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i hela landet och bemötande är frågor som ligger oss 
varmt om hjärtat. Ett gott bemötande och att jag blir 
sedd och lyssnad på kan få vem som helst att må bätt-
re. ”se mig där jag är, inte där du vill att jag ska vara” är 
en bra början.
Sista februari lämnar Johan Björkegren sin anställ-

ning här hos oss på Fibromyalgiförbundet och går vi-
dare på andra äventyr. Johan har under den tid han 
jobbat hos oss haft huvudansvar för FibromyalgiNytt. 
Johan har lyft tidningen på ett bra sätt och vi önskar ho-
nom lycka till på det nya jobbet. Ny på jobbet är Martin 
Hultén, vi hälsar Martin välkommen till oss.

Sist men absolut inte minst, era lokala föreningar be-
höver hjälp i styrelserna. Har du en stund över till att 
hjälpa till i styrelsen, gör det. Det är intressant, läro-
rikt, utvecklande. Har själv varit i den situationen när 
jag blev tillfrågad, och svarat ”nej det kan inte jag”. Men 
vad jag har lärt mig under dessa dryga 20 år som jag 
varit engagerad i fibromyalgiföreningar. Ta möjligheten 
att testa på om just din förening behöver förstärkning i 
styrelsen.

Ta hand om er och om varandra.
Önskar er alla en riktigt fin vår.
/Marie-Louise 

 !
 Ibland blir inte saker som man tänkt sig, nu är det 
en sådan gång. Vi utlovade att vår nya hemsida 
med betalfunktion skulle vara i gång den 1 januari 
2022. Så blev det inte alls, vi har kommit en bit in i 
februari när detta skrivs och det fungerar fortfaran-

de inte. Allt rår vi inte på, det har varit flera faktorer som 
gjort att det inte kommit i gång, pandemi och sjukdom 
är en sådan. Men vi ser framåt och hoppas att allt fung-
erar som det ska när ni läser detta. 
Glädjande är, att så många av er har begärt nytt lö-

senord för att logga in på hemsidan. Viljan att förnya 
medlemskapet via hemsidan har varit stort. Vi är så gla-
da för detta, alla som begärt nytt lösenord har fått infor-
mationen att det ännu inte fungerar. Hela tiden har det 
gått att betala medlemsavgiften via bankgiro och vårt 
Swish-nummer. Har du missat att betalat medlemsav-
giften? Gör gärna det så snart som möjligt.

Tiden går fort mot förbundets stämma som kom-
mer att gå av stapeln den 14 maj, på Scandic Opalen 
i Göteborg. Vi ser fram emot att kunna ses i verklighet 
denna gång. Det kommer även att finnas möjlighet att 
delta digitalt via plattformen Zoom. 
Vi vet ju ännu inte vilka som kommer att bli valda 

under stämman, men planera måste vi. En sak som 
vi planerat är att Fibromyalgiförbundet ska delta på 
Almedalsveckan i Visby. Almedalsveckan är nedkortad 
till fem dagar, förbundet kommer att vara där den 3–7 
juli, och hoppas på många härliga möten och samtal.
Under våren kommer vi att planera förbundets val-

arbete. Ett bra sätt är att ta upp något som även 
Funktionsrätt har i sitt valarbete, det blir mer tyngd i 
frågan då. Rätten till diagnos, rehabilitering, lika vård 

► Ordföranden har ordet

Förbundsordförande  
Marie-Louise Olsson
marie-louise.olsson@fibromyalgi.se

STARTA EN INSAMLING PÅ FACEBOOK ! 
På  din  facebooksida  kan  du  söka  efter  "insamling".  Här  kan  du  välja 
bland olika välgörande ändamål och starta en insamling hos dina vänner.  
Fibromyalgiförbundets forskningstiftelse finns med bland mottagarna. 
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GLÖM INTE...
Att skicka din mejladress till din förening eller till oss på: 
info@fibromyalgi.se 
Mejl är ett snabbt, enkelt, och billigt sätt för din förening 
eller förbundet att nå ut med information till dig ! 
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► Forskning

AUTOANTIKROPPAR MÖJLIG BIDRAGANDE 
ORSAK TILL FIBROMYALGI 
Forskare har hittat en möjlig bidragande orsak till 
den svårbehandlade smärtsjukdomen fibromyalgi. 
Den aktuella studien visar att fibromyalgipatienter-
nas antikroppar spelar en viktig roll för utveckling-
en av sjukdomssymtom. 
– Vår studie tyder på att det finns en autoim-

mun komponent i sjukdomsbilden hos patienter 
med fibromyalgi, och att dessa patienters antikrop-
par binder till celler som är en del av det perifera 
nervsystemet. Det är en viktig upptäckt som utma-
nar den traditionella bilden av fibromyalgi som en 
sjukdom enbart i det centrala nervsystemet, säger 
Camilla Svensson, professor vid institutionen för fy-
siologi och farmakologi på Karolinska Institutet och 
en av studiens korresponderande författare.
Tidigare studier har visat att förändringar i hur 

smärtsignaler bearbetas i det centrala nervsyste-
met är involverade, samt att personer med fibro-
myalgi har förhöjda värden av vissa inflammatoris-
ka ämnen i framförallt ryggmärgsvätskan. Forskare 
har även visat att drygt hälften av de som drabbas 
har ökad aktivitet i de tunna smärtnerverna och 
färre nervfibrer i huden.
I den aktuella studien ville forskarna undersöka 

om kroppens immunförsvar kan vara en bidragan-
de orsak till sjukdomssymptomen. Sjukdomen är 
nämligen vanligare hos personer med autoimmu-
na sjukdomar, det vill säga sjukdomar där kroppens 
immunceller bildar autoantikroppar mot kroppseg-
na ämnen.
Forskarna isolerade antikroppar från patienter 

med fibromyalgi och friska kontrollpersoner och in-
jicerade dessa i möss. Därefter testades möss-

sens känslighet genom att undersöka vilket lägsta 
tryck och temperatur mot tassen som resultera-
de i att musen flyttade sig eller drog undan tassen. 
Forskarna fann att möss med fibromyalgiantikrop-
par blev känsligare än möss som fått antikroppar 
från friska personer. De rörde sig även mindre än 
de andra mössen, fick en försämrad muskelstyrka i 
tassarna och ett minskat antal nervfibrer i huden.
I studier på mänsklig vävnad och odlade celler 

identifierade forskarna även vilka celler som au-
toantikropparna med stor sannolikhet verkar ge-
nom. De upptäckte att fibromyalgiantikropparna 
band till satellitgliaceller, en typ av cell som omslu-
ter smärtnervernas cellkroppar, i de delar av det 
perifera nervsystemet som kallas dorsalrotsgang-
lier ( känselnervknutor vid ryggradens kotpelare ).
Antikropparna från fibromyalgipatienterna öka-

de aktiviteten i dessa satellitgliaceller i möss, jäm-
fört med antikroppar från friska kontrollindivider, 
och band även till dessa celler i dorsalrotsganglier 
från människa.
– Våra resultat öppnar för möjligheten att iden-

tifiera individer med fibromyalgi som har ”proble-
mantikroppar” och undersöka om redan godkän-
da läkemedel som minskar antikroppsproduk-
tion kan dämpa fibromyalgisymtom, säger Camilla 
Svensson.
Studien genomfördes i samarbete med fors-

kare från King’s College London och University of 
Liverpool i Storbritannien och inkluderade anti-
kroppar från patienter med fibromyalgi från både 
Sverige och England. ○

Källa : Forskning.se, Karolinska Institutet



SÖMNBRIST GÖR OSS MER NEGATIVA ►
En natts dålig sömn gör att vi tolkar omvärlden på ett mer 
negativt sätt än vi skulle ha gjort om vi sovit tillräckligt den 
natten. Det är resultatet av en ny avhandling från Sandra 
Tamm på Karolinska Institutet. Hennes forskning visade 
på att experimentell sömnbrist ger upphov till ett mer ne-
gativt stämningsläge, mindre positiva käsnlor och försäm-
rad kontroll av känslomässiga reaktioner. Resultaten gäll-
de dock endast yngre försökspersoner och inte de äldre. 

Källa : A neuroimaging perspective on 
The emotional sleepy brain. 

ANFALL VANLIGARE 
VID FIBROMYALGI
I en studie fick drygt 11300 personer 
med RA ( reumatoid artit ) svara på en 
enkät om sin hälsa. Deltagarna var bo-
ende i USA eller Kanada. Utifrån svaren 
kunde forkarna slå fast att drygt var 
femte person uppfyllde kriterierna för en 
fibromyalgidiagnos. Deltagarna i studien 
fick också uppge om de haft "anfall eller 
kramper" ( "seizures or convulsions" ), 
ej närmare preciserat än så, under det 
senaste halvåret. 186 personer uppgav 
att så var fallet. 89 av dem hörde till dem 
som uppfyllde för fibromyalgidiagnos, 
vilket gav en förekomst på 3,7 procent i 
nämnda grupp. Övriga, eller 97 personer, 
hade endast RA, vilket gav en förekomst 
på 1,1 procent. 

