktiviteter.

En del av PAE´s kärnverksamhet är att 
upprätthålla och stärka relationer med 
andra förbund inom sjukvård och pa-
tientorganisationer aktiva i Europa, som 
tex European Pain Federation, EULAR, 
PARE och ENFA.  

En annan del av kärnverksamheten är 
att tillhandahålla information till med-

KÄRNVERKSAMHET

Liksom tidigare år har PAE samarbetat 
med organisationen Societal Impact of 
Pain (SIP) i olika projekt. PAE hjälper 
till med utförande och kommunikation 
samt uppföljning av projekt.

Man har implementerat en plattform 
för utbyte av information med olika 

Exempelvis olika patientundersökning-
ar som bidrar till viktig patientdata. An-
dra kampanjer syftar till att öka inbland-
ning av patientföreträdare i vården.

Under det gångna året var PAE när-
varande under flera sessioner i Europa-
parlamentet och kontakter upprättades 
med många politiska företrädare.

PROJEKT

Projekten utvecklas i samråd med an-
dra organisationer eller internt och med 
stöttning av sponsorer. Projekten varie-
rar i omfattning och duration och kan 
vara i form av patientundersökningar.

Den senaste Europeiska undersök-
ningen genomfördes 2019 och hette 

SAMARBETSPROJEKT

TILLFÄLLIGA  AKTIVITETER

lemmar genom nyhetsbrev, social media 
och webbkanaler. Huvudkontoret sköter 
alla administrativa uppgifter kopplade 
till detta arbete.

Förutom detta är en del av kärnverk-
samheten att upprätthålla kopplingar 
med andra Europeiska institutioner och 
myndigheter som exempelvis Europe-

iska Parlamentet. Huvudkontoret har 
flyttat till Bryssel och finns nu i samma 
byggnad som European Pain Federa-
tion. 

Pain and Stigma. Man erhöll 6069 indi-
viduella svar från medlemmar i 20 län-
der och det är ett större antal än vid ti-
digare liknande projekt. Se https://www.
pae-eu.eu/surveys

Brain, Mind and Pain Patient-Cente-
red Innovation Grant (BMP) Är en fond 

för att finansiera projekt inom området 
”Stoppa stigma”. Läs mer på www.bmp-
grant.eu

teman och denna kanal når ca 4000 
representater för främst ideella organi-
sationer men även representater för be-
slutsfattare och myndigheter.

PAE har även ett samarbete med 
OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development). Ett 

annat projekt har varit ett samarbete 
med några organisationer på temat att 
motverka diskriminering på arbetsplat-
ser för personer med neurologiska sjuk-
domar och kronisk smärta.

Under året var representanter för PA-
E´s styrelse närvarande vid många mö-
ten som hölls av medlemsorganisatio-
nerna runt om i Europa.

PAE kontaktas ofta för att medverka i 
olika forskningsprojekt och inbjuds att 
delta i satsningar inom European Fra-
mework or IMI (Innovative Medicines 

Initiative). Under 2019 var PAE aktiva 
i: Grip (MySelf), Pain Out, Council of 
Coaches, Impate, Target. PAEs årsmötet 
2020 hölls 24e Juni.
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Forskning Forskning

Personer med FM svarar mindre på tak-
til beröring som vanligtvis upplevs som 
behaglig, vilken tyder på skillnader i hur 
hjärnan processar och tolkar beröring.

Studien "Anhedonia to Gentle Touch in 
Fibromyalgia: Normal Sensory Proces-
sing but Abnormal Evaluation," public-
erades i Brain Sciences. 

Mjuk beröring kan normalt ge käns-
lor av välbehag genom att C-reaktiva 
nervfibrer aktiveras, en typ av berö-
rings-känsliga receptorer i huden. Akti-
veringen ger respons i en del av hjärnan 
som heter Insula Posterior. Dessa nerv-

Att spela TV spel som innebär hård 
fysisk träning är signifikant bättre för 
kvinnor med FM än enbart stretching 
enligt en studie. 

Ju mer intensiv aktiviteten var ju mer 
förbättrades träningsfunktionen och 
samtidigt minskade smärta och trötthet. 

Fördelarna med aktiviteten ledde till 
minskad negativ påverkan i vardagen 
av sjukdomen. Studien: "Effects of Ex-
ergames in Women with Fibromyalgia: 
A Randomized Controlled Study" publ-

Tidigare studier indikerar att patienter 
med FM kan ha högre risk att utveck-
la kardiovaskulära sjukdomar. Olivolja 
kan ha skyddande effekt. 

I denna studie undersöktes hur kon-
sumtion av olivolja påverkade kardio-
vaskulära riskfaktorer i FM patienter. 

Det har varit svårt för vården att hitta 
fungerande behandlingsmetoder för de 
patienter som länge har lidit av smärta 
och samtidigt är deprimerade. Nu visar 
tester av en ny metod på lovande resul-
tat.

Personer som har långvarig smärta och 
samtidigt känner sig stressade, ned-
stämda eller oroliga, har i dag svårt att 
få rätt behandling i vården.

Nu har en ny metod testats – med lyckat 
resultat.

Många som lever med långvarig smär-
ta mår också psykiskt dåligt. Det kan 
handla om nedstämdhet och ångest och 
leder ofta till svårigheter i arbetslivet 
och på fritiden.

För att hitta bättre metoder för att be-
handla just den här patientgruppen har 

Fibromyalgipatienter tolkar fysisk beröring annorlunda
En studie visar att Fibromyalgipatienter svarar onormalt på taktil beröring

Källa: PubMed

fibrer är även delaktiga i förmedling av 
smärtsensationer.

På detta sätt kan de spela roll vid FM. 
I den svenska studien observerade man 
hur CT fibrer svarade på mjuk beröring 
i 31 personer med FM och 29 friska 
kontrollpersoner, alla deltagarna var 
kvinnor.

Fibromyalgigruppen led i en högre grad 
av smärtkatastrofiserande, vilket inne-
bär oförmåga att sluta tänka på smärtan 
och dess konsekvenser, insomnia, högt 
BMI, högt blodtryck osv. 

Beröring är en viktig komponent i social 
interaktion. Mjuk beröring upplevs ofta 
som behagligt, nivån av välbehag är län-
kat till aktivtiet i C fibrer, en slags omy-
eliniserade nervbanor i huden. 

Oförmågan till att uppleva välbehag el-
ler njutning kallas anhedoni, vilket är ett 
vanligt tillstånd vid fibromyalgi.

Olivolja kan sänka risken för hjärt/kärlsjukdom hos FM patienter
Olivolja kan ha en skyddande effekt.

I denna pilotstudie analyserades blod-
prov av kvinnor med FM som intog 
50 mL av organisk olivolja varje dag i 
3 veckor. Deltagarna randomiserades i 
2 grupper med olika olivoljor. Cardio-
vaskulära riskmarkörer mättes innan 
och efter perioden. 

Studien indikerar att olivolja kan ha en 
anti-trombotisk och anti-inflammato-
risk effekt.

Källa: PubMed

Träning med TV-spel kan hjälpa vid fibromyalgi
Aktiviteten ledde till minskad negativ påverkan i vardagen av sjukdomen.

icerades i tidskriften: Games for Health 
Journal. 

Träning är en viktig komponent i hante-
ring av sjukdomen fibromyalgi och har 
bevisat positiv effekt på fysisk funktion 
och livskvalitet. 

Vanligtvis uppmuntras patienter att ut-
föra låg-intensiva aerobiska aktiviteter 
som promenader eller simning, yoga 
och stretching (bland annat). 

Studier har dock visat att TV spel kan 

vara ett verktyg för att stimulera till trä-
ning. ”Exergames” kallas spel som krä-
ver att spelaren rör på hela kroppen och 
utför ganska intensiv träning.

Denna typ av spel har visat sig bidra till 
minskad smärta och symtom och att 
öka hälsostatus, rörlighet, balans och 
förmågan att utföra vardagssysslor.

Källa: PubMed

Nyutvecklad metod hjälper patienter med långvarig smärta och depression
Tester av en ny metod visar lovande resultat

ett forskningsprojekt undersökt om en 
ny variant av kognitiv beteendeterapi, 
KBT, kan hjälpa.

115 deltagare i studien slumpades till 
två olika KBT-behandlingar.

Den ena gruppen fick testa en veten-
skapligt beprövad metod, där patienter-
na guidades av en psykolog via internet. 
De fick då kunskap, tips och verktyg för 
att må och fungera bättre trots smärta.

Den andra gruppen fick testa en ny me-
tod: hybridbehandlingen. De fick möta 
en psykolog en gång i veckan under 10-
16 tillfällen. Innehållet i behandlingen 
var delvis det samma som det som den 
första gruppen fick. Men här testades 
också olika övningar för att lära sig han-
tera känslor, smärta och oro för att nå-
got ska göra ont.

Resultaten visade att deltagare i bägge 
grupperna mådde bättre efter behand-
lingen.

Men de som fått hybridbehandlingen 
angav själva en större minskning av oro 
för smärta och en ökad förmåga att ge-
nomföra olika aktiviteter, trots smärta, 
än den andra gruppen.

De som hade fått hybridbehandlingen 
angav även att de var mer nöjda än de 
som hade fått internet behandling. De 
hade också en högre förmåga till aktivi-
tet än den andra gruppen.

Forskningen är ett samarbete mellan 
Örebro universitet, Linköpings univer-
sitet och Region Östergötland.

Säljes två höga pulpetstolar passande för kontorister med svarvade ben.

Enmans träsäng, passande för jungfru, som kan skjutas ihop och ställas mot väggen.

Schäferhund till salu. Äter vad som helst. Tycker mycket om små barn.

Lediga platser
En troende dräng får plats att köra ett par fromma hästar.

En ung kraftig pojke, som kan användas till kokning och korvstoppning får genast 
plats.

Ur boken ”Stilblommor och grodor” utgiven 1934 
av Albert Holmkvist under signaturen Purre.

•

•

•

•

•

Kära lilla vän. 
Du måste lära dig att 
säga nej, för i slutet 
kommer du ändå inte 

orka hålla på att göra
alla tillfreds hela 

tiden.
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Reportage

Har fibromyalgipatienter i allmänhet ett 
försvagat immunförsvar som ökar ris-
ken för att bli smittad med coronavirus 
och sedan utveckla ett allvarligt sjuk-
domsförlopp? 

Vi i DFF (Danska Fibromyalgi För-
bundet) har fått frågan från många fi-
bromyalgi-drabbade under den rådande 
pandemin. 

Vi konsulterade  därför Chief Medical 
Officer Stine Amris från Parker Institute 
vid Frederiksbergs sjukhus och Överlä-
kare Karin Bruun Plesner från PainCen-
ter Syd på Odense Universitetssjukhus. 

Båda är ledande experter på fibromy-
algi och är kända bland många fibro-
myalgi patienter. Amris och Plesner är 

Fysisk aktivitet är bra för hälsan, det vet 
de flesta. Vad händer då smärtan gör att 
fysisk aktivitet blir besvärligt? När det är 
lättare och säkrare att vara stilla?

Smärta kan ge rörelserädsla som orsa-
kar inaktivitet som kan ge mer smärta 
som bidrar till ännu mer inaktivitet. Det 
blir en ond spiral. 

Ulf Jakobsson, professor i hälso-och 
vårdvetenskap vid Lunds universitet har 
studerat sambandet mellan smärta och 
rörelserädsla, vilka faktorer som sam-
verkar och vilka det går att göra något 
åt. Han berättar för oss om sin forskning 

Reportage

Kinesiofobi - rädsla för att röra på sig
”En överdriven, irrationell och begränsande rädsla för fysisk rö-
relse och aktivitet som ett resultat av en känsla av sårbarhet för 
smärtsam skada”

Immunsystemet och fibromyalgi
- har jag som fibromyalgipatient ökad risk att bli smittad med 

coronvirus på grund av nedsatt immunsförsvar?

också båda tidigare mottagare av Fibro-
myalgi priset. 

Centrala nervsystemet i obalans

När man talar om immunsystemet är 
det är viktigt för fibromyalgi patienter 
att skilja mellan immuncellerna i cen-
trala nervsystemet och kroppens mer 
allmänna immunförsvar, förklarar Ka-
rin Bruun Plesner. 

"Forskning inom fibromyalgi tyder på 
att fibromyalgi-drabbade kan ha en oba-
lans i centrala nervsystemets immuncel-
ler. 

Detta innebär bland annat att fibro-
myalgipatienter kan ha en förhöjd före-
komst av de så kallade inflammatoriska 
cytokinerna, som tros påverka både ut-
vecklingen och upprätthållandet av kro-
nisk smärta. 

Immuncellerna i CNS är dock inte 
kopplade till kroppens allmänna im-
munförsvar, som bland annat påverkar 
om en person är mer eller mindre mot-
taglig för infektioner som coronavirus."   

Vi har fått denna fråga från flera 
fibromyalgi-drabbade under Coro-
na pandemin. Därför presenterar 
vi här aktuell information om im-
munsystemet och fibromyalgi.  

Av: Jens Arenbach Nielsen 
Översättning: Eva Deurloo

Men både Stine Amris och Karin 
Bruun Plesner har erfarenheten från sitt 
dagliga arbete att vissa fibromyalgipa-
tienter ofta drabbas av infektioner. 

"Det finns dock inga studier som tyder 
på att fibromyalgi-drabbade i allmänhet 
har ett svagare immunförsvar än befolk-
ningen som helhet. 

Lyckligtvis finns det därför  ingen evi-
dens eller misstanke om att fibromyal-
gi-drabbade löper en ökad risk att bli 
smittade med coronavirus eller för  att 
utveckla ett allvarligare sjukdomsför-
lopp om man har oturen att bli smittad", 
påpekar Stine Amris. 

Slutsats:  

Fibromyalgi drabbade kan ha en oba-
lans i centrala nervsystemets immun-
celler.  Dessa immunceller är emellertid 
inte kopplade till kroppens allmänna 
immunförsvar.

och varför det är viktigt att belysa detta 
problem.

– Ordagrant betyder det rörelseräds-
la. Rädsla vid smärta är en naturlig re-
aktion som vanligtvis är sund och syftar 
till att skydda kroppen från skada. Det 
är när rädslan blir överdrivet stor och 
irrationell som det blir ett problem.

Då rörelserädslan börjar ge hinder i 
livet blir det en sjukdom som hämmar 
den drabbade. Det kan yttra sig som att 
personen inte vill lämna huset av räds-
la för ökad smärta och det kan leda till 
social isolering vilket i sin tur påverkar 
det psykiska välmåendet som även det 
förstärker smärtans negativa inverkan. 

Kinesiofobi påverkar fysiskt och psy-
kiskt, berättar Ulf.

Ulf Jakobsson och hans team har kart-
lagt aktivitetsnivån hos grupper med 
äldre (65+) med respektive utan långva-
rig smärta för att se om det fanns någon 
koppling till rörelserädsla så kallad ki-
nesiofobi. 

Ulf förklarar att fenomenet kinesiofobi 
kan vara farligt.

– Rörelserädsla och inaktivitet kan i 
sig förvärra vissa tillstånd. Man måste 
använda kroppen annars förtvinar den. 
Kroppen bryter ner sig själv och anpas-
sar sig till det livet man lever. Fysisk 
inaktivitet kan leda till övervikt, besvär 
med hjärta, kärl och kan ge andra sjuk-

domar. En annan följd är att man mår 
dåligt psykiskt. Man kan inte göra det 
man egentligen vill och vågar till ex-
empel inte gå ut av rädsla att förvärra 
smärtan.

Studierna visar att personer med 
långvarig smärta var betydligt mindre 
aktiva än de som inte upplevde smärta 
och att det fanns en tydlig koppling till 
rörelserädsla.

En betydelsefull faktor i risken att ut-
veckla kinesiofobi är låg ”self efficacy”.

– Self efficacy kan översättas med 
”tilltro till den egna förmågan”. Det kan 
vara lågt redan innan och sedan triggas 
av smärtan. Det finns sköra äldre som 
kan bli rädda om de utvecklar smärta. 
Man blir rädd att förvärra sitt tillstånd. 

Vi har sett sambandet att ju högre 
smärta man har, ju mer rörelserädsla fö-
rekommer.

Ulf förklarar varför inte alla med lång-
varig smärta uppvisar kinesiofobi:

– Det handlar just om tilltron till sig 
själv och sin egen förmåga. Det är en 
grundläggande styrka. Det har att göra 
med tidigare erfarenheter man har, 
coping (bemästrande) osv. Det skiljer 
sig mycket mellan individer hur man 
hanterar olika situationer.

Ulf tror inte att det är realistiskt att för-
vänta sig att personen blir helt smärtfri 
men att man ändå kan göra mycket för 
att ta sig an problemet ur ett multidi-
mensionellt perspektiv och där man 
adresserar både fysiska, psykiska och 
sociala faktorer.

– Smärtan kan lindras och patienten 
kan lära sig strategier att han-
tera den så att man kan vara 
mer aktiv

Fysioterapeut (sjukgym-
nast) i primärvården kan vara 
en nyckelperson i behandling-
en Dom sysslar mycket med 
rörelserädsla och med att stär-
ka individen. 

Rent praktiskt kan det gå till 
så att patienten träffar en fysi-
oterapeut och går igenom och 
testar. De gör övningar och 
aktiviteter tillsammans vilket 
leder till att patienten känner 
en ökad tilltro till sin förmåga 
och vågar göra saker som den 
inte vågar på egen hand. 

I ett multimodalt omhändertagande in-
går även patientutbildning där man re-
der ut vad som är ok och inte.

– Vid tillstånd som fibromyalgi före-
kommer oftast inte någon vävnadsska-
da, utan det är ett högaktivt smärtsys-
tem som orsakar symtom istället. 

Vid exempelvis artros kan personen 
ha mycket smärta i början när de sät-
ter igång men det klingar av efter. Det 
är viktigt att bidra med kunskap om hur 
kroppen funkar. 

Ibland räcker det med fysioterapeut-
kontakt, men har man svår kinesiofo-
bi kan det även behövas psykologiska 
metoder som Kognitiv Beteende Terapi 
(KBT) eller dylikt säger Ulf.

Ett praktiskt exempel är promenadgrup-
per. Det handlar om att visa hur man 
gör tillsammans för att övervinna räds-
la. Man visar kroppen att det faktiskt går 
att vara aktiv utan att den tar skada.

– Man måste vända spiralen. Kinesi-
ofobi är en negativ spiral, betonar Ulf.

Han menar också att det måste finnas en 
balans mellan skada och nytta och det 
är inte alltid så att mer aktivitet är bätt-
re. Det är därför viktigt att anlita sjuk-
vården för att få professionellt stöd i att 
hitta rätt nivå. Ibland behövs det faktiskt 
aktiv vila.

– Anhöriga kan ha både positiva och 
negativa effekter. Kan stötta och ge bra 
feedback men kan även ha dåligt infly-
tande. Om den anhörige säger ”Kom 
igen.  Rör på dig!” och tjatar kan det ge 
motsatt effekt. Likaledes är det ett pro-
blem med de som hjälper för mycket. 
Överdrivet omhändertagande har en 

negativ effekt, det blir en björntjänst, 
säger Ulf.

Det är svårt att förebygga att kinesio-
fobi utvecklas då det inte finns tydliga 
markörer för risk men det finns vissa 
faktorer som kan öka risken och det är 
samsjuklighet (att man lider av andra 
sjukdomar samtidigt) samt hög ålder.
 Kinesiofobi förekommer dock i 
alla åldrar. Mycket handlar om hur aktiv 
man är van att vara. Vad man har med 
sig. Man har olika styrkor och svagheter.

Ulf har länge varit intresserad av områ-
det långvarig smärta.

– Det är väldigt begränsande och ett 
jättestort folkhälsoproblem. Ett problem 
man behöver göra något åt. Smärta är 
komplext och svårt. Just långvarig smär-
ta har andra dimensioner. 

Min fru har fibromyalgi och har givit 
mig viktig input och hon har kommit 
med idéer för studier och annat, berät-
tar Ulf.