Källa : Reumatiker Världen, 
PLoS One, 2021



 

► Boktips

ÖVERLISTA SMÄRTAN
Smärtläkare Karsten Ahlbeck 
och Carin Hjulström
Bonnier Fakta 

Carina börjar boken med att beskriva hur 
hon fick en idé om att en bok måste skri-
vas om hennes och andras upplevelser 
av smärta. Carina har alltid varit aktiv, 

älskat att springa, gå långt och rida i na-
turen. Saker hon slutat med efter att ha 
drabbats av smärta i kroppen. Hon be-
skriver ett tio år långt maratonlopp ge-
nom sjukvårdens skrymslen och vrår. 
Hon började avstå från att göra vissa sa-
ker, slutade med klack på skorna och tog 
bilen i stället för att gå. Ingen ovanlig be-
skrivning för oss som levt med fibromyal-
gi i många år, tror de flest känner igen sig 
i detta. 
Boken beskriver vad smärta är och 

varför vi behöver smärta. De båda tipsar 
också om hur du lyckas med ditt läkarbe-
sök. Hur du ska förbereda dig genom att 
skriva ned olika saker du behöver kom-
ma ihåg vid läkarbesöket. De skriver om 
att acceptera smärtan och att det inte 
är det samma som att ge upp utan att ta 
nästa steg. En hel del sidor berör även oli-
ka mediciner och även biverkningar av 
dessa. En hel del smärttillstånd som oli-

ka huvudvärk tas upp, det finns även ett 
stycke om ”Fibromyalgi, när allt gör ont”. 
En hel del om rörelse tas upp, att långva-
rig smärta inte är farligt om man har ute-
slutit allt annat som kan vara farligt. Det 
är inte farligt med rörelse men det kan 
vara desto otrevligare och få konsekven-
ser efteråt, men det kan även släppa ef-
ter ett tag. Rörelse ska alltid vara utef-
ter vad DU kan, inte vad andra säger att 
du kan. 
Så kommer vi då till bokens kärna 

”Äntligen! Nu är det dags att ställa om 
hjärnan” där tas upp i punktform hur det-
ta kan gå till, men även hur du rustar dig 
för bakslag. Tips om den så viktiga söm-
nen finns även med. Men även hur du 
sparar på din energi som vi vet är väl-
digt viktigt. Boken avslutas med ”Carinas 
smärtresa”. En bok som är väl värd att 
läsa. ○

/ Marie-Louise Olsson

VINN BOKEN ! 

Vi lottar ut ett exemplar av boken "Överlista smärtan".
Skicka ett mail med ditt namn och adress till : 

fibromyalginytt@fibromyalgi.se, eller på ett vykort till kontoret. 
Märk mailet  /  kortet "Överlista".

INGEN GÅVA ÄR FÖR LITEN, ALLA GÅVOR BEHÖVS !

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

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

» »
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Smått & Gott ◄

JOURNALGRODOR
Smärtor vid obduktion.

Patienten har ont mellan  
tabletterna.

Stelhet. Värre efter födsel.

Patienten lider av 
fantomensmärtor.

Demensfraktur.

Mår bra på avdelningen.
 Ofredar ofta med de andra 

patienterna.

VEGOBOWL
En snabb vardagsrätt där du kan använda de grönsaker du har hemma. 
Vegan? Hoppa över ägget och lägg eventuellt till lite tofu istället.
Recept från Belly Balance och boken “Lugn Mage med grön mat". 

INGREDIENSER 4 portioner

2 vitlöksklyftor
2 salladslökar gröna delen
1 röd chilifrukt
4 cm färsk ingefära
1,2 liter vatten
2 ½msk lökfri grönsaksfond
2msk japansk soja
1msk sirap
1 ½ msk vitvinsvinäger
2 morötter
250g pak choi
12 rädisor
1½msk sesamolja
200g risnudlar
4 ägg
1dl edamamebönor
1 ask böngroddar
1 lime
chiliflakes
olivolja

INSTRUKTIONER

Skala och dela vitlöken i bitar.
Finhacka salladslök och chili. 
Skala och riv ingefäran. Stek vitlöken i 
olja tills den får färg. Plocka upp vitlöks-
bitarna (se till att få med alla) och släng 
dem. Lägg ner salladslök, chili  
och ingefära och fräs i ca 1 minut. 
Tillsätt vatten, grönsaksfond, soja,
sirap och vitvinsvinäger och låt sjuda i 
20 minuter.
Skala och skär moroten i små stavar eller 
hyvla med en potatisskalare. Grovhacka 
pak choi och skiva rädisorna tunt. Ställ 
rädisorna åt sidan så länge. Tillsätt mo-
rot, pak choi och sesamolja och sjud yt-
terligare 5 minuter. Koka nudlarna en-
ligt anvisning på paketet och spola dem 
kalla. Stek äggen på ena sidan.
Fördela nudlarna i skålar. Lägg på 
böngroddar, edamamebönor och rädisor. 
Häll över den varma buljongen med mo-
rot och pak choi. Toppa med ägg, en lime-
klyfta och chiliflakes. 
– Smaklig måltid ! 

4      
FAKTORER
visade sig vara särskilt betydelseful-
la när australiensiska forskare un-
dersökte vikten av motståndskraft, 
alltså förmågan att övervinna mot-
gångar, hos tio personer med kronisk 
smärta. Typiskt för motståndskrafti-
ga personer är enligt studien att de :

•  Hittar sina personliga styrkor. 
•  Söker efter det positiva i livet. 

•  Accepterar smärtan.
•  Lär sig att ta emot hjälp. 

Källa : Journal of Clinical Nursing   
/ Reumatiker Världen



8

Yoga 

ROTATION AV NACKEN
( Greeva Sanchalana II )                                                         

• Sitt på dina ben och fötter, med tårna mot varan-
dra och hälarna ut åt sidan. Ha en lång, rak rygg. 
Håll nacke och huvud rakt. 
• Rotera nacken och huvudet över åt sidan och se 
så långt bakom dig som möjligt. 
• Håll stretchen kort innan du trycker huvudet fram-
åt igen och vrid sedan till andra sidan. Fortsätt från 
sida till sida utan att lyfta eller sänka hakan längs 
vägen. Var noga med att inte röra axlarna eller bå-
len. Gör rörelsen lugnt och smidigt. Var fullt närva-
rande i rörelsen medan du håller ditt ansikte av-
slappnat. 
• Gör övningen under cirka 30 sek och andas fritt.

SIDOBÖJ AV NACKEN
( Greeva Sanchalana I )                                                             

• Sitt på dina ben och fötter, med tårna mot varan-
dra och hälar ut åt sidan. Sitt med lång, raka rygg 
och vänd ansiktet rakt fram och hakan en aning 
inåt. Luta huvudet och nacken i en sidoböj, fortfa-
rande ansiktet framåt, utan att röra axlar och bål. 
• Tänk "örat mot axeln." Undvik att trycka huvudet 
nedåt. Håll det lätt stretch i några sekunder innan 
du lyfter upp huvudet tillbaka igen och sedan sän-
ka huvudet till andra sidan. 
• Gör rörelsen lugnt flera gånger från sida till sida. 
• Var fullt närvarande i rörelsen medan du håller 
ditt ansikte avslappnad. Gör övningen i ca 30 sek-
under och andas fritt.

► Träningsprogram

YOGA   är  ett  system  där  man  genom  fysiska 
ställningar, andningsövningar, avslappning samt 
koncentrations- och meditationstekniker skapar 
balans mellan kropp och själ. Så vitt vi vet kommer 
yoga ursprungligen från Indien och är minst 5000 år 
gammal. Ordet yoga är sanskrit och betyder fören-
ing /balans. En vanlig missuppfattning är att yoga 

TRÄNINGSPROGRAM EXORLIVE
BILDER EXORLIVE, PIXABAY

BÖJ OCH STRÄCK ANKLARNA 
( Goolf Naman )                                                                                 

• Sitt med benen sträckta framåt och med stadiga 
händer i mattan något bakom kroppen. 
• Flytta all din uppmärksamhet på fötter och vris-
ter, och börja omväxlande stretcha och böja vrister 
framåt och bakåt så mycket du kan. 
• Gör långsamma rörelser. Var försiktig så att du 
inte rör, eller spänner onödigt i andra kroppsdelar. 
• Andas lugnt och fritt. 
• Håll positionen i cirka 1 minut.

bara är fysiska ställningar, för yoga är en hel vetenskap. 
Yoga syftar till att skapa en balans mellan kropp och själ. 
Det är en teknik för fysiskt, mentalt och andligt växande. 
Utför varje övning i 45 sekunder, vila i 15 sekunder 

och påbörja därefter nästa övning. Kör 3–5varv och vila 
i 1 minut mellan varje varv. 
Dessa övningar går bra att utföra hemma. ○
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SOHANS BALANSÖVNING                                       

• Börja med att stå väl balanserad på båda benen. 
• Lyft sedan upp höger fot och placera din högra 
fot helt ovanpå vänster fot, med framfoten ovanpå 
framfot och höger häl mot framsidan av vänster ben. 
Placera nu ihop alla fingertoppar mot varandra fram-
för kroppen, med lillfingrarna in mot naveln, och tum-
marna upp på buken mot bröstbenet.
•  Sänk dina axlar och tänk att du lyfter toppen av  
huvudet en tum högre upp mot taket. 
• Blunda. Stå på platsen i minst 10 sekunder. 
• När du går ur position : öppna ögonen, sänk armar-
na ner längs sidan av kroppen och placera din högra 
fot ner i golvet. 
• Upprepa på motsatt sida.

LIGGANDE RYGGVRIDNING
/ UNIVERSALSTRÄCK 
( Shava Udarakarshanasana )                                                          

• Utgångsposition : Ligg på rygg med benen ihop. 
• Ingång: Lyft bäckenet mot höger så att du ligger i 
en liten båge. Andas in och böj det högra knät mot 
bröstet. 
• Andas ut och rulla över på sidan så att höger knä 
förs mot golvet på vänster sida om kroppen. Andas 
in och sträck höger arm upp mot taket. Andas ut och 
lägg armen diagonalt bakåt. 
• Fokus : långsam andning, låt axel och knä vila mot 
underlaget. Var uppmärksam på korsryggen, låt den 
få vara lång, stödj med nedersta delen av magen. 
• Håll positionen i 5 andetag eller mer. 
• Utgång : Andas ut och kom försiktigt ur positionen. 
• Ligg stilla och känn på effekten av övningen i  
några sekunder. 
• Upprepa till den andra sidan.

► Yoga är bra för bland annat 
avslappning, koncentration 
och kroppsmedvetenhet.



► Fokus Smärtmottagningar

I DENNA ARTIKELSERIE under-
söker vi hur smärtvården i Sveri-
ge ser ut. Här lyfter vi fram olika 
smärtmottagningar, smärtkliniker 
och smärtrehab-avdelningar i Sve-
rige och Norden. 
I detta nummer svarar det KBT- 

inriktade smärt-rehabiliterings- 
teamet från Smärtenheten vid 
Västernorrlands sjukhus på våra 
frågor. 

Vilka är ni som arbetar på  
institutionen?
– Smärtenheten består av ett medi-

cinskt team och ett KBT-baserat smärtre-
habteam. Sammanlagt på  smärtenheten 
arbetar nio personer,  två sjuksköterskor, 
två psykologer, två fysioterapeuter, en 
kurator, en arbetsterapeut och en medi-
cinsk sekreterare samt tre konsultläkare. 
Alla arbetar dock inte heltid. 

Hur många patienter har ni ungefär ? 
Och hur stor andel av dessa lider av  
fibromyalgi ?
– Smärtrehab arbetar i gruppformat. 

Vi erbjuder just nu tre gruppstarter per 

rig smärta kan denne remittera patienten 
till smärtspecialist / smärtrehabilitering al-
ternativt att man som patient gör en egen 
vårdbegäran ( egenvårdsremiss ). 
Blir man inte nöjd med remissvaret 

kan man fråga husläkaren om möjlighet 
till en så kallad second opinion. 

Behandlar ni fibromyalgi speciellt ?
 – Fibromyalgi ingår som en av våra hu-

vuddiagnoser i vårt multimodala smärtre-
habprogram, vilket till viss del skräddar-
sys utifrån varje patients anamnes (sjuk-
domshistoria) och sjukdomsbild. 

Forskar ni själva på smärta ?
– Ja, vår psykolog Emma Grut har gjort 

en klinisk studie, som ligger i pipelinen 
för att bli vetenskaplig artikel.
Utöver detta finns Nationella Registret 

över Smärtrehabilitering, ( NRS ), som har 
som syfte att utveckla och säkra vårdens 
kvalitet, jämföra resultat på gruppnivå 
mellan olika enheter i landet och ge del-
tagande enheter möjlighet att följa upp 
den vård som ges samt utifrån adekva-
ta jämförelser med andra enheter möjlig-
göra diskussioner om förbättringsarbete 
inom den egna enheten. 
I NRS används framför allt patientrap-

år. I vanliga fall har vi nio patienter i var-
je grupp. Under Covid-19, har vi begrän-
sat antalet till sex deltagare och fått stör-
re lokal. Vi arbetar i nuläget för att kunna 
ha fyra gruppstarter per år från och med 
2022, då många behöver hjälp och vänte- 
listan är lång.
Andelen fibromyaligpatienter av totalt 

antal behandlade patienter är cirka tio 
procent om vi utgår från våra kvalitets- 
registerdata. 
Om man jämför med rikets totala an-

tal av smärtrehabpatienter så är 20 % av 
dessa fibromyalgipatienter enligt register-
data, så där ligger vi av någon anledning 
lite lägre, oklart varför. ( NRS, 2020 )

Genomför ni själva utredningar och ger 
diagnos eller måste man ha en remiss 
från annan instans?
– Ett viktigt kriterium för att börja i vårt 

smärtrehabprogram är att man upplever 
sig i möjligaste mån färdigutredd och op-
timalt medicinerad.
Hemläkaren eller den läkare man som 

patienten har på sin allmänläkarmottag-
ning, privatläkare eller företagshälsovård 
ställer diagnos. Husläkaren utreder bak-
omliggande orsaker till smärta och om 
husläkaren tror att patienten har långva-

SMÄRTENHETEN 
ÖSTERSUND
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SMÄRTENHETEN 
ÖSTERSUND

◄ Behandlarna i smärtrehabteamet: Psykolog Emma Grut, 
     fysioterapeut Tove Swenson, kurator Helen Alvåsen, 
     arbetsterapeut Helen Åhlin.

porterade mått ( så kallade patient rela-
ted outcome measurement, PROM ), som 
är relevanta och preciserade för patient-
gruppens behov och problem. PROM-
måtten är avsedda att förbättra förutsätt-
ningarna för rehabilitering, dess utvärde-
ring och för utvecklings- och förbättrings-
arbeten i vården. Registret skapar mäte- 
tal och jämförelsemått samt struktur och 
styrsystem som verksamheterna kan an-
vända i utvecklingsarbetet. Registret ger 
också kunskap om vårdprocesser och pa-
tientgruppers hälsa över tid. 
Centralt Personuppgiftsansvarig 

( CPUA ) för Nationella Registret över 
Smärtrehabilitering är regionstyrelsen i 
Region Skåne.
Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete 

och kan uppvisa goda behandlingseffek-
ter på bland annat depression och ång-
est, smärtaccpetans och smärtkatastro-
fiering ( besvärliga tankar kopplade till 
smärtan ).  

Ser ni någon speciell utveckling, trend 
eller beteenden hos patienterna som sö-
ker / behandlas och vad de söker för ?
Psykolog Emma : – Ett kliniskt intryck är 
att många patienter kämpar med en oför-
utsägbar sjukskrivningsprocess med 
stort lidande på grund av detta. Många 
blir utförsäkrade och tvingas söka arbete 
trots att de fortfarande upplever sig som 
mycket begränsade av smärtan. 
Mitt intryck är också att den yngre ge-

nerationen idag är mer öppen för förkla-
ringsmodeller kring att långvarig smär-
ta inte bara handlar om kroppen, utan att 
det är mer komplext och att man kan be-
höva hjälp med livet som helhet ( till ex-
empel att hantera relationer, känslor så-
som stress eller nedstämdhet ) för att 
kunna hantera sin smärta på bästa möj-
liga sätt.
Arbetsterapeut Helen Åhlins: 
– Sammanfattning ur boken Överlista 

smärtan av Karsten Ahlbeck och Carin 
Hjulström: "Vanliga symtom vid långva-
rig smärta är koncentrationssvårigheter, 

glömska, minskad sexlust, sömnsvårighe-
ter, dåligt humör eller lätt att bli ledsen. 
Långvarig smärta är komplicerat, man 

vet att de som har långvarig smärta vi-
sar förändringar i de områden där smär-
tan transporteras genom men inte exakt 
vad som händer. Hjärnan tolkar långvarig 
smärta som en akut varningssignal och 
prioriterar den signalen".
Hjärnan orkar inte hantera all informa-

tion och behöver sortera varav den hög-
prioriterade smärtan finns kvar och andra 
funktioner försämras. Smärtan transpor-
teras till exempel genom det limbiska sys-
temet, vår ”känslohjärna” som processar 
känslor som aggressivitet, ångest, funge-
rar som kontrollcentrum för sex och kort-
tidsminnet. Den långvariga smärtan kan 
därför påverka patienten, som inte kän-
ner igen sig själv.

Vad har ni för behandlingsformer ?
– Vi erbjuder ett KBT / ACT-baserat 

multmodalt smärtrehabprogram, enligt 
SKL:s riktliniljer, i gruppformat, med kom-
pletterande individuella insatser. 
Multimodal betyder att vi är flera pro-

fessioner i teamet ( fysioterapeut, psyko-
log, arbetsterapeut, kurator, läkare ) som 
arbetar tätt tillsammans i teambaserad 
rehabilitering. 
ACT är en typ av kognitiv beteendete-

rapi som visat sig ha god evidens / vara 
mycket hjälpsam för patienter som käm-
par med långvarig smärta.

Är det någon speciell forskning på om-
rådet ni finner särskilt intressant ? ( an-
gående smärta generellt och fibromyal-
gi i synnerhet )
 – Forskning kring hur man kan skräd-

darsy smärtrehabilitering utifrån patien-
tens behov, aktuella diagnoser och sam-
sjuklighet känns relevant och viktig, med 
särskilt fokus på alla de patienter som 
har en samtidig psykisk ohälsa. Där har 
man sett att de inte alls blir hjälpta i lika 
hög grad som patienter som inte uppvisar 
psykisk ohälsa.