Han avslutar med att ge förslag på prak-
tiska lösningar. Distraktion är en metod 
som visat sig väldigt potent. Att göra sa-
ker som känns lustfyllda och tar fokus 
från smärtan. 

Det kan handla om enkla saker som 
att titta på TV, ta en promenad, fika med 
en vän. Det är viktigt att finna glädjen i 
tillvaron.

Ulfs fru brukar ha som rättesnöre att 
göra det som känns bra så länge det 
goda överväger det dåliga. Att betala 
priset för konsekvensen (smärta i detta 
fall) om aktiviteten är värt det.

Konkreta förslag för att 
hantera kinesiofobi:

1. Kontakta fysioterapeut.

2. Påbörja någon aktivitet 
– exempelvis promenad-
grupp.

3. Sök kunskap om till-
ståndet. 

4. Hitta glädjen i varda-
gen. Prova dig fram.

Text: Eva Deurloo
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havtorn – Havtorn, vars smak på-
minner lite om passionsfrukt, har an-
vänts som medicinalväxt i tusentals år 
på grund av sina hälsosamma egenska-
per. 

Hälsa

Vi hör och läser ofta om att vi ska få i oss ”superbär” då talas det ofta om gojibär och andra bär som vi inte 
odlar eller som växer fritt här i landet. Jag vill slå ett slag för våra egna ”superbär” som du faktiskt kan gå ut 
och plocka själv. Om inte så finns det andra som gör det och du kan ofta köpa dem via bilar som kör runt eller 
i din lokala livsmedelsbutik. 

När vi plockar bär brukar vi styckfrysa dom. Ta en stor ugnsplåt, bred ut och ställ in i frysen tills dom stelnat 
till. då kan du ta ut plåten och hälla över i en påse eller burk. Frys nästa omgång. Gör du så kan du ta upp ett 
bär om du så önskar. Här kommer förslag på några av våra superbär som vi många gånger kan plocka inte 
allt för långt från där vi bor. 

björnbär – Ett bär som är moget nu 
på senhösten är björnbäret, som är sött 
och fyllt med nyttigheter. Rikt på bland 
annat C-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, 
Järn, Mangan, Magnesium och inte 
minst fibrer. 

Björnbär är lättplockat, fast det har 
taggiga buskar om man inte har dom 
odlade i trädgården.

blåbär – Dess mörka färg kommer 
från antioxidanten antocyanin, som 
tillskrivs alla möjliga egenskaper, bland 
annat ska den bidra till förbättrad syn. 

I studier på människor har man kun-
nat visat att blåbär kan ha positiv effekt 
på blodtrycket bland annat. 

Blåbär innehåller en rad viktiga mi-
neraler och vitaminer. Bland annat 
innehåller de magnesium, mangan, kal-
cium, kalium, järn och B-vitamin. Och 
så mängder av det viktiga C-vitaminet. 

Hela 17% av Sveriges yta består av blå-
bärsris, fast bara 5% av mogna bär tas 
om hand av oss människor. 

aronia – Aronia är en buskväxt som 
tillhör familjen rosenväxter. Bären bru-
kar inte ätas råa utan tillagas till sylt, 
marmelad bland annat. De plockas bäst 
efter den första frostknäppen då bären 
blir sötare. 

Bären innehåller höga halter av vi-
tamin K samt mycket höga värden av 
halten karotenioder, som kroppen om-
vandlar till vitamin A. 

Har fått en burk marmelad en gång av 
dessa bär, bland det bästa jag ätit. 

lingon – Tack vare stor andel av lin-
gonens naturliga konserveringsmedel 

nypon – Nypon är verkligen ett riktigt 
superbär. Ett enda nypon ger dig nära 
hela dagsbehovet av C-vitamin - och det 
är dessutom fullproppat med andra vik-
tiga näringsämnen.

Nypon har i flera studier dessutom 
visat sig vara effektivt mot smärta och 
ledvärk. Om du inte vill plocka nypon 
men ändå testa mot din värk finns det 
nyponpulver att köpa som du också kan 
strö över din morgonfil. 

Nyponen är kanske mest kända för 
sin förmåga att lindra smärta genom sin 
starkt antiinflammatoriska effekt. Ny-
pon kan ha blodtrycks- och kolesterol-
sänkande effekt. Du plockar dom nu på 
hösten, torkar dom och använder bland 
annat till att göra nyponsoppa, i bröd-
bak och annat. 

• 200 gr finriven ingefära
• 2 citroner
• 5 dl vatten
• 2 tsk honung
• Ca 3 dl havtorn eller det du vill

Våra svenska superbär
Hälsa

Recept - Ingefärashot med havtorn

Text: Marie-Louise Olsson

Skala ingefäran och finriv den. Halvera och pressa saften ur citro-
nerna.
Kör havtornen i en mixer så att du får ut all saft, häll i allt tillsam-
mans med ingefära, vatten.
Lägg ingefära och vatten i en kastrull och värm upp det på låg vär-
me, det får inte gå upp över 60°.
Ta bort kastrullen från plattan och tillsätt citronsaft och honung.
Låt stå minst 20 min.
Sila upp blandningen i en flaska.

1.
 
2.

3.

4.
5.
6.

Bada varmt, det kan vara bra för dig om du inte är en av de 
som vill bada kallt. Mår du bättre av att bada kallt, använd då 
kallare vatten som passar just dig.

Genom att tappa upp ett bad som är varmt nog för att du 
ska börja svettas, men inte så varmt att du bränner dig, svettas 
du ut gifter ur kroppen samma som vid bastubad. Då blir ditt 
varma bad ett renade bad.

Det är knappast något okänt att ett varmt bad hjälper dig att 
slappna av. När värmen från vattnet tränger in på djupet i dina 
muskler blir de mer elastiska och stelheten släpper, det samma 
gäller för leder. Vill du bibehålla en del av rörligheten som ett 
varmt bad frigör kan du kombinera badet med lite stretching 
efteråt, behöver inte vara något avancerat.

Ett varmt bad stärker immunförsvaret
Ett varmt bad ökar cirkulationen i blod- och lymfsystemet vilket i sin tur kan hjälpa kroppen att bekämpa för-
kylningar och infektioner. Bubbelbad kan få dig att slappna av, få dig att sova bättre, få huvudvärken att lätta 
och göra huden mjukare.

Havtorn är mycket smakrika. Inn-
anför det vackra orangefärgade skalet 
hittar du en rad vitaminer, antioxidan-
ter – och nyttiga fetter! Havtorn är en 
unik bärkälla till fettsyrorna omega 3, 6, 
7 och 9. 

Vad jag förstår är det inte många som 
äter bären som dom är råa, men testa 
riktigt gott i din morgonfil eller yoghurt.
Jag äter dem alltid råa, förutom de som 
jag har i min ingefärashott. Ni får recept 
på det här. 

De finns att plocka utefter våra kus-
ter. Har du trädgård och plats går det att 
odla.

bensoesyran klarar sig lingonsylten utan 
tillsatser vid syltkoket. Lingonens höga 
halt av antocyaniner ger även bättre 
motstånd mot fria radikaler.

Lingon räknas som ett av de nordiska 
superbären tillsammans med blåbär och 
tranbär. Litet och surt men fullproppad 
med välgörande antioxidanter som ver-
kar för kroppens bästa. 

Lingon är ett lättillgängligt bär så det 
är enkelt att ladda skafferiet inför vinter 
och förebygga stundande influensatider. 

Strö gärna råa lingon över din mor-
gonfil eller yoghurt, mycket nyttigare än 
att äta de sockrade.

Ta ett rogivande fotbad
Börja med att göra ditt eget fotsalt.
o 2 dl grovt salt
o 2–3 droppar lavendelolja
o Några torkade rosenblad
o 3–4 droppar citronsaft

Eteriska oljor
Eterisk olja framställs från växter, blommor och blad, ofta ge-
nom destillering. Den färdiga oljan får ofta många goda egen-
skaper men ska användas med försiktighet eftersom den blir 
mycket koncentrerad.

Lavendelolja är koncentrerad och bör därför inte användas 
outspädd på huden. Däremot fungerar den mycket bra till-
sammans med andra oljor för att skapa vårdande, lugnande 
hudoljor och hårvårdsprodukter. 

Lavendel ger en tydlig doft som många känner igen och den 
gör sig extra bra tillsammans med friska dofter som tea tree 
och citron. Lavendelolja är dessutom ett utmärkt val att ha i 
massageoljor som ska användas på kvällstid. 

Ge dig själv och din kropp en avkopplande stund innan 
läggdags med en skön massage! Lavendelolja EKO kan också 
användas i aromaterapi med en aromalampa, där den sägs ha 
en lugnande, avslappnande effekt i hela rummet.

Blanda ingredienserna i en glasburk med tätslutande lock. 
Häll 2 matskedar i en balja med varmt vatten, rör om och sätt 
i fötterna. Sitt i minst 15 minuter.

Lyssna gärna på ett avslappningsprogram samtidigt, du hit-
tar några i Fibromyalgiportalen.
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Hälsa Reportage

Webinarier
Det är nya tider nu. Vi kan inte samlas som förr i en 
föreläsningssal, på konferenser eller i föreningar. In-
formation sprids allt oftare via digitala kanaler och 
datorn har blivit vårt fönster till omvärlden vare sig vi 
vill eller inte. 

För oss på Fibromyalgiförbundet har detta varit en 
utmaning då en stor del av syftet med vår verksam-
het är att erbjuda gemenskap, förmedla kunskap och 
skapa sammanhang. 

Vi får anpassa oss till dessa utmaningar och har 
som ett led i informationsspridning inlett ett samarbe-
te med Caladrius, en klinik i Göteborg med personal 
som brinner för fibromyalgi och ser möjligheter där 
andra ser svårigheter. 

Björn Rudman, chef på kliniken och en ofta anlitad 
föreläsare har under våren hållit två webinarier med 
tema fibromyalgi. Vi bad honom berätta hur det har 
gått.

Vad är ett webinar?

Det är en digital föreläsning där man lyssnar på en som talar 
och har möjlighet att interagera live med föreläsaren. Det sker 
i direktsänding och är alltså inte inspelad.  Däremot kan man 
spela upp och lyssna i efterhand.