Forskning kring hur arbetsgivaren kan 
hjälpa till att stötta en patient med lång-
varig smärta för att hjälpa till i återgång i 
arbete är oerhört viktig.
I en spännande studie1 fick en grupp 

anställda med långvarig smärta och risk 
för långtidssjukskrivning, samt deras ar-
betsgivare, gå en kurs i kommunikation, i 
syfte att öka kommunikation och trygghet 
på arbetsplatsen. De anställdas chefer 
fick dessutom gå en kurs i hur man kan 
undvika vissa risksituationer för de an-
ställda, för att skydda dem från att få mer 
smärta. Studien visade att sjukfrånvaron 
minskade markant för de anställda som 
fick detta upplägg. 
Detta visar på hur viktig kommunika-

tionen är mellan chef och anställd för att 
minska sjukfrånvaro för patienter som le-
ver med smärta. 

Vilka är de vanligaste tillstånd som era 
patienter söker för ? 
– Långvarig smärta i rygg och nacke 

samt generaliserad smärta.

Hur har ni och ert arbete påverkats av 
Covid-19 situationen ?
– Tyvärr har vi fått ställa in grupper då 

läget var som mest akut på grund av sjuk-
dom i det egna teamet och smittorisk i 
grupperna och tyvärr hade vi inte digitala 
lösningar på plats.

Är det något ni vill tillägga ?
– Gå gärna in på vår digitala anslags-

tavla; regionjh.se/smartrehab, för mer 
info, eller kontakta oss ! ○

1. Steven J Linton, Katja Boersma, Michael 
Traczyk, William Shaw, Michael Nicholas - Early 
Workplace Communication and Problem Solving to 
Prevent Back Disability: Results of a Randomized 
Controlled Trial Among High-Risk Workers and 
Their Supervisors, 2016.
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► Träning
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TAI CHI

►►

Tai Chi är ursprungligen en kampsport som har sitt 
ursprung i Kina för flera hundra år sedan. Det anses 
vara en mjuk kampsport, eftersom fokus ligger på att 
utveckla en inre mental styrka och lugn, istället för att 
besegra en motståndare med fysisk styrka.
Grundprinciperna har sitt ursprung i taoism, Qi Gong, 

Kung Fu och kinesisk medicin. Enligt taoismen är allt 
sammansatt av två motsatta men ändå kompletterande 
element, yin och yang, där yin anses vara det feminina, 
mjuka och motståndskraftiga och yang är det maskulina, 
hårda och bestämda.

Mjuk träningsform med  många hälsofördelar
Enligt Tai Chi-filosofin måste vi balansera dessa element 
inom oss själva för att uppnå ett fridfullt och långt liv. 
Rörelserna är designade för att hjälpa dig att uppnå 
balans mellan yin och yang. Med andra ord, "poängen" 
med Tai Chi är att återställa en balans i kropp och själ.
Ny forskning tyder på att Tai Chi är positivt på många 

nivåer. Träningsformen rekommenderas speciellt för dig 
som kämpar med fibromyalgi. Dessutom visar forskning 
att det ger både fysiska och psykiska fördelar för de 
som kämpar med diagnoser som artros, balansproblem, 
smärttillstånd, energibrist, Parkinsons, minnesproblem, 
kronisk obstruktiv lungsjukdom, depression, ångest, 
sömnproblem och hjärtproblem. Träningsformen har 
också en förebyggande effekt.

Meditation i rörelse är en term som ofta används för 

att beskriva Tai Chi. De lugna och fokuserade rörelserna 
hjälper till att lugna sinnet, precis som mindfulness. Man 
kan också uppleva många andra fördelar med denna typ 
av träning, som ökad styrka, förbättrad rörlighet, bättre 
flexibilitet och immunförsvar.
En av de bästa sakerna med Tai Chi är att du kan 

uppleva alla dessa hälsofördelar utan dyr utrustning. 
Dessutom behöver du inte vara smidig eller stark för att 
komma igång.

Aerob träning kontra Tai Chi
Kampsporten Tai Chi användes också i det gamla Kina 
för att förebygga sjukdomar.
Det var nog mycket klokt i hur kineserna har tränat, 

eftersom Tai Chi har visat sig vara bra för att behandla 
fibromyalgi, enligt en ny studie från Tufts University och 
Brown University.
Aerob träning har hittills varit en av de mest erkända 

träningsformerna för behandling av fibromyalgi. Fynden 
från den nya studien tyder dock på att Tai Chi passar 
bättre som terapeutiskt alternativ. Studien, som delvis 
finansierats av National Center for Complementary 
and Integrative Health ( NCCIH ), publicerades i British 
Medical Journal 2018.
Tai Chi kombinerar meditation med djupandning, av-

slappning och mjuka rörelser. Tidigare studier har funnit 
att Tai Chi minskade smärta och förbättrar fysisk och 
mental hälsa hos patienter med fibromyalgi. Dessa fynd 

◄ Tai Chi är en flera hundra år gammal kinsesisk tränings-
form. Den har nu visat sig vara gynnsam i behandlingen 

  av fibromyalgi. Foto: Venabu Fjellstue

Bekämpa smärtan med

Inga förändringar sker över en natt, men både forskning 
och erfarenhet visar att Tai Chi bidrar till en lättare vardag 
för de som kämpar med fibromyalgi om de utövar denna 
träningsform. Oavsett ålder har många förbättrat både sin 
fysiska och psykiska hälsa. Brynjulf Haugan, akupunktör 
och lärare på Norsk Tai Chi Skole, skriver här om tränings-

formen och dess hälsofördelar.
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gjorde det nödvändigt att gå vidare med mer omfattande 
studier, så att man kunde bekräfta resultaten.
Syftet med den nya studien var att hjälpa till att fylla 

kunskapsluckan genom att jämföra effektiviteten av Tai 
Chi med aerob träning. Studien involverade 226 vuxna 
med fibromyalgi. Deltagarna hade en medelålder på 52 
år och 92 procent var kvinnor.
Deltagarna  tilldelades slumpmässigt  till antingen 

övervakad träning två gånger i veckan under 24 veckor, 
eller en av fyra Tai Chi-grupper ( en eller två gånger i 
veckan, i 12 eller 24 veckor ). Tai Chi-passen varade 
i 60 minuter vardera och var  i klassisk Yang-stil. De 
aeroba träningspassen involverade gruppträning vilken 
uppfyllde de nuvarande rekommenderade riktlinjerna för 
måttlig intensitetsträning för fibromyalgi.
Forskarna bedömde förändringarna som inträffade i 

det övergripande resultatet ( poängen ) på det reviderade 
frågeformuläret  för  fibromyalgi  ( FIQR ). Denna  form 
tar hänsyn till den övergripande svårighetsgraden av 
fibromyalgi inklusive smärtintensitet, fysisk funktion, 
trötthet, morgontrötthet, depression, ångest, arbetssvå-
righeter och allmänt välbefinnande.
Inom 24 veckor hade FIQR-poängen förbättrats i alla 

fem behandlingsgrupperna. Intressant nog förbättrades 
deltagarna i de kombinerade Tai Chi-grupperna betydligt 
mer än deltagarna i aerob-träningsgruppen.
Träning av Tai Chi resulterade i en större fördel än 

aerob  träning,  där  var  och  en  av  träningsformerna 
tränades  två gånger  i  veckan under 24 veckor. Det 
var en större förbättring efter 24 veckor, jämfört med 
12 veckor, när det gäller Tai Chi var träning två gånger 
i veckan inte bättre  än en gång i veckan. Deltagare i 
Tai Chi-grupperna deltog i träningspassen oftare än de 
i aerob-träningsgruppen, eftersom de upplevde det som 
mer givande.
Forskarna noterade att  aerob  träning  är  effektiv 

vid behandling av  fibromyalgi.  Vissa patienter med 
fibromyalgi har dock svårt att träna. Studien visade att 
Tai Chi verkar vara bättre på att behandla fibromyalgi, 
att en längre varaktighet av Tai Chi resulterar i större 
fördelar och att patienter var mer benägna att delta i Tai 
Chi-klasser än aerobiska träningspass. Forskarna drog 
därför slutsatsen att Tai Chi kan vara ett terapeutiskt 

alternativ i behandling av fibromyalgi.

Tai Chi kontra yoga
Precis som yoga kan de mjuka rörelserna och fokus på 
andningen hjälpa dig att slappna av, stärka din kropp 
och  ge  dig  en  bättre  kroppsmedvetenhet  vilket  är 
särskilt viktigt för de med fibromyalgi, eftersom de ofta 
har ett sympatiskt nervsystem som är mer benäget att 
aktiveras. Detta hänger ihop med att musklerna inte får 
den vila de behöver. Kroppsmedvetenheten som Tai Chi 
ger hjälper dig att veta var muskeltonusen är aktiv, men 
också hur du inaktiverar den.
Tai Chi skiljer sig fortfarande från yoga genom att den 

bygger på en mjuk och kontinuerlig rörelse, där man inte 
behöver hålla statiska positioner. Många äldre tycker 
att Tai Chi är bättre än yoga, vilket särskilt gäller för de 
som inte kan hålla en position under lång tid på grund av 
bristande flexibilitet eller balans.
Tai Chi är  inte  fysiskt svårt, oavsett vilken stil du 

tränar. Rörelserna är långsamma och mediativa och en 
rörelse flyter alltid in i nästa. Det kan faktiskt kännas lite 
som att dansa.