Vad finns det för fördelar/nackdelar med ett webinar?

Ingen behöver ta sig någonstans. Många fler kan ta del av den. 
En lokal har ju begränsning med antal åhörare men här kan 
alla som vill vara med. 

Om man mår dåligt själv kanske man inte klarar att resa och 
utsätta sig för en jobbig situation. Dessutom kan man titta på 
det igen i efterhand när det passar en själv. Det kan ibland 
vara lättare att fråga frågor digitalt som kan vara svårare i en 
live situation. 

Nackdelen är att det kräver ett visst tekniskt kunnande. Alla 
moderna telefoner och datorer har dessa funktioner men du 
ska kunna använda detta program. I vårt fall har vi gjort det 
så enkelt som det går.

För oss går det till så att tekniken skickas ut på tre ställen: 
Förbundets facebook sida, Caladrius facebooksida samt på 
Youtube, där det finns där filmer finns. 

Själva inspelningen sker på kliniken, utrustat med kamera 
och mikrofon. Vi har ett program som sänder ut föreläsning-
en. Man ser det genom att följa respektive facebook sida eller 
logga in på youtubesidan. 

Några dagar innan lägger vi ut en länk som man kan följa 
för att underlätta ytterligare att hitta sidan. 

Vi har lagt upp det så att det räcker att vara inloggad på 
facebook så dyker det upp i flödet. Man måste inte anmäla sig 
innan och det är fritt och öppet för alla.

Hur går det till rent praktiskt? Kan alla som vill delta?

Vad vi smörjer in i ansiktet är viktigt - det ska innehålla 
vårdande ingredienser som tar hand om huden, men 
inte täppa till porer eller orsaka allergi eller utslag. 

När du gör en hemmagjord ansiktskräm vet du precis vad den 
innehåller och du kan dessutom tillsätta eteriska oljor som är 
bra för huden på olika sätt. I detta recept på ansiktskräm före-
slår vi att du använder något av följande:
•  tea tree-olja för fet hud
•  nyponfröolja för mogen hud
•  lavendelolja för torr hud.

Ingredienser:
• 10 gram sheasmör • 5 droppar valfri eterisk olja
• 25 g jojobaolja • 6 gram bivax • 50 gram vatten

Gör så här:
1. Använd gärna en köksvåg för att mäta upp exakt mängd av 
ingredienserna.
2. Mät upp mandelolja, jojobaolja, sheasmör och bivax i en 
värmetålig skål.
3. Smält samman dessa i ett vattenbad under omrörning.
4. Koka upp nytt vatten i en kastrull och häll över 0,5 dl i en 
värmetålig skål.
5. Låt både det kokade vattnet och de smälta oljorna svalna 

Varmt bad med badoljor
Ett vanligt bad kan få dig att må bättre på en mängd olika vis. 
Det finns en mängd olika oljor som du kan droppa i badkaret 
för att få olika effekter på din kropp. 

Är du förkyld och tät i näsan kan du droppa i lite eukalyptus 
eller mentol i badet. Ångorna verkar avsvällande i näsan vilket 
gör det lättare för dig att andas. Solros- eller rosenblandsolja 
mjukar upp huden och minskar irritation.

Testa med några droppar lavendelolja som kan minska oro, 
kan hjälpa dig att somna och kan ge mindre orolig sömn. Vill 
du inte bad, droppa några droppar på kudden för bättre sömn.

Varför inte testa ingefäraolja? Inom aromaterapi anses det 
vara en av de mest renande och läkande av alla växter.  Kan 
mjuka upp ömma och värkande muskler och leder. Om du 
känner oro, stress, nästäppa, mensvärk, huvudvärk, tränings-
värk, eller vill boosta upp ditt immunsystem så är eterisk ing-

till 50 grader - använd gärna en digital kökstermometer för att 
kontrollera temperaturen.
6. Starta en stavmixer i oljeblandningen och häll långsamt i 
vattnet. Du kan varva mixandet med att använda en sked om 
mixern blir överhettad. Fortsätt mixa tills krämen har svalnat.
7. Tillsätt den eteriska oljan, några droppar i taget, och blanda 
med en sked.
8. Häll upp på burk med tättslutande lock. Klart!

Gör din egen ansiktskräm

efäraolja helt fantastisk. 

Några aromaterapi är dess antiinflammatoriska, bakterie-
dödande, slemlösande och matsmältningsfrämjande egenska-
per.

Olika oljor har olika egenskaper och vilken du väljer 
påverkar resultatet i dina hemmagjorda krämer. 

I detta recept på ansiktskräm är det jojobaolja och mandelo-
lja, samt tillsatt eterisk olja. Är du osäker på vilken olja som 
passar bäst för dig? Här är förslag på hur du väljer rätt olja för 
hudvård.

Jojobaolja är egentligen en typ av vax som är mycket lik hu-
dens eget talg. Oljan går mycket djupt ner i hudlagren där den 
binder välbehövlig fukt och mjukgör huden. Den enkelomät-
tade fettsyran gadoljesyra finns i riklig mängd i jojobaoljan 
och i hudens egen fettvävnad, vilket gör att den har en balan-

serande verkan på både torr, fet och oren hud. En bra olja för 
ansiktskräm med andra ord!

Mandelolja är en mycket mild olja som inte irriterar huden, 
vilket gör den lämplig även för känslig hud. Den är dessutom 
mycket mjukgörande och återfuktande för huden samtidigt 
som den innehåller mycket omättade fettsyror.

Hämtat från svensk hälsokost.
Text: Marie-Louise Olsson
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Samsjuklighet

I vår serie om samsjuklighet belyser 
vi tillstånd som är vanligt förekom-
mande tillsammans med fibromyalgi. 

Depression

forts ▶▶▶

Reportage

Dystymi
Dystymi karakteriseras av en ihållande nedstämdhet (minst 2 
år) där mer än hälften av dagarna präglas av nedstämdhet. Det 
kan förekomma korta perioder av en eller ett par veckor med 
mer neutralt stämningsläge men sedan återgår individen till 
nedstämdhet. Vid dystymi är inte nedstämdheten lika uttalad 
som vid depression.

Våldsamt bra! Vi har bara på Caladrius Facebooksida över 
8000 visade minuter. Sändningen har alltså visats 8000 minu-
ter, och lika många igen på Förbundets sida. Många har tittat, 
kommenterat och delat vidare. Vi ser också hur många som 
har delat inlägget. 

Responsen har varit väldigt positiv. Antalet åhörare är ovän-
tat många. Vi trodde innan att vi kanske når ca några hundra 
men dubbelt så många loggade in. Det visade att ämnena var 
intressanta och det sändes på en tid då många kunde titta på 
det.

Är åhöraren mer eller mindre delaktig jämfört med före-
läsningar?

I min åsikt är man mindre delaktig. Det finns ingen interak-
tion med kroppsspråk mellan publik och föreläsare. Man hör 
inte skratt eller frågor. Det blir en helt annorlunda upplevelse 
men med likvärdig information. Det känns emellertid som att 
lite av ”hjärtat” i föreläsningen försvinner. 

Hur har responsen varit?

Hur ser det ut framöver?

Vi har inga specifika datum men det pågår diskussion. Webi-
narier återkommer till hösten. Det går bra att höra av sig med 
önskemål om ämnen. Skriv till info@fibromyalgi.se

De som inte har Facebook och de som inte tagit del av för-
handsinformationen. Där har ju vi ett ansvar att föra ut bud-

Vilka faller bort/missar webinarie?

Vi har en bra uppfattning om vilka vi når. Det går att få statis-
tik över åhörarna. I vårt fall vet vi att den vanligaste tittaren är 
en kvinna i 50 års åldern från Västra Götaland. 

Man kan inte se statistik över personuppgifter utan mer 
generellt, översiktligt. Men det ger värdefull information om 
vem man föreläser till. Det beror också på vilka som följer 
facebook sidan eller profilen och vi har idag övervägande 
kvinnliga följare.

Når man rätt målgrupp genom denna typen av sändningar?

Det första ämnet var Smärtlindring vid kronisk smärta och 
sjukdom. Det viktigaste budskapet är att man måste se hel-
heten. Om du inte gör det, kommer du sannolikt ha ondare 
än du behöver ha och rehab kommer inte att gå som du vill. 
Lidandet blir större, smärtan blir större. 

De allra flesta tror att det bästa sättet att lindra smärta är att 
äta medicin och vila. De flesta hade kunnat må bättre om man 
kunde se helheten. Sjukvården har inte detta perspektiv utan 
ansvaret ligger helt på individen. Vi vill förmedla individens 
möjligheter till förbättring.

Nästa ämne var Återhämtning vid kronisk sjukdom och smärta. 
Det är en grej som vi jobbar mycket med. Om man inte ha koll 
på sin energi spelar det ingen roll vad vi gör. När vi prioriterar 
återhämtning får vi energi att hantera smärtan och klarar av 
att prioritera glädje i tillvaron.

Vad vill du förmedla med just dessa föreläsningar? skapet så marknadsföringen inför webinariet spelar roll på 
utfallet.

Tyvärr är Depression en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i världen och tillsammans med hjärt-kärlsjuk-
dom den sjukdom i västvärlden som är mest kostsam för samhället och orsakar stort lidande för den som 
drabbas.
Nedstämdhet, depression, ångest och 
så kallad dystymi är en samsjuklighet 
till fibromyalgi och det innebär att 
man lider av båda diagnoser samti-
digt. Långvarig smärta påverkar det 
psykiska välmåendet i allra högsta 
grad och det finns ett väldokumen-
terat samband mellan smärta och de-
pression. 

Depression medför också ökad risk 
för kroppsliga sjukdomar och för-
sämrar prognosen för dessa. Bland 
annat verkar depression medföra en 
ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och typ 2-diabetes.

Depression hör till sjukdomsgruppen förstämningssyn-
drom. I denna grupp ingår förutom depression, dystymi och 
bipolär sjukdom. 

Forskning har visat att risken att insjukna i depression nå-
gon gång under livet är cirka 25-30 % för kvinnor och cirka 
15-20 % för män. Risken för depression är särskilt hög hos 
äldre personer. 

Även om kunskapen om depression har ökat inom vården 
är det sannolikt många som inte får den behandling de skulle 
behöva.

Varför drabbas man av depression?
Det finns en stark ärftlig komponent vid depression. Med an-
dra ord är olika individer olika sårbara för depression och den 
biologiska motståndskraften mot depression varierar mellan 
olika individer, men miljö och biologiska förutsättningar spe-
lar också stor för att en person ska utveckla en depression. 

Depression kan vara ett följd av en krisreaktion och tidigare 
svåra livhändelser kan öka risken för depressionsutveckling 
senare i livet. 

Psykologiska faktorer kan öka sårbarheten för långvarig 
smärta. De kallas vid smärtanalys "gula flaggor", och är ex-
empelvis nedstämdhet, oro, rädsla kopplad till smärtan, kata-
stroftänkande och undvikande av rörelse.

Symtom
 I psykiatrin används ofta kriterieuppsättningen DSM (Diag-
nostic and statistic manual of mental disorders) som ges ut 
av APA (American Psychiatric Association). Den nu aktuella 
versionen är DSM-5. 
För diagnosen depressiv episod ska nomalt sett minst två av 
följande symtom ha varit närvarande, större delen av tiden, 
under minst två veckor:
• Sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)
• Intresseförlust eller glädjeförlust
• Energiförlust, ökad uttröttbarhet
• Vidare ska inte någon hypoman eller manisk episod ha före-

kommit under individens livstid.
• Utöver ovanstående huvudkri-
terier ska också andra symtom 
på depression finnas. De symtom 
som anges i ICD är följande:
• Minskat självförtroende eller 
självkänsla
• Skuldkänslor, självförebråelser
• Återkommande tankar på död, 
självmord eller självmordsbete-
ende
• Kognitiv störning, koncentra-
tionsstörning

• Psykomotorisk hämning eller agitation
• Sömnstörning
• Aptitstörning (ökad eller minskad och med påföljande vikt-
förändring)

För lindrig depression ska totalt minst fyra kriterier före-
komma, varav två från huvudkriterierna och resterande från 
övriga kriterier. Vid lindrig depressiv episod har patienten 
kvar förmågan att fortsätta med de flesta av sina aktiviteter.

För medelsvår depression är antalet kriterier som ska vara 
uppfyllda sex, varav minst två från huvudkriterier och res-
terande fyra från övriga symtom. Vid medelsvår depressiv 
episod har patienten oftast svårt att fortsätta med sina vanliga 
aktiviteter.

För svår depression ska samtliga av de tre huvudkriterierna 
föreligga plus minst ytterligare fem av resterande kriterier, to-
talt minst åtta. Vid svår depression är individen mycket funk-
tionsnedsatt och kan behöva sjukhusvård. Vid svår depression 
kan också psykotiska symtom förekomma i form av vanföre-
ställningar eller hallucinationer. Innehållet i dessa har ofta en 
tydlig depressiv prägel.

Melankoli
Melankoli är en tilläggsdiagnos till depressiv episod och en 
särskild variant av depression som kan vara angelägen att 
nämna är postpartumdepression. Det är mycket viktigt att 
fånga upp depression hos nyblivna mödrar.

Depression kan förekomma som en enstaka episod eller 
som återkommande (när minst två episoder av depression 
har förekommit med minst 2 månaders mellanrum). 

Text: Eva Deurloo



FibromyalgiNytt 3/202022 23FibromyalgiNytt  3/2020

Hälsa
▶▶▶ forts Depression

Forskning indikerar att insomnia har negativ påverkan 
på generaliserad smärta. I en studie som nyligen publ-
icerats undersöktes om insomnia är en riskfaktor för att 
ett lokalt smärttillstånd övergår i generaliserad smärta.

I studien inkluderades 959 personer, genomsnittsålder 55,8 
år, med lokal smärta i ett avgränsat område vid studiens bör-
jan. Deltagarna delades upp i grupper utefter de sömnbesvär 
de rapporterade enligt instrumentet Insomnia Severity Index.

Smärtans utbredning bedömdes med markering av områ-
den på figurer utefter var på kroppen smärtan fanns. Två ka-
tegorier definierades, en med relativt lokaliserad smärta (tex 
ryggont och medelsvår lokal smärta) och en med relativt ge-
neraliserad smärta. dvs utbredd smärta (i flera områden på 
kroppen) och smärta som migrerar (flyttar runt).

Resultatet visar att risken att den lokaliserade smärtan över-
går i generaliserad smärta ökar vid insomnia. Ju mer sömn-
problem desto högre risk.

Fynden visar ett starkt samband mellan symtom på insomni 
och utveckling av utbredd smärta. Det innebär att personer 
med ländryggssmärta löper risk att drabbas av WSP (Wide 
Spread Pain syndrome) om de har samtidiga sömnproblem. 
Den förhöjda risken kvarstår efter 24 månader och ökar expo-
nentiellt med symtomens svårighetsgrad.

Lokala smärttillstånd är vanligt förekommande i primär-
vården och det är därför viktigt att fråga om eventuella sömn-
problem. De vanligaste sömnstörningarna kan behandlas re-
lativt effektivt.

Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd som 
påverkar ca 20% av den europeiska befolkningen. Smärtan 
förekommer i ett spektrum mellan lokal smärta som till ex-
empel ländryggssmärta till generaliserad eller utbredd smär-
ta, WSP, (som fibromyalgi). Många med WSP rapporterar att 
deras smärta startade som lokal smärta. Mekanismerna som 
gör att lokal smärta övergår i generaliserad är inte särskilt väl-
kända och det finns inga väldokumenterade riskfaktorer.

Tidigare forskning pekar på kopplingen mellan sömnstör-
ningar och kronisk smärta. Till exempel ser man att insom-
ni är vanligt hos patienter som söker vård på smärtenheter. 
Däremot har inga tidigare studier gjorts på själva övergången 
från lokal till generaliserad smärta och hur sömnstörningar 
påverkar detta.

Forskning

I de fall då depressionen orsakas av substans eller läkemedels-
missbruk svarar patienten oftast sämre på både farmaka och 
psykoterapi och man behöver hitta andra behandlingsmöjlig-
heter och, så klart, komma till rätta med missbruket.

Utredning/Provtagning
Läkaren börjar med en fysisk undersökning och kontrollera 
blodtryck, hjärtauskultation och neurologiskt status och ta 
blodprover. Ibland behövs ytterligare medicinsk utredning i 
form av exempelvis CT/MRT-hjärna och EEG.

Behandling
Förutom psykosociala stödåtgärder, innefattar antidepressiv 
behandling ofta läkemedel och/eller psykoterapi. I många fall 
kan samarbete med anhöriga vara värdefullt för att ge indivi-
den bästa möjliga stöd. 

Mer specialiserad depressionsbehandling är elektrokonvul-
siv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimule-
ring (rTMS).

Beroende på grad av 
depression erbjuds olika 
behandlingsprogram. 
Personer med lindri-
ga depressioner ska 
erbjudas råd angåen-
de sin livsstil och bör 
uppmuntras till regel-
bunden fysisk aktivitet 
eftersom det har en anti-
depressiv effekt samt 
psykoterapi. Ibland kan 
läkemedelsbehandling 
vara aktuellt. 

En individ med en 
medelsvår depression 
kan behandlas med psy-
koterapi eller läkemedel 
samt fysisk aktivitet. I en del fall kan det vara aktuellt med 
kombinationsbehandling med läkemedel och psykoterapi.

Vid svår depression/depression, särskilt med psykotiska, 
melanoliska eller suicidala inslag gäller oftast remiss till psy-
kiatrin. En bra behandling vid svår depression och vid melan-
koli eller psykotiska symtom är ECT. Läkemedel har hög pri-
oritet och psykoterapi kommer ofta in först i ett senare skede 
när patienten är mottaglig för sådan behandling.

När man påbörjar anti-depressiv behandling kan det i bör-
jan bli en försämring. Effekt får man inte förrän efter 4-6 
veckor. Biverkningar är ofta är ett problem vid antidepressiv 
behandling.

Prognos
Cirka en tredjedel av patienter som får behandling för depres-
sion blir återställda efter behandling. Ytterligare cirka en tred-
jedel blir återställda på förnyade behandlingsförsök. 

Detta innebär att ca en tredjedel av patienter med depres-
sion inte svarar på upprepade behandlingsförsök. Dessa ris-
kerar att drabbas av kronisk depression. Tyvärr är risken att 
återinsjukna om man en gång har drabbats av depression stor. 

Depression och långvarig smärta
Förra året genomfördes den största undersökningen någonsin 
om hur vanligt det är med långvarig smärta. Med det avses 
smärta som varar mer än tre till sex månader. Drygt 46 000 
européer i 16 länder tillfrågades, och resultatet var slående: en 
femtedel av de tillfrågade led av långvarig smärta. 

Bland de drygt 2 500 tillfrågade i Sverige var andelen med 
långvarig smärta 18 procent. Av dessa har var tionde stort 
behov av vård. Det framkom också att långvarig smärta ger 
kognitiva störningar, som depression eller koncentrationssvå-
righeter.

I Sverige är långvarig smärta i muskler och skelett den van-
ligaste diagnosen för sjukskrivningar längre än 30 dagar, och 
den står för en tredjedel av dessa.

Den vanligaste typen av långvarig smärta är fibromyalgi och 
smärtor i muskler och skelett, och de flesta av dessa patienter 
är medelålders kvinnor.

Långvarig smärta påverkar oss också mentalt. I den stora 
europeiska undersökningen som nämndes svarade två av tre 
av de tillfrågade med långvarig smärta att de också har kon-

centrationssvårigheter. 
Var fjärde lider av de-
pressiva besvär.

Forskarna är inte 
överens om att nerver 
verkligen dör av lång-
varig smärta, men att 
medvetandet påverkas 
är tydligt. Kanske hand-
lar det snarare om att 
smärtimpulsen tar över.