Formen
Tai Chi består av en koreograferad serie rörelser som 
kallas en form. Varje form har ett visst antal positioner, 
vilka man rör sig mellan. Antalet positioner i en uppsätt-
ning beror på stilen.
Rörelserna, som är spiralformade, gör att du vrider 

och sträcker muskler, ansiktsuttryck, senor och leder. 
Detta gör kroppen både mjukare och starkare samt att 
du uppnår ökad kroppskontroll.
Grundställningarna i Tai Chi stärker sådant som blir 

svagare med åren, som våra coremuskler, samtidigt som 
vi försiktigt stretchar det som lätt blir stelt, som senor, 
muskler och ansikte.
Tai Chi-rörelserna innebär också att vikten flyttas från 

en fot till en annan. Detta är en av anledningarna till att 
Tai Chi är bra för att träna balans.
Kombinationen av andningstekniker och en nödvändig 

djup koncentration för att fullborda formen bidrar till att 
skapa en större närvaro ( mindfullness ) och ett lugn som 
automatiskt uppnås längs vägen.

◄ En av de äldsta stilarterna i Tai Chi kallas 
för Wudang Pai 13 Principles.

  Foto : Ingrid Marie Røine

►►

► Träning
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Tai Chis historia
Ursprunget till Tai Chi är lite okänt. Det är svårt att skilja 
på vad som faktiskt hände och vad som blivit legen-
der. En sak är dock säker : Tai Chi, även känd som Tai 
Chi Chuan, började som en kampsport i Kina för flera 
århundraden sedan. Själva termen Tai Chi översätts som 
"den högsta ultimata", medan "chuan" betyder "näve". 
Ursprunget tillskrivs ofta en 1200-talsmunk som heter 
hang Sanfeng. Historien säger att han blev inspirerad att 
utveckla disciplin efter att ha sett en kamp mellan en 
trana och en orm.
Idag är det få som utövar denna kampsport som en 

form av självförsvar. På grund av dess milda natur krävs 
noggrant odlad självkontroll för att använda Tai Chi som 
en effektiv form av strid. Istället utövar de flesta den för 
de mentala och fysiska hälsofördelarna.

Många hälsofördelar
Forskning från insamlade metaanalyser visar att Tai Chi 
är en effektiv träningsform för att fördröja kognitiv ned-
gång hos äldre vuxna med lindrig kognitiv funktionsned-
sättning. Forskare tror också att Tai Chi ökar blodflödet 
och därför också levererar mer syre till hjärnan.

Kognitiva fördelar
Enligt en studie inom neurohabilitering och neural repa-
ration har denna kampsport visat sig bromsa kognitiv 
nedgång hos personer med mild demens. Tai Chi-klasser 
för äldre kan ge värdefull social kontakt vilket kan för-
bättra livskvaliteten för äldre med demens.
Tai Chi har också visat sig återställa koncentrations-

förmågan och minnet för patienter med olika utmatt-
ningssyndrom.

Bra balans ger färre fall
Enligt en artikel  i Journal of the American Geriatrics 
Society kan utövande av Tai Chi minska risken för fall 
med upp  till 50 procent. Varför är det  lika effektivt 
som fallförebyggande ? Detta beror på flera faktorer. 
Aktiviteten hjälper  inte bara till att stabilisera kärn-
musklerna, vilket kan förbättra balansen, den förbättrar 
även proprioception, det vill säga en medvetenhet om 
var vår kropp befinner sig i rymden.

Tai Chi kan också förebygga fall genom att övning-
arna ökar förtroendet för den egna balansförmågan. 
Att känna sig osäker på om dina fötter bär är en av de 
största riskfaktorerna för fall. Forskare vid Journal of 
Aging Research har noterat att seniorer som tränar Tai 
Chi känner sig mer säkra på sina dagliga rörelser, vilket 
gör dem mindre benägna att drabbas av fall.

Artrit och andra typer av smärttillstånd
Flera studier har också visat att Tai Chi är en bra träning 
för äldre med artrit. Faktum är att en studie i Annals of 
Internal Medicine fann att det är lika effektivt som sjuk-
gymnastik vid behandling av artros i knäleden.
En studie i Journal of Rheumatology visade att Tai 

Chi-övningar är bra för personer med artrit och ledvärk, 
eftersom de långsamma rörelserna hjälper lederna att 
behålla sitt flyt, så att de inte stelnar ytterligare. Där 
många andra träningsformer orsakar för mycket smärta 
för en person med artrit, orsakar inte Tai Chi onödig 
smärta, eftersom övningarna är lugna och skonsamma.
Rörelserna kan också vara effektiva för att behandla 

smärta från osteoporos och fibromyalgi. Dessutom är 
Tai Chi bra för en dålig rygg, eftersom den kan återställa 
rörligheten till ryggraden. På samma sätt kan det hjälpa 
personer med ischias genom att öka flexibiliteten i ham-
string-musklerna och stärka bålmuskulaturen.

Bättre kardiovaskulär hälsa
Även om det kanske inte verkar vara en särskilt intensiv 
form av aerob träning, kan denna kampsport förbättra 
din kardiovaskulära hälsa. Flera studier visar att Tai 
Chi med fokus på avslappning är bra för att undvika 
högt blodtryck. Det har också visat sig förbättra den 
övergripande livskvaliteten för personer med hjärtsvikt, 
ge en säker träningsform för personer som har överlevt 
hjärtinfarkter och öka nivåerna av det goda kolesterolet.

Bättre sömn
För  de  som  kämpar med  sömnlöshet  kan  Tai  Chi-
övningar vara en ickemedicinsk hjälp. Detta kan visa 
sig vara särskilt viktigt eftersom många mediciner som 
används för att behandla sömnproblem kan göra äldre 
vuxna instabila och därmed mer benägna att falla. I en 
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studie om sömn upptäckte man att äldre som utövade 
Tai Chi ( i en modifierad form ), upplevde fler förbättringar 
av sömnvanorna, jämfört med äldre som gick kurser i 
god sömnhygien.

Förbättrad hållning
Att bibehålla en bra hållning är viktigt för att hålla krop-
pen frisk när vi åldras. Hållningen påverkar inte bara hur 
andra ser oss, utan också individens rörlighet och till och 
med hur vi andas.
Tai Chi stärker bålmusklerna, vilket i sin tur kan för-

bättra hållningen. Att lära sig fokusera på hur du rör dig 
kan också förbättra din hållning.

Minskar ångest och depression
Enligt en artikel i Psychiatric Clinics of North America 
bekräftar många studier att Tai Chi kan hjälpa till att 
motverka ångest och depression hos äldre. Det är dock 
viktigt att notera att det inte är en ersättning för andra 
behandlingar som din läkare rekommenderar.
Det  finns flera faktorer som bidrar  till de positiva 

effekterna Tai Chi har på mental hälsa. 
Eftersom fokus ligger på andning och rörelse när du 

tränar Tai Chi får du en naturlig tankepaus från dagliga 
stressmoment. Att göra aktiviteter som man tycker om 
kan förbättra humöret. Även en mild träning som Tai 
Chi kan öka nivåerna av endorfiner. De mjuka, flytande 
rörelserna gör att vi slappnar av musklerna och ger en 
känsla av välbefinnande.
En amerikansk studie har visat att Tai Chi kan minska 

depression och ångest bättre än läkemedel. I studien 
behandlades 112 vuxna i åldern 60 år och äldre med 
klinisk depression med en standardmedicin under en 
månad. Endast 73 procent av gruppen rapporterade 
en viss förbättring. Efter lottningen tränade hälften av 
dessa patienter också Tai Chi två timmar i veckan i tio 
veckor. Den andra halvan fick en två timmar lång föreläs-

ning om hälsa.I slutet av studiens träningsfas upplevde 
94 procent att de var mycket mindre deprimerade. 65 
procent av dessa uppgav att depressionen var helt bor-
ta. Deltagarna i Tai Chi-gruppen hade också bättre fysisk 
prestationsförmåga, fick bättre poäng på ett kognitivt 
test och uppvisade en minskning av en inflammations-
markör.

Bättre immunförsvar
När vi blir äldre blir immunförsvaret mindre effektivt. 
Tai Chi är ett verktyg för att stärka immunförsvaret. En 
studie utförd av National Institutes of Health visade att 
svaret på ett vaccin mot bältros bland äldre som utövade 
Tai Chi liknade svaret hos personer som var 30 år yngre. 
Äldre vuxna som utövar Tai Chi har också ett bättre svar 
på influensavaccinet, enligt en studie i The American 
Journal of Chinese Medicine.

Viktminskning
På grund av de långsamma rörelserna är Tai Chi kanske 
inte den idealiska träningsformen för att uppnå just 
viktminskning, men studier har visat att det faktiskt kan 
hjälpa dig att gå ner i vikt.
Enligt appen MyFitnessPal förbränner en person som 

väger cirka 75 kg i genomsnitt cirka 270 kalorier per 
timme med Tai Chi. Det är mer än bara rask promenad 
eller poweryoga.

Sociala fördelar
Diskussioner om de många hälsofördelarna med Tai 
Chi saknar ofta ett avgörande element, att det är roligt. 
Oavsett ålder finns det fördelar med att delta i roliga 
aktiviteter. ○ 

Artikeln är översatt från norska och publicerades  
ursprunglingen i Fibromyalgibladet nr 3, 2021.

▲ Några av många poisitva effekterna av Tai Chi kan komma  sig av att man gör något roligt tillsammans med andra. 
Foto: M-Travel
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Fråga :
Jag undrar om man har sett att symptomen 
för Fibromyalgi och klimakteriet är i princip 
de samma. Hur vet man vad skillnaden är ? 
Vet ni om man forskat på om Fibromyalgi 

kan hanteras med hjälp av hormoner?

Svar från Diana  :
Patienter med fibromyalgi som fick allvarliga 
klimakterie-symptom och behandlades med 
hormoner  fick  inte  någon  tydlig  lindring  av 
sina symtom.
Det  var  gamla  studier  när  man  behand-

lade  fibromyalgi  med  hormoner  utan  över- 
tygande resultat.
Detta gör att vi inte längre använder horm- 

oner vid behandling av fibromyalgi
/  Diana Kadetoff

Svar från Fibromyalgiförbundet  :
SYMTOM VID FIBROMYALGI ÄR BLAND ANNAT : 

►  Smärta
►  Trötthet

FIBROMYALGI OCH KLIMAKTERIET

DIANA KADETOFF
PhD Smärtläkare och rehab- 
chef vid Stockholm Spine 
Center, samt smärtforskare vid 
Karolinska Institutet svarar på 
läsarnas frågor i detta nummer. 

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

 Fråga doktorn◄

►  Sömnstörningar
►  Muskulär utrötthet
►  Känslighet för ljud, ljus och lukter
►  Feberkänsla i kroppen, svettningar
►  Matsmältningsbesvär och magsmärtor
►  Yrsel, balansproblem
►  Överkänslighet för beröring 
    (taktil allodyni)
►  Huvudvärk
►  Torra slemhinnor

SYMTOM VID KLIMAKTERIET :
( Hämtat från 1177 )

►  Värmevallningar, eller kylvallning 
►  Plötsliga svettningar, ofta i samband 
►  med en värmevallning.
►  Snabba ändringar i humöret.
►  Nedstämdhet
►  Sömnproblem
►  Torra slemhinnor
► Urinvägsbesvär

Hoppas att detta hjälper dig ! ○

Lösning finns på sidan 23.
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▲ Brevskrivaren i detta nummer har frågor kring klimakteriet och hormonbehandling
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vägarna. Detta membran innehåller både antikroppar 
och flimmerhår i hals, lungor och näsa, vilket gör att vi 
bland annat kan hosta upp främmande ämnen. Om vi   
får i oss mikrober genom mat eller dryck dödar vår mag- 
syra de flesta mikrober. Kroppsvätskor som tårar, talg 
från  talgkörtlar  och  saliv  innehåller  antibakteriella 
enzymer som kan minska risken för infektion. Om mikro- 
organismerna tar sig förbi detta system och kommer in 
i kroppen, kommer de att mötas av ett komplext system 
som består av olika ”vakter”. Vissa väktare svävar runt i 
blodomloppet och har som uppgift att övervaka. När de 
upptäcker något främmande så kommer de att skicka 
ett  larm till ett mer avancerat system, markera den 
främmande kroppen så att den blir mer synlig för andra 
av  kroppens väktare men de kan även gå in för att döda 
inkräktare själva. Detta kan de ofta göra väldigt enkelt, 
genom att kroppen höjer sin temperatur och man får 
feber. Den förhöjda kroppstemperaturen dödar oftast 
de inkräktare som tagit sig in i kroppen. Febern bidrar i 
sin tur till att skapa en naturlig reparationsprocess, man 
kan säga att en win/win-situation sätts igång
Immunförsvaret består av många sorters celler vilka 

alla har flera olika uppgifter. De jagar, dödar, rensar och 
renar våra vävnader från skadliga ämnen varje minut. De 
producerar minnesceller som kommer ihåg en tidigare 
inkräktare ( detta är vad som händer när man utvecklar 

Immunförsvaret. Vad är det, vad gör det, vad kan man 
göra och spelar detta försvar en roll vid diagnosen fibro-
myalgi ?
Sambandet mellan fibromyalgi och immunförsvaret är 

och förblir ett mysterium, men en sak är säker, inte en 
enda militär styrka i världen kan jämföra sig med krop-
pens eget försvar i fråga om effektivitet. Det är världens 
mest unika och intelligenta system ! 
Kroppens  försvarssystem kallas  immunförsvaret. 

Immunförsvaret kämpar dagligen mot bakterier, virus, 
svampar och andra främmande mikroorganismer som 
kommer in i din kropp.
Detta system är stort och omfattande och börjar 

faktiskt  redan med  vår  hud.  The  skin  is  the  god, 
huden är guden, är en term som används och det är 
inte  långt  från sanningen. Den är vårt  förstahands-
försvar  mot  bakterier,  virus  och  mikrober.  Huden 
beskrivs ofta  som en naturlig barriär mot  vår  yttre 
miljö.  Den  är  ett mekaniskt  och  nästan  vattentätt 
hinder som är mycket robust och det behövs oftast en 
skada för att mikroorganismerna ska kunna ta sig igen- 
om huden.
Nästa steg som en mikroorganism måste bekämpa 

om de kommer in i kroppen är slemhinnorna. En slem-
hinna är en fuktig hinna som täcker ytan på ett organ, 
som tarmkanalen, luftvägarna, matstrupen och urin-

FIBROMYALGI  
OCH  

IMMUNFÖRSVARET
TEXT LAILA GRINDELAND │ BILD DARIA SHEVTSOVA
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Det som är relevant för dig, är hur du kan bidra till 
att påverka ditt immunförsvar i ditt dagliga liv. Nedan 
belyser vi några olika faktorer.

Håll huden fräsch, torr, elastisk och hel !
Tvätta  försiktigt med så  lite  tvål  som möjligt och 

undvik tvål med högt pH-värde. Skölj bort alla tvålrester. 
Använd ljummet vatten, eftersom för varmt vatten kan 
torka ut huden ytterligare. Efter dusch eller bad, klappa 
huden torr och applicera en fuktkräm direkt efteråt. 
Fuktighetskrämer finns i många varianter. Använd med 
fördel både vanlig hudkräm och solkräm. Om du har sår, 
se till att hålla dem rena.

Håll flimmerhåren i form !
Flimmerhåren rör sig synkront och ”sopar” en filt av 

slem mot luftvägarna, så att slemmet kan hostas upp. 
Detta slem innehåller döda celler, eventuella mikroor-
ganismer och inflammatoriska celler. Rökning hämmar 
flimmerhårens funktion.

Håll slemhinnorna fuktiga !
Detta kan gälla torra ögon, munhåla, slida, hals med 

mera. Prata med din läkare, det brukar vara bra att få 
hjälp om du besväras av torra slemhinnor.

Sov, immuncellerna jobbar hårt på natten !
Att få en god natts sömn är svårt när du lever med fibro- 

myalgi. Därför är det viktigt att upprätthålla en god sömn- 
hygien och minska faktorer som påverkar din sömn neg-
ativt. Sömnen är individuell, vissa behöver mer än andra.
Senare forskning om immunförsvaret visar att blod-

prover som tas på natten har fler immunceller än på 
dagen. Det som är bra med detta är att på natten, när 
vi vanligtvis sänker tempot och vilar, transporteras fler 
immunceller från ryggmärgen. De transporteras genom 
blodkärlen runt i kroppen och in i vävnaderna. Därmed är 
de redo att arbeta när kroppen ska röra på sig igen. Då 
är de beredda att ta sig an sjuka celler och andra hot mot 
kroppen. Det har visat sig att en bra dygnsrytm också 
påverkar vår hälsa positivt, så att bibehålla en sådan 
kan hjälpa dig att stärka ditt immunförsvar.

Minska stressen, lättare sagt än gjort !
Det är ingen nyhet att stress spelar en stor roll för god 
hälsa. När kroppen upplever emotionell och fysisk stress 
kommer immunförsvaret att nedgraderas och snarare 

◄ Laila Grindeland, Sjuksköterska och 
naprapat på Fibrofokus.no.

immunitet, och det är så som vacciner fungerar ). De 
hjälper hela tiden varandra i denna dagliga kamp genom 
att skicka signaler, aktivera varandra och döda för var-
andra. Allt detta sker i vårt blod och i vårt lymfsystem 
hela tiden, oavsett om du sover eller är vaken, med ett 
undantag, – livmodern. Anledningen till att ett foster inte 
utlöser någon reaktion från immunförsvaret, trots att det 
har främmande antigener från pappan, är att livmodern 
är så kallat immunologiskt privilegierad. Moderkakan 
fungerar som ett filter mellan modern och fostret. Är det 
inte fantastiskt ?
Allt kan dock inte vara fantastiskt. Ibland kan immun-

försvaret bete sig på fel sätt och uppfattar kroppens 
egen vävnad som främmande och angriper denna. Detta 
kan orsaka olika åkommor eller sjukdomar. Den mest 
kända av dessa är allergi. Kroppen uppfattar ett ofarligt 
ämne som en inkräktare och immunförsvaret inleder en 
storskalig attack. Vi kan även se det vid sjukdomar som 
reumatoid artrit, multipel skleros, celiaki och psoriasis 
för att nämna några. Dessa sjukdomar kallas autoim-
muna sjukdomar, sjukdomar som kommer sig av att 
immunförsvaret automatiskt angriper kroppens egna 
friska vävnad.
Något som kan verka förvirrande är att vid misstanke 

om fibromyalgi, eller om man har fibromyalgi, så hän- 
visas man ofta till en reumatolog. En reumatolog är en 
läkare som utreder och behandlar autoimmuna sjuk-
domar, där den gemensamma nämnaren för dessa är 
inflammation. Så fungerar dock inte fibromyalgi.
Ofta bekräftas detta när läkemedel som används för 

att minska inflammation inte fungerar mot fibromyalgi. 
Anledningen till att man ändå remitteras till reumatolog 
är att denne ska utesluta andra reumatiska sjukdomar 
och vara säker på att patienten inte har någon av dessa 
innan man eventuelt ställer diagnosen fibromyalgi. När 
diagnosen väl är ställd är det oftast inte nödvändigt 
med en långtidsuppföljning av reumatolog utan detta 
sker hos  läkare, som kan behandla de symtom som 
fibromyalgi ger.