Det tycks vara så att 
hela nätverk i hjärnan 
aktiveras. Det gäller 
även djupt liggande de-
lar som hjärnstammen, 
vilken bidrar till att 

smärta ger svettningar, illamående och hopdragna pupiller. 
Smärta ger också ångest och skräckkänslor, eftersom amyg-
dala - ett hjärncentrum för känsloreaktioner och svar på stress 
- påverkas.

Personer med tydliga objektiva tecken på smärta (som tex 
ledgångsreumatism) mår oftast mycket bättre psykiskt än de 
vars smärta inte har någon tydlig orsak.

Långvarig smärta gör att man tappar intresset för omvärl-
den. En viktig faktor är att man sover sämre och därför inte 
återhämtar sig. Den som har rejält ont planerar inte framåt, 
utan drar sig tillbaka för att läka. När processen pågått i fle-
ra månader hamnar individen utanför. Många smärtpatienter 
blir isolerade - de tappar kontakten med arbetslivet och går 
miste om socialt umgänge. 

Men vare sig patienternas depressiva besvär lindras med 
hjälp av läkemedel eller med kognitiv terapi behövs ock-
så smärtbehandling. Här krävs individuell utredning med 
smärtlindring som är anpassad till var och en.

Men det är inte så det ser ut i dag. Tvärtom leder diffusa 
smärtsymtom ofta till en vandring från specialist till specialist, 
i försök att finna en förklaring till smärtan. Ju längre smärtan 

pågår, desto lättare är det att fastna i ett smärtbeteende. Enligt 
internationella undersökningar har patienter med otydliga 
smärtsyndrom allra lägst livskvalitet.

Var femte svensk lider av långvarig smärta, den nya mer 
hoppfulla benämningen på det som tidigare kallades kro-
nisk smärta. Ryggvärk är den vanligaste enskilda orsaken till 

sjukfrånvaro. För många är lidandet enkelt att förklara, det är 
artrosen i höften eller metastaser som trycker på. Men för tu-
sentals patienter finns inte någon vävnadsskada som kan för-
klara varför det gör så förtvivlat ont.

Samband finns mellan smärta och stress. Patienter med ut-
mattningssyndrom har ofta bestående värk.

SÖMN
Detta är en sammanfattning och översättning av en svensk studie som undersökt sambandet mellan kronisk 
smärta och sömnstörningar. 
”Insomnia is a risk factor for spreading of chronic pain: A Swedish longitudinal population study (SwePain)” 
Tobias Wiklund | Björn Gerdle | Steven J. Linton | Elena Dragioti | Britt Larsson 

Studier visar att risken att utveckla fibromyalgi är kraftigt 
ökad hos kvinnor som rapporterar sömnstörningar ofta eller 
alltid, framför allt hos kvinnor över 45.

Sömnstörningar tillsammans med ångest, depression, rök-
ning och högt BMI var tydliga riskfaktorer för att utveckla 
kronisk WSP.

Smärtintensitet, ångest, depression och katastroftänkande 
visade sig ha ett tydligt och signifikant  förhållande med in-
somni.

Sammanfattningsvis, under studiens gång utvecklade 23% 
av deltagarna med svåra sömnstörningar gradvis mer utbredd 
smärta. För att ta hand om detta problem bör sömnstabili-
serande åtgärder erbjudas inom primärvården till patienter 
med smärta och medelsvåra till svåra sömnproblem. Sedan är 
det värdefullt att studera om dessa åtgärder sänker risken att 
utveckla utbredd smärta

Text: Eva Deurloo
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Reportage

Vi börjar med lite historia. Kinesio-
tejpen har många olika namn. Den 
kallas kinesiologitejp, kinesiology tape, 
kinesio tape, sporttejp, fitness tape med 
mera men vanligtvis kallas den kinesi-
otejp.

Metoden kommer ursprungligen 
från Japan och utvecklades på 70 talet 
av en kiropraktor vid namn Kenzo Kase. 
I början var det mest idrottare som an-
vände tejpning men metoden har nu 
fått stor spridning och används både 
kliniskt och av privatpersoner och finns 
att köpa på vanliga apotek. 

Ofta använder fysioterapeuter och 
naprapater det som ett komplement till 
annan behandling.

Det vanligaste materialet som kine-
siotejp tillverkas av är bomull men det 
finns kinesiotejp av andra material som 
syntetiskt fiber (oftast rayonfiber) och 
nylon. 

Det är ingen jättestor skillnad mellan 
dessa, men syntetiskt fiber har generellt 
sett en bättre förmåga att transporte-
ra/stöta bort vatten och torkar därför 
snabbare, vilket kan göra att tejpen sitter 
kvar längre på huden.

Så vilken effekt anses metoden ha? 

Tejpen anses främja kroppens egna läk-
ningsprocess, minska smärta och öka 
rörlighet och stimulera muskler. I hu-

KINESIOTEJP
Ibland ser man idrottare med färgglada remsor på kroppen eller du 
kanske själv har fått tejpning av din fysioterapeut för någon åkom-
ma, ont i axeln eller ryggskott till exempel. Men vad handlar detta 
egentligen om? Hur kan det hjälpa mot smärta att sätta en tejprem-
sa på en muskel?

den finns mottagarceller, s k receptorer 
som reagerar på olika stimulin och sän-
der vidare signaler till hjärnan. 

Det sättet tejpen appliceras kan se-
dan aktivera specifika receptorer som 
styr funktioner som balans, smärta osv. 
Känslan av att ha tejp på en viss kropps-
del kan ge en psykologisk effekt av stöd 
och stabilitet. 

För att främja hållning kan tejpen 
appliceras över bröstrygg och axlar och 
hjälpa till både att påminna om vilka 
muskler som ska användas som att för-
hindra vissa ofunktionella rörelser som 
att krumma rygg eller låta axlarna bli 
framskjutna. När lederna är ostabila kan 
tejpen stabilisera leden och förhindra 
att den hoppar ur led.

Tejpen anses aktivera lymfsystemet

Kinesiotejp kan användas vid många 
olika besvär, som allmän ryggsmärta, 
hopparknä, löparknä, axelsmärta, nack-
spärr, AC-ledsmärta, hälsporre, muskel-
bristningar med mera. 

Du kan även använda kinesiotejp för 
att förbättra din hållning eller för att 
undvika att en muskel sträcks till ytter-
läget.

Det finns egentligen inga farliga bi-
verkningar med kinesiotejp förutom 
hudirritation om man har känslig hy. 

Tejpen bör ej appliceras på områden 
med försvagad hud eller över sår, acne, 
psoriasis eller vid andra hudsjukdomar.

Evidens

Det har de senaste åren kommit mäng-
der av studier som undersökt kinesiotej-
pens effekter Dessa studier har visat va-
rierande resultat, en hel del studier har 
visat att kinesiotejp kan ha en positiv 
effekt medan andra studier inte kunnat 
se någon effekt. 

Gemensamt för många av studierna 
är att det finns brister i hur studierna är 
genomförda och att studierna som finns 
är utförda på olika sätt med olika me-
toder. Detta innebär att slutsatsen ”svag 
evidens” ofta dras och att allt för stora 
slutsatser från studierna inte ska göras.

Med det sagt så kan det nämnas att 
det finns studier som påvisat minskad 
smärta vid applicering av kinesiotejp 
för akut icke-specifik ländryggssmärta, 
minskad smärta och förbättrad rörlig-
het vid knäartros, smärtlindring vid 
myofasciellt smärtsyndrom. 

Enligt en litteraturöversikt kan ki-
nesiotejpning möjligtvis också, vid 
användning tillsammans med andra 
behandlingsmetoder, ha positiva effek-
ter på rörlighet, muskeluthållighet och 
postural kontroll vid långvarig länd-
ryggssmärta  men tejpningen är inte 

bättre än eller en ersättning för 
andra behandlingsmetoder. 

Effekterna av tejpen i sig 
är dock relativt små, och tejp-
ningen bör snarare användas 
tillsammans med andra be-
handlingsmetoder, som trä-
ning för att nå bäst effekt.

Kinesiotejpning tycks allt-
så kunna ha positiva effekter 
inom flera områden (med re-
servation för att fler studier 
behövs). 

Vidare bör det poängteras 
att effekterna av kinesiotejpen 
troligen inte är samma för alla 
typer av besvär eller alla indi-
vider.

Eftersom många sjukgymnaster/
andra verksamma yrkesgrupper inom 
vården använder kinesiotejp också kan 
det tänkas vara så att dessa har goda er-
farenheter av tejpens effekter, och denna 
beprövade erfarenhet är också viktig att 
ta hänsyn till.

Hur länge tejpen sitter kvar kan va-
riera stort. Allt mellan 2-3 dagar upp till 
två veckor. Det som påverkar hur länge 
tejpen sitter kvar är bland annat hur 
mycket du tränar, duschar, bastar, etc. 
samt var tejpen sitter.

Tejpen bör dock inte sitta kvar i mer 
än 5 dagar, detta eftersom dess effekt 
avtar och klistret torkar. Ju längre tid 
tejpen sitter på, desto svårare kan det 
vara att få av tejpen. I vissa fall kan klis-
terrester fastna på huden om tejpen är 
kvar längre än 4-5 dagar.

Generellt sett brukar tejp som sitter 
över en led som används mycket lossna 
snabbare. Till exempel brukar en tejp 
som sitter över fotleden, hälen eller knä-
leden lossna snabbare än en tejp som 
sitter mitt på ryggen. 

Det är alltså svårt att garantera att 
tejpen sitter kvar ett visst antal dagar. En 
rulle kinesiotejp kan användas till unge-
fär 10-15 appliceringar.

SBU gjorde en sammanställning 
över forskningsläget avseende kinesio-
tejp och identifierade 13 systematiska 
översikter som utvärderade effekten av 
kinesiotejp på både patienter och friska 
idrottare. 

Man ville se hur det påverkade mus-
kelfunktion, graden av smärta, rörelse-
omfång och muskelstyrka.

Enligt författarna hade kinesiotejp en 
liten positiv effekt på smärtreduktion 
och muskelfunktion hos patienterna, 
men denna effekt ansågs vara så liten 
att den inte kunde uppfattas vara klinisk 
relevant. 