Vad påverkar vårt immunförsvar ?
Immunförsvaret  bestäms av  dina  gener  och av  din 
miljö. Det är en kombination av medfött och anpassat 
immunförsvar. Det medfödda immunförsvaret kommer 
från arvet från dina föräldrar och fungerar nästan lika 
från person till person. Det anpassade immunförsvaret 
består av en nedärvd möjlighet att skapa unika försvar.

►►
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liten signalsubstans som kallas cytokin. Cytokiner är en 
del av immunförsvaret och är både pro-inflammatoriska, 
det vill säga, de guidar immunförsvaret till det skadade 
området och de är antiinflammatoriska, det vill säga att 
de motverkar inflammation. Forskning så färsk som från 
sommaren 2021 visar att fibromyalgi är förknippat med 
en komplex cytokin-profil jämfört med de som inte lever 
med fibromyalgi. Ett samband ses också mellan smärta 
och cytokiner. Detta är ett område som är viktigt att 
utforska ytterligare och som kan ha stor betydelse för 
behandlingen av fibromyalgi både vad gäller läkemedel, 
och andra terapeutiska strategier som fysisk aktivitet, 
kost och kognitiva förhållningssätt. ○

Följ FibroFokus på facebook och instagram : 
@fibrofokus och www.fibrofokus.no för mer 
information.

fokusera på att övervinna den ”fara” som kroppen upple-
ver att den utsätts för. Utsöndringen av stresshormoner 
som adrenalin och kortisol är viktiga för att övervinna 
överhängande fara, men de bidrar till att fokus flyttas 
från upprätthållandet av immunförsvaret. Att fokusera 
på att minska orsakerna till stress hjälper dig till en bätt-
re hälsa så att immunförsvaret får den uppmärksamhet 
det behöver för att förbättras.

Se till kosten – immunförsvaret behöver näring !
Din kropp behöver en bra och näringsrik kost.
Anledningen till detta är att många av de ämnen som 

kroppen behöver inte kan tillverkas av cellerna själva. Du 
behöver protein, fett, kolhydrater och vitamin A, B, C och 
D. Kroppen behöver även mineraler som zink, natrium, 
koppar och järn. 
Forskning visar att vissa enskilda livsmedel också 

är  bra  för  dig,  som  vitlök,  honung  och  gurkmeja. 
Antioxidanter, som du hittar  i  till exempel blåbär, är 
också nyttiga.
Det finns mycket forskning om hur maten du äter på-

verkar immunförsvaret i tarmarna. Ny kunskap om mik-
roberna i tarmen visar att det finns ett samband mellan 
det vi äter och vår hälsa. Det är komplicerat att hitta en 
bra balans eftersom mikroberna i tarmen påverkas av 
det du äter, men även dina gener och ditt immunförsvar. 
Det är lätt att gå vilse i skogen av all information. Om 

du följer det som beskrivits ovan om kost så är du på 
god väg. Varje liten förändring till en bättre kost är en bra 
förändring för dig.

Rör på dig, det ökar antaler immunceller !
När du är  fysiskt aktiv så ökar antalet  immunceller. 
Dessa immunceller rör sig genom kroppen och dödar 
oönskade mikrober och sjuka celler vilket kan hjälpa 
dig till en bättre hälsa. Träning ger även andra fördelar, 
såsom förbättrad mental hälsa, minskad kroppsvikt och 
minskade inflammationer i kroppen. 
I en vardag med fibromyalgi så kommer regelbunden 

aktivitet att vara en utmananing för många, men kom 
ihåg att varje rörelse ger hälsofördelar. I bättre perioder 
kan du gå till brevlådan, gå i trappor eller gå till affären. 
Du vet själv vad din kropp klarar av.

Fibromyalgi och immunförsvaret
En sak som är värd att notera när det kommer till fibromy-
algi, immunförsvaret och autoimmuna sjukdomar är en 
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  och stärka immunförsvaret.
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INTE BETALAT MEDLEMS- 
AVGIFTEN ÄNNU ?  

Ni medlemmar är så viktiga i vårt arbete för oss 
med fibromyalgi,  har  vi  inte er bakom oss kan  vi 
inget göra. Fibromyalgiförbundet jobbar stort med 
att synliggöra fibromyalgi. Vi jobbar också med att 
förbättra bemötandet som vi ibland utsätts för. 
Som medlemmar i Funktionsrätt Sverige arbetar 

vi stort tillsammans med alla de femtio medlems- 
organisationerna.  Funktionsrätt  Sverige  är  funk-
tionsrättsrörelsens enade röst mot  regering,  riks-
dag och centrala myndigheter.
Er förening jobbar med det som dom är bäst på, 

att ta hand om er medlemmar, anordna aktiviteter, 
föreläsningar och inte minst med att ha kul tillsam-
mans !

► Medlemsavgiften 2022 är för alla medlemmar / 
stödmedlemmar 250kronor per år.
► Familjemedlem på samma adress betalar 
150kronor  per år.

– Då är det dags att göra det nu !!!!

Medlemsavgiften betalas endast 
till nedanstående konton: 

Bankgiro: 5757–6993
Swish: 123 444 85 10
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FM-Krysset ◄

1 :a pris : Två Sverigelotter
2 :a pris : En Sverigelott

VINNARE
FM-KRYSSET nr4 2021 
Lösning : Rudolf är på väg

1 :a pris 
Christina Knutsson

Mjölby
2 :a pris

Anita Carlsson
Ängelholm

Skicka svaret, texten i de blå rutorna, senast den 30 april till : 
fibromyalginytt@fibromyalgi.se eller med post till kansliet : 
Fibromyalgiförbundet, Jordhyttegatan 11, 41473 Göteborg

LÖSNING TILL SUDOKU PÅ SIDAN 17.
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HAN
VILL

FÖRSTÅ 
SMÄRTA

Genom att ta fram kunskap om hur smärta uppstår hoppas 
han kunna bidra till framtida hjälp mot kronisk värk. 
Professor Patrik Ernfors berättar om misslyckanden, 

Nobelprisarbete och varför man behöver vara 
förutsättningslöst för att upptäcka nytt.

25

KAN SMÄRTA VARA BRA?  Jo,  den är  faktiskt 
livsviktig. Smärta tar oss refexmässigt bort från det 
skadliga och den lär oss också vad som är farligt. 
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin har bidragit 
till förståelsen av smärta genom upptäckter av re-
ceptorer för temperatur och beröring som gjordes 
på 1990-talet av David Julius och 2010 av Ardem 
Patapoutian. Forskning i dessa upptäckters fotspår 

försöker utveckla nya behandlingsstrategier mot 
exempelvis kronisk smärta. Men fortfarande är det 
mycket man inte vet om hur upplevelsen av smärta 
förmedlas i kroppen. Att förstå den cellulära och 
molekylära grunden till smärta är målet med pro-
fessor Patrik Ernfors forskning.
– Vi försöker kartlägga och klassifcera de celler 

som är inblandade i normal smärtfunktion. Genom 

TEXT CECILIA ODLIND │ BILD MARTIN STENMARK

►►
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►► att förstå detta i alla dess detaljer kan vi förhopp-
ningsvis också förstå vad det är som har gått fel 
hos personer som drabbas av kronisk smärta. Och 
det i sin tur är ju en förutsättning för att kunna 
reparera det som gått fel, säger han.

Nästan var femte person har pågående smärt-
problem och sju procent lider av kronisk smärta. 
Samtidigt saknas bra smärtläkemedel. Tidigare 
har man haft ganska trubbiga verktyg när man 
studerat smärta, enligt Patrik Ernfors. Men nya 
tekniker, som så kalllad single cell-sekvensering 
då man registrerar samtliga gener som är aktiva i 
enskilda celler vid en viss tidpunkt, gör det möjligt 
att studera exakt vilka celler som är aktiva under 
olika delar av smärtreaktionen och vid olika slags 
smärttillstånd. Metoden gör också att forskarna 
i det levande djuret kan återskapa aktivitet i de 
celler som tidigare var aktiva för att förstå deras 
betydelse för smärthändelser. 
– Vi  kan  fånga  celler  i  ett  levande djur  som 

känner smärta och flera veckor senare artifciellt 
aktivera cellerna igen och på så vis kartlägga deras 
exakta funktion. Det är nu som teknologin finns 
för att på riktigt kunna förstå principerna bakom 
detta och jag tror därföratt vi kommer att ta viktiga 
språng när det gäller förståelsen av smärta under 
den kommande tioårsperioden, säger Patrik.