Den effekt som kunde uppmätas 
tycktes kvarstå så länge tejpen var app-
licerad men ingen långtidseffekt kunde 
påvisas. Tyvärr drogs slutsatsen att ef-
fekten var så liten att den hade obetydlig 
klinisk relevans.

1. Det första du ska göra är att klippa tejpen i önskad form. När du klipper tejpen är det viktigt att du rundar hörnen och klipper 
jämnt runt om. Är inte hörnen rundade kan det hända att ändarna slits upp av kläder eller liknande.

2. Det är viktigt att tänka på att inte nudda limsidan med fingrarna. Det minsta lilla smuts som hamnar på limsidan kan göra 
att tejpen lossnar tidigare än den annars hade gjort.

3. Huden bör vara torr och ren utan hår, hudkrämer eller oljor. Om du har hår på området som ska tejpas kan det alltså vara 
nödvändigt att trimma/raka bort hår. Kom ihåg dock att inte tejpa direkt efter då det ibland kan irritera huden.

4. När du placerar tejpens ändar är det också viktigt att du inte har någon stretch på dem. En stretch i ändarna kommer göra att 
tejpens ändar hela tiden är under spänning vilket kan göra att de lossnar snabbare. Lämna ungefär 5 cm utan stretch i ändarna.

5. Gnugga och stryk på tejpen! För att limmet ska aktiveras krävs värme och värmen kan du åstadkomma bland annat genom 
att gnugga tejpen. Gnugga ett par minuter och tryck alla kanter och hörn mot huden så bör tejpen sitta ordentligt!

6. Applicera tejpen minst 60 minuter innan aktivitet för att den ska få en chans att fästa ordentligt.

Vad gäller smärta vid muskuloskele-
tala skador kunde man se en viss effekt 
om tejpen användes som komplement 
till andra metoder som tex fysioterapi.
Även hos friska och idrottande indivi-
der såg författarna att kinesiotejp hade 
en liten eller försumbar effekt.

Författarna sammanfattade att kine-
siotejp eventuellt kan ha en välgörande 
och positiv effekt på utvalda muskel-
funktioner, men att fler kontrollerade 
studier behövs för att bekräfta detta. 

För att du ska få maximal effekt av 
tejpen är det väldigt viktigt att du app-
licerar den korrekt. Det finns en hel del 
att tänka på men om man följer dessa 
steg noga brukar tejpen ha mycket god 
effekt.
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Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

ÖREBRO - Vattengympa

I Örebro fibromyalgiförening har vi 
förmånen att ha tillgång till en varmvat-
tenbassäng. Där har vi vattengympa på 
torsdagar. Vi är 17 inskrivna i vår grupp, 
men alla brukar inte komma varje gång. 
Alltid är det några som har förhinder så 
vi brukar oftast vara 12-14 personer per 
gång.

Vi har väldigt kul ihop när vi badar. Att 
vi är i olika åldrar och har olika intres-
sen utöver badet hindrar oss inte från 
att skratta väldigt gott ihop. För mig 
personligen är badet väldigt viktigt, 
både för min kropp, att kunna motione-
ra utan att få allt för mycket värkpåslag, 
och för det sociala. Jag älskar min bad-
grupp.

Vår ledare Mariann har satt ihop musik 
och ett schema. När man ser vatten-
gympa i filmer står ofta en ledare på 
kanten och visar rörelserna. Men så gör 
inte vi, vår ledare är med i vattnet. 

Hon förklarar sin tanke med rörel-
serna och sen gör var och en efter bästa 
förmåga. Kan man inte göra någon av 
rörelserna så gör man bara något annat 
till den låten, det viktigaste är att man är 
i vattnet och får lite motion.

Nu i våras slog ju som ni alla vet Corona 
till och lamslog till stor del förenings-
verksamheter i vårt land. I Örebro läns 
landsting stängdes alla dag-grupper i 
bassängen då personalen som sköter 
badet på dagtid omdirigerades till an-
dra verksamheter inom vården. För 
föreningarna var det fritt att hålla sin 
verksamhet öppen om man ville. Men 
många föreningar som har badtider 
ställde in hela sin badverksamhet.

Det var många i vår badgrupp som inte 
vågade bada pga Corona, men vi var 
några som är lite yngre och som inte är 
i riskgrupp som vågade hålla igång. Na-
turligtvis med samma restriktioner som 
övrigt i samhället, hålla avstånd, tvätta 
och sprita händerna, stanna hemma vid 
förkylningssymtom mm. 

Fibromyalgidistrikt Halland genomför-
de sin första digitala föreläsning som en 
följd av att vi under våren fick avboka 
allt vi tänkt hitta på. Det var den första 
men inte den sista digitala föreläsning-
en. 

Fördelen är att de som annars inte 
kan eller tycker att det är jobbigt att ta 
sig till en föreläsning på detta sätt har 
möjlighet att vara med. 

De digitala rummen som har ploppat 
upp nu under våren är helt suveräna att 
använda. Den som vill vara med behö-
ver bara följa en länk för att delta. Det 
kostar inget för den som deltar bara för 
den som sänder. 

Vi blev inte så många denna gång då 
vi endast hade annonserat via Facebook 
och hemsidan. Visserligen det sätt som 
vi snabbast och billigast kan få ut med-
delanden men en nackdel är att alla inte 
följer de sidorna. 

Deltar du i en Zoom-föreläsning är 
fördelen också att du kan befinna dig var 
du vill, förutsatt att du har en smarttele-
fon. Våra deltagare denna kväll befann 

Vi var dock bara sex stycken av de ur-
sprungliga sjutton så det var rejält man-
fall. Eller ja manfall och manfall, vi har 
bara en manlig deltagare i vår grupp och 
han var en av oss sex som vågade fort-
sätta bada. Så det var ett rejält kvinnofall 
kan man väl säga.

Ett par kvinnor som brukar bada på 
dagtid i landstingets badverksamhet fick 
höra att vi höll vår grupp öppen och frå-
gade om vi kunde ta emot gästbadare. 

Även en kvinna från en förening som 
ställde in all sin verksamhet fick nys 
om vår grupp och ville gärna gästbada. 
Corona har slagit hårt mot många så för 
oss var det en självklarhet att ställa upp 
och låta dem bada med oss. Så då fick vi 
några nya bekantskaper och det är alltid 
trevligt.

Efter sommaruppehåll har vi nu startat 
upp bassängträningen igen. En gästba-
dare hänger kvar då hennes förening 
fortfarande har all träning inställd. De 
två andra har fått igång sin via lands-
tinget igen. Vi är nu 8 som vågar bada. 
Vi hoppas att Corona lugnar sig under 
hösten eftersom vi saknar vårt härliga 
badgäng.

Om ni är en förening som inte redan har 
vattengympa på ert schema så rekom-
menderar jag starkt att ni kollar upp 
möjligheten till det. 

Hälsningar Åsa Bruhn, 
Örebro-föreningen.

Landet runt - Bidrag från våra lokalföreningar och distrikt

HALLAND 
- Helena Hellström

sig allt ifrån i sina vanliga sto-
lar framför datorn till en cam-
pingstol på en camping, härligt.

Vad pratade Helena om då, jo 
självmedkänsla och glädjeboost. 
Vi fick höra om Helenas surde-
gar och hur vi själva kan släppa 
surdegarna. Att vi ska ta hand 
om oss själva och inte bara ge till 
andra. 

Vi ska prata lika vänligt till oss 
själva som vi gör till andra. He-
lena pratade om ekorrhjulet som 
vi ibland behöver stanna upp 
och kolla vad vi verkligen be-
höver prioritera. Att vi ska ställa 
rimliga krav på förväntningar 
på oss själva. Fundera på om vi 
skulle ställa de krav på någon annan 
som vi har på oss själv. 

Helena skriver så här i sin bok. ”Om 
du skulle möta dagen med mer självme-
dkänsla är det några saker du skulle ski-
ta i och lyfta dig själv istället för den du 
är och se det du gjort.” 

Vi delades in i grupper för mindre dis-
kussioner för att senare komma tillbaka 
i det stora digitala rummet. Där tog vi 
upp gemensamt vad vi kommit fram till.

Text: Marie-Louise Olsson

Du som deltar i ett sådant möte behöver 
inte göra något eller tänka på något, det 
sköts av den som sänder föreläsningen. 
Bara för dig att luta dig tillbaka. 

Tusen tack för en fin kväll tillsam-
mans med er som deltog på föreläsning-
en på Zoom. Så fint att vi kan mötas på 
detta sätt. Önskar er alla en härlig som-
mar där ni tar hand om er och visar er 
Självmedkänsla och har några mindre 
Surdegar än tidigare.
 
Varma kramar Helena Hellström

Sudoku

Rätt lösning finns på sidan 31

Lätt Svår
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FRÅGA DOKTORN

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.

Svar från Göran: 
1. Försäkringskassan arbetar efter givna lagar, regler, praxis, 
m.m.

2. Direktiven har varit från Regering att Socialförsäkringen 
kostar för mycket pengar, vilket innebär att ju fler avslag desto 
bättre följer man givna direktiv. Detta har dock gått till över-
drift. 

Det har framkommit att handläggare ”ligger bättre till” ju 
fler avslag man har. Detta är naturligtvis inte bevisat, förutom 
att jag har personligen haft kontakt med en handläggare som 
skrev ”Du ska veta det, Göran, att jag ligger bättre till vid lö-
neförhandling, ju fler beslut om avslag jag har”.

På ett kontor redovisas på en anslagstavla antal avslag per 
vecka.

Fråga till Göran: 
Hur arbetar egentligen de på Försäkringskassan? Jag förstår att enskilda handläggare inte är kan bestämma helt själva och måste 
följa rutiner osv men hur är direktiven uppifrån? När ska de till exempel neka sjukintyg?

Fråga: 
Hur kan jag hitta en doktor med kunskap om fibromyalgi?
Vem är egentligen ansvarig för diagnosticering och omhändertagande av patienten? 
Hur kan man hitta de läkare som har kunskap om sjukdomen och förmåga att ställa korrekt 
diagnos? 
Vad ska man fråga efter på VC? 
Hur kan man komma till en smärtenhet? 
Detta är ett återkommande tema i många telefonsamtal vi tar emot. Många bor ju långt från Stockholm och det verkar vara 
turen som avgör om man hamnar rätt. 

Svar:
Detta är ett verkligt problem. Många regioner har rutiner som säger att FM skall handläggas i primärvården, det kan därför bli 
svårt att få / kräva remiss till en smärtenhet. 

Det hade varit värdefullt att sammanställa ett register över de vårdenheter som tar sig an fibromyalgipatienter och som har 
kunskap om diagnosticering och behandling. Det kanske blir ett projekt för Fibromyalgiförbundet?!

Idag är det ju patienterna själva som måste göra jobbet och ringa respektive enhet och fråga. Det kräver tid och tålamod som 
inte alla besitter och det är risk att man hamnar fel i vården.

3. Försäkringskassan ska neka om de efter utredning och 
inhämtande av bättre information från läkarna ändå gör be-
dömningen att arbetsförmågan inte är nedsatt. 

Rolf Andersson, leg. läkare och specialist i anestesi och intensivvård, svarar 
denna gång på läsarnas frågor. Skicka dina frågor till 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se

30 dagars självmedkänsla och 
glädjeboost.

Av: Helena Hellström
Det är lätt att vara positiv när livet flyter på och alla runt 
en mår bra, men när stormen blåser upp, hur funkar det 
då? När du fyller dig med energi och kärlek så hanterar 
du ”ups & downs” lättare.

Boktips

Spillror - En väg genom smärtan
Av: Petra Nilsson

Hon var en framgångsrik entrerenör när smärtan stal 
hennes kropp och kidnappade hennes hjärna. I den 
tystnad som följer ett avbrutet liv fann hon en ny röst i 
det skrivna ordet. En väg genom smärtan.

Så börjar recensionen på baksidan av boken, en mycket bra 
början på denna bok som handlar om hur Petra fick sin fibro-
myalgi och om de hemska år som hon utsattes för både mental 
och fysisk misshandel och en hemsk utdragen förlossning på 
det. 

Hur hon inte blivit trodd av sjukvården, hur hon gått ige-
nom ett helvete för att komma dit hon är idag. Det som slår 
mig är att Petra måste vara en mycket stark person för att över-
huvudtaget orka i de 35 år som hon fick vänta på en diagnos. 

Vanligtvis tar det mellan 3–5 år innan man får diagnosen 
fibromyalgi, även det en lång tid. När man läser boken förstår 
man varför det är viktigt att få en diagnos inom rimlig tid för 
att kunna ta tag i situationen på ett rätt sätt.

Petra berättar väldigt öppenhjärtigt om sitt liv och de många 
kriser hon har gått igenom. Från att vara en framgångsrik, 
energisk entreprenör med utmärkelser för sina företag till att 
inte kunna jobba över huvud taget, är ett enormt stort steg. 

Petra berättar även om hur hon utarbetat ett eget system 
för att klara av vardagen med bland annat andningsövningar. 
Tips på sådana finns i boken. En bok med djupt innehåll men 
ändå lättläst, med mycket smärta och ångest, men också lite 
ljusglimtar och glädje.

Så inleder Helena sina ord om boken och fortsätter så här. En 
bok fylld med inspiration & tankefrön för att odla din själv-
medkänsla och glädje i vardagen. Du får i 30 dagar tips om 
hur du på olika sätt kan lyfta dig själv, hur du kan få upp DIN 
självmedkänsla. 

Dag 1 börjar med att få oss att inse att vi faktiskt är bra, att 
vi ska prata med oss själva som vi skulle gjort med en vän om 
allt gick åt skogen. När vi pratar med en vän så ger vi ofta trös-
tande ord, det där var inte så farligt, vi kollar om vi kan hitta 
någon annan lösning. Med oss själva är vi ofta nedtryckande 
och självkritiska, detta vill Helena hjälpa oss att komma ur 
under 30 dagar.

Dag 30 tar Helena upp tacksamhet, att bli mer medveten av 
vad som gör dig glad är en väg till lycka. Tacksamhet förbätt-
rar psykisk hälsa och reducerar stress, skriver Helena.

En personlig favoritdag är dag 28. Går du ofta emot dig själv 
för att tillgodose andras önskemål och behov? Du är den vik-
tigaste personen i ditt liv, förmodligen den enda person som 
du kommer ha en livslång relation med. Så sant.

Till varje dag får du tre hjärtan med tänkvärda ord. Vid var-
je dag finns det plats för att skriva in dina egna reflektioner.
En tänkvärd bok om hur vi egentligen är mot oss själva. Något 
som vi faktiskt kan ändra på.

Recenserad av: Marie-Louise Olsson

Recenserad av: Marie-Louise Olsson

Var med i utlottningen av:
UTLOTTNING !

Petra Nilssons bok
Spillror - en väg genom smärtan

Helena Hellströms bok
 30 dagars Självmedkänsla och glädjeboost

Skicka in och adress till: fibromyalginytt@fibromyalgi.se
OBS! Märk med vilken bok du vill delta i dragningen

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

Man med fibromyalgi

Text och bild : Bjarne Kvilvang

Tips när det är som sämst i livet
Tänkte jag kunde komma med lite flera tips efter min erfarenhet av drygt 30 år med Fibromyalgi.  Tips som man 
kan ha behov av när saker är som sämst i livet med Fibromyalgi.

- ”FK har en enorm 
makt över oss då de 

till en stor grad regle-
rar patientens ekono-

mi...”

I början när smärtan blir så pass illa att 
det blir dags att kontakta läkare så vill 
jag tipsa om att antingen ha med någon 
du litar på som kan vara med under lä-
karbesöket eller fråga om det går bra att 
du spelar in läkarsamtalet på mobilen. 
Alla som vill får ha med sig någon valfri 
person på läkarbesök då detta är något 
som du som patient bestämmer. 

Jag har själv fått besked av läkare att jag 
inte kan ha fibromyalgi då jag är man, 
eftersom det bara är ”en sjukdom som 
äldre kvinnor får”. Har också fått besked 
om att Fibromyalgi ”inte finns” och att 
”det inte ens finns ett diagnosnummer 
på sjukdomen”.  (Diagnoskoden för fi-
bromyalgi: M79.7.). 

Har tyvärr fått många sådana besked 
från olika läkare till och med efter att jag 
fått diagnosen ett flertal gånger i både 
Norge och Sverige. 

Skall man klaga eller få någon hjälp så 
måste man på något sätt tyvärr doku-
mentera dessa tråkiga möten då andra 

läkare sällan tror att en annan kollega 
sagt sådär. Har du en inspelning eller ett 
vittne som varit med under besöket så 
kan de inte neka till vad som är sagt eller 
gjort. 

Skall också sägas att 
det finns riktigt duk-
tiga läkare inom fi-
bromyalgi också och 
det blir mindre och 
mindre av dessa som 
bara kommer med dumheter. Tyvärr 
när man bor som jag så har man tur om 
man träffar samma läkare 2 gånger då vi 
har många stafettläkare här, och tyvärr 
kan kunskapen om fibro då vara väldigt 
liten.

Sen kommer vi till del två där samma 
gäller med att fråga om att få spela in 
eller ha med sig någon när man skall på 
möte hos Försäkringskassan. Där gäller 
samma sak med, ibland, förvånansvärt 
dålig kunskap om sjukdomen. 

FK har en enorm makt över oss då de till 
en stor grad regle-
rar patientens eko-
nomi och då är det 
extra viktigt att allt 
dokumenteras då 
jag många gånger 
har haft handläg-
gare som säger att 
“Det har jag aldrig 
sagt” har du då en 
inspelning blir det 
lättare att komma 
ihåg exakt vad som 
sades blivit sagt på 
ett möte då det kan 
stå om du får eller 
inte får ersättning.

Det som är viktigt 
om du får en läka-

re eller handläggare som beter sig dumt 
och kommer med dåliga kommentarer 
är att du då andas djupt och försöker 
hålla dig lugn och sen förklarar vad som 

gäller för vederböran-
de.  Om det inte fung-
erar så låter du bara 
läkaren eller handläg-
garen hålla på tills de 
är klar och mötet är 
slut. 

Om det är en läkartid som gått snett kan 
du kontakta din lokala hälsocentral och 
förklarar vad som har hänt, säger att du 
har läkartiden inspelat och behöver en 
ny läkartid till en annan läkare samt att 
du vill bli kontaktad av enhetschefen för 
att förklara vad som har hänt. 

Som sagt är dom flesta läkarna duktiga 
och gör vad de kan för att hjälpa så saker 
brukar lösa sig vid det kommande läkar-
besöket. När det gäller handläggaren på 
FK så gör du samma sak och kontaktar 
så enhetschefen för ditt kontor och ber 
om ett möte och förklarar vad som har 
hänt så brukar detta lösa sig också.

Tyvärr så är vi många som upplevt lik-
nande saker flera gånger, något som inte 
borde vara nödvändigt i 2020. Jag har 
själv blivit kontaktad många gånger av 
andra fibropatienter som upplevt lik-
nande situationer.

Sen hoppas jag alla haft en god sommar, 
något annorlunda än den man kanske är 
vana med. Nu får vi bara se fram emot 
en underbar höst och hoppas att allt 
snart kommer tillbaka till det normala.

Lösning till Sudoku på sid. 27

9 8 4  3 5 1  6 7 2 
2 5 7 4 6 9 8 3 1 
6 1 3 2 8 7 5 4 9 
3 7 8  6 9 2 4 1 5 
4 2 9 8 1 5 7 6 3 
5 6 1 7 3 4 9 2  
8 3 2 9 4 6 1 5 7 
1 9 6 5 7 3 2 8 4 
7 4 5 1 2 8 3 9 6 

5 6 8 4 2 7 1 9 3 
3 4 2 9 1 5 8 6 7 
1 9 7 6 8 3 5 2 4 
7 3 4 5 9 8 6 1 2 
6 8 5 1 3 2 7 4 9 
2 1 9 7 6 4 3 5 8 
8 5 1 3 4 9 2 7 6 
4 7 3 2 5 6 9 8 1 
9 2 6 8 7 1 4 3 5 

Lätt Svår
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BORÅS  l  070-528 34 44, boras@fibromyalgi.se
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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