De som följer på smärta är liknande hos människor 
och djur. Genom att mäta refexer och rörelsemöns-
ter, exempelvis att musen slickar sig, kan forskarna 
registrera att smärta föreligger. Men det är svårt 
att särskiljade olika typerna av smärta, den kan 
ju kännas på många sätt; brännande, stickande, 
molande, skärande. Och den kan orsakas av olika 
skäl.
– Smärta är flera olika tillstånd. Jag tror det är ett 

skäl till att det varit svårt att hitta bra läkemedel. 
Det är ju också så att man inte bör ta bort all smärta, 

det blir mycket  farligt  för  individen. Det är den 
kroniska smärtan som man måste hitta sätt att ta 
bort, säger Patrik Ernfors. 
Apropå att det fortfarande återstår mycket att 

upptäcka gjorde han själv ett förvånande fynd för 
bara ett par år sedan. 
– Vi upptäckte ett nytt organ, vilket var väldigt 

oväntat. Forskargruppen hade studerat glia-celler, 
en celltyp i nervsystemet, under mer än tio års tid. 
Genom att fuorescensmärka cellerna tidigt kunde 
forskarna följa deras utveckling. De såg bland an-
nat att glia-celler gav upphov till det parasympatis-
ka, icke viljestyrda, nervsystemet, samt till de flesta 
pigmentceller i huden. Men de såg också att det 
fanns glia-celler i huden som var intimt förknippade 
med nervfibrer.
– Redan på 1800-talet hittades de sensoriska or-

gan som är inblandade i beröring. Smärta däremot, 
har alltid ansetts starta i fria nervtrådar i huden. 
Men vi såg nu att den kunde starta i glia-cellerna 
och ledas vidare via smärtfbrer. Tillsammans bildar 
celler och fibrer ett smärtsensoriskt organ, säger 
Patrik Ernfors. I djur har man sett att om glia-cel-
lerna i det smärtsensoriska organet skadas så kan 
det leda till en smärtsjukdom som kallas småfiber-
neuropati. Nu försöker en rad forskargrupper förstå 
betydelsen av gliaceller vid denna sjukdom.

Ni kartlade alltså celler i godan ro, och upptäck-
te ett organ?
–  Ja. Jag tror en bra egenskap för att lyckas som 

forskare är att vara förutsättningslös. Det är viktigt 
att försöka vara öppen för det oväntade och sträva 
efter ett dynamiskt  intellekt så att man kan ta 
tillvara den kunskap som man råkar komma över, 
säger Patrik Ernfors.

En annan upptäckt som  forskargruppen g jort 
handlar om ursprunget till en form av hjärntumör, 
glioblastom. Tidigare har man trott att denna form 

KORTA FAKTA OM....
Namn : Patrik Ernfors
Titel : Professor i vävnadsbiologi, institutio-
nen för medicinsk biokemi och biofysik på 
Karolinska Institutet. 
Medlem i Nobelförsamlingen.
Ålder: 56
Familj : Fru och två utflugna barn.
Motto : – Gräv vidare där du står.
Kuriosa : Har byggt ett växthus som också 
innehåller ett slungrum. Här slungas 200–
500 kilo honung per år.  

Så kopplar jag av : Bygger hus,  
odlar bin och arbetar i trädgården. 
– När jag hade en extremt stressig peri-

od på 2000-talet började jag jaga. Då sitter 
man helt stilla i ett torn och har ingen mobil-
täckning. Ett mycket efektivt sätt att koppla 
bort jobbet.
Förebild : – Min handledare Håkan Persson, 
som tyvärr dog i ung ålder, är än idag en in-
spiration. För honom stodfrågeställningen 
och kunskapen alltid i centrum. Han var en 
urkraft till forskare.
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forskning. – Att upptäcka nya saker är roligt på 
riktigt. Och det tror jag verkligen är en förutsättning 
för att det ska gå bra att forska. Jag kan bli väldigt 
exalterad över en svartvit bild på en gel, skrattar 
han.
Att hantera när forskningen går snett är mindre 

roligt men också en del av verksamheten.
– Det kan kännas svårt när det inte går som man 

har tänkt sig, särskilt jobbigt kan det vara när det 
går snett för ens yngre medarbe-
tare som  fortfarande är  i början 
av karriären. Men jag tror att man 
måste  förstå att  allt  forsknings-
arbete kantas av misslyckanden, 
även om det inte alltid visas upp, 
säger han.
År 2015 drog Patrik Ernfors till-

baka en publikation från tidskriften 
Cell eftersom de inte kunde återskapa resultat från 
ett viktigt experiment i studien. 
– Det var såklart tråkigt att de resultat vi tidigare 

fått inte verkade stämma. Men då tycker jag det 
är viktigt att tillkännage det. Jag tror  inte alltid 
forskare är så bra på att rätta till den här typen av 
fel i efterhand, säger han. Med åren har han känt 
att det är allt viktigare att forskningen även bidrar 
med kunskap som kan ge hjälp till människor med 
smärta. Men samtidigt gäller det att  förstå att 
forskning går långsamt.
–  Att nå djup kunskap tar tyvärr lång tid. Vi kan 

ibland arbeta i 5– 6 år med studier som resulterar 
i en enda publikation. Och ibland resulterar arbetet 
inte ens  i nya upptäckter som är publicerbara, 
menar Patrik Ernfors.
- All forskning som inte är bekräftande är förknip-

pad med en risk. Ibland gräver man utan att hitta 
något. Men om du inte chansar kan du inte heller 
hitta något nytt. ○

av tumör härstammar från gliacellerna. Men Patrik 
Ernfors och hans kollegor upptäckte att det finns 
en farligare och mer snabbväxande undergrupp av 
tumör som i stället uppstår från celler vid hjärnans 
blodkärl. 
– Denna kunskap är viktig för förståelsen av vad 

som orsakar cancern och även för att hitta rätt 
behandlingsstrategi för just dessa patienter, säger 
han.
Patrik  Ernfors  sit ter  också 

med i Nobelförsamlingen och var 
därmed med och tog beslutet om 
2021 års medicinpris. De grund-
läggande principerna  för känsel 
Nobelprisbelönades  i  flera  pris 
redan i början av 1900-talet. Det 
som kvarstod att förklara var hur 
nervtrådar kan omvandla beröring 
och temperatur till biologiska signaler som gör att 
vi kan uppleva omvärlden. 
– På så vis följer årets pris upp tidigare pris och 

visar på det långa perspektiv som man måste ha i 
forskning, säger han.
Tack vare Patriks expertkunskaper på området 

föll det på hans  lott att  förklara betydelsen av 
forskningen för omvärlden på presskonferensen. 
– Det var nervöst men roligt. 
På frågan om ifall det inte ändå borde ha gått till 

upptäckten av mRNA-vaccin mot Covid-19, som i 
enlighet med Alfred Nobels prismotivering räddat 
många liv det senaste året, passar Patrik Ernfors. 
– Vi får som du vet inte prata om hur resone-

mangen går under Nobelpris-arbetet. Men själv är 
jag glad att det gick till just detta fält. Jag tror det 
betyder mycket för smärtområdet, det leder till ökat 
intresse och att forskningen utvecklas snabbare, 
säger han.

Patrik Ernfors återkommer flera gånger till det 
enorma privilegium han tycker det är att få bedriva 

► TÅLMODIG. Att forska tar tid. ”Det är också oundvikligt
  att man misslyckas regelbundet,” säger Patrik Ernfors.

”Det gäller 
att vara öppen 

även för det 
oväntade”
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Som medlem i Fibromyalgiförbundet har du tillgång 
till följande förmåner och rabatter : 

FibromyalgiNytt Medlemstidningen som utkommer 
med fyra nummer per år
Göran Söderlund : 500kr rabatt på juridisk hjälp vid 
överklagansärende hos Försäkringskassan. 
info@goransoderlund.se 
Värkbutiken : 10% rabatt på ”fibromyalgimadrass” 
Ergotemp mjuk. www.varkbutiken.se  
Giraf of Sweden : 15% rabatt. Textiler mot ömma 
nackar och leder. www.girafofsweden.com 
Yogobe : 1 månad gratis online-yoga. Gäller nya 
kunder och en gång  per person. www.yogobe.com
BungyPump : 20% rabatt. www.bungypump.se
Bokpaket : ”Mellanmål på väg” & ”Adrians Kalasbok 
- naturligt gott”, 150kr inkl. frakt.
WellNox : 25% rabatt på funktionsdrycken Rå vid 
köp i deras webbutik ; www.wellnox.se
MediYoga : www.mediyogashop.se 
- 20% rabatt på alla produkter i deras webbshop.
- 25% rabatt på deras terapeutiska onlinetjänst  
- Balans Online, du som medlem betalar 59kr / mån.
Wellnia Ullsängkläder : 5% rabatt till läsare av 
FibromyalgiNytt. www.wellnia.se
Belly Balance : en månad gratis vid köp av en 
tremånaders prenumeration. www.bellybalance.se
Nordic Relax : 10% rabatt på bastusortimentet.
www.nordicrelax.se
Kroppshälsan KAL AB : 20% rabatt på videokurs i 
rörelseträning. www.kroppshalsan
The Nap Lab : 10% rabatt på alla tyngdtäcken.  
www.thenaplab.com

HOTELL
Profil Hotels : 10% på dagspriset på utvalda hotell.

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