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Vidare i höst har vi planerat att delta fysiskt på Svenskt 
Smärtforum som i år ska hållas i Linköping. Värd i år 
kommer att vara Smärt- och Rehabcentrum i Linköping. 

Era lokala föreningar har mer och mer börjat att kom-
ma i gång med verksamheter, passa  gärna på att besö-
ka något de har hittat på. Jag vet  att de som arrangerar 
något tycker att det är roligt om många ställer upp. Är 
du ny eller ännu inte varit med på något  arrangemang i 
din förening, var inte rädd för att hälsa på, det är många 
gånger givande. Men först har de flesta föreningar som-
maruppehåll, hör efter hur just din förening gör.

Under hösten kommer vi att flytta vårt kansli och flyt-
ta in i ett kontorshotell i stället. På så sätt kommer vi 
ifrån att vara bunden till lokalen i tre år. Vart vi kom-
mer att hamna är i dagsläget inte klart, vi återkommer 
med information under hösten och i nästa nummer av 
FibromyalgiNytt. 

Med detta önskar jag alla en riktigt fin, härlig, lugn,  
lagom sommar.
/Marie-Louise

 !
 Inledningsvis skulle jag vilja tacka för förtroendet att 
fått leda Fibromyalgiförbundet under de två år som 
gått. Vi har inte varit en stor styrelse, men då samar-
betet har fungerat väl så har vi jobbat på med det vi 
varit ålagda att göra. Vi har haft både med- och mot-

gångar som vi tagit oss igenom. Det sägs ju att motgång-
ar kan göra dig stark, vilket jag kan skriva under på. 

Jag vill återigen tacka för tillfället jag fått att  
tillsammans med de övriga i styrelsen leda 
Fibromyalgiförbundet framåt i två år till. Vi ska förvalta 
det förtroendet på bästa sätt.  

Det första vi börjar arbeta med är det politiska  
påverkansarbetet, som är en del av uppdraget. Vi kom-
mer att delta under Almedalsveckan - ska bli kul att få 
vara med på plats och inte bara digitalt. Det personli-
ga mötet är så viktigt i dessa sammanhang. Om någon 
nu trott det, så är  det ingen semestervecka på Gotland. 
Vi  jobbar stenhårt de dagarna med att delta på semina-
rier, lyssna på olika politiker, och sist men inte minst så 
nätverkar vi. 

Vilka politiska frågor som vi kommer att jobba med 
ser ni längre fram i tidningen - Vi har utgått ifrån en av 
Funktionsrätt Sveriges valfrågor. Med en gemensam 
plattform får vi bättre möjlighet att nå ut med frågorna.
I år kommer vi att ha en tävling under de dagar vi är 
på Gotland, där vi räknar hur många steg vi samman-
lagt går under dagarna. Detta gör vi till förmån för 
Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelse. De som vill 
delta sätter in en valfri slant och är med och vinner lite 
priser, skänkta från våra sponsorer.

► 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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Styrketräning
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STYRKE- 
TRÄNING

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

YOGA

Kvinnor med fibromyalgi kan minska symtomen på 
sjukdomen och förbättra deras funktion genom att 
utöva yogans sinne-kroppstekniker, enligt en stu-
die publicerad i tidskriften Pain.

Forskare i Oregon som studerade 53 kvinnor i åld-
rarna 21 eller äldre för studien säger att kvinnor 
som deltog i hälsoprogrammet "Yoga of Aware-
ness" visade signifikant större förbättring av fibro-
myalgisymptom.

Eftersom förekomsten av fibromyalgi är mycket 
större hos kvinnor än hos män, studerade forskar-
na endast kvinnor, av vilka 25 deltog i ett yogapro-
gram och 28 fick standardvård.

Kvinnor i klassen "Yoga of Awareness" deltog un-
der åtta veckor i ett program med instruktion och 
träning. Lektionerna inkluderade 40 minuters mju-
ka stretchställningar, 25 minuters meditation, 10 

minuters andningsteknik, 20 minuters undervis-
ningspresentationer om hur man använder yo-
gaprinciper för att hantera och 25 minuters grupp-
diskussioner, där deltagarna pratade om att utöva 
yoga i sina hem.

Båda grupperna utvärderades sedan för fibromyal-
gisymtom och funktionella brister och övergripan-
de förbättring av smärta. De genomgick också fy-
siska tester för att identifiera "ömma punkter" och 
en analys av smärthanteringsstrategier som de an-
vände.

Studien visar att yoga minskar smärta och andra 
symtom på fibromyalgi -
Kvinnor som tilldelats yogaprogrammet visade sig-
nifikant större förbättringar av fibromyalgisymptom, 
såsom nivåer av smärta, trötthet och humör.

Källa : Tidskriften Pain



Lab.

FORSKARE UTVECKLAR BLODPROV FÖR ATT 
DIAGNOSTISERA FIBROMYALGI

Forskare vid The Ohio State University i USA genomförde nyligen 
en studie i syfte att utveckla en snabb biomarkörbaserad metod 
för att diagnostisera fibromyalgi. De använde vibrationsspek-
troskopi för att skilja patienter med fibromyalgi från patienter 
med relaterade sjukdomar inklusive reumatoid artrit, artros och 
systemisk lupus erythematosus baserat på metaboliter som 
befunnits vara associerade med varje sjukdom. Deras resultat 
publicerades i Journal of Biological Chemistry.

Studien inkluderade 50 deltagare som hade diagnostiserats 
med fibromyalgi, 29 med reumatoid artrit, 19 med artros och 23 
med lupus. Blodprover från varje deltagare analyserades med 
hjälp av vibrationsspektroskopi. Denna teknik mäter energinivån 
hos molekyler i ett prov.

Ett baslinjemönster för att diagnostisera varje sjukdom utveck-
lades genom att analysera blodprover från deltagarna vars fors-
kare kände till sjukdomsstatusen. Med hjälp av dessa mönster 
utvärderade forskarna sedan de återstående blodproverna från 
deltagare vars diagnos de inte kände till.

Resultaten visade att den blindstudien av varje deltagare vars 
sjukdomsstatus var okänd av forskarna bestämdes exakt ba-
serat på den molekylära signaturen som observerades i deras 
blodprov. Det fanns tydliga mönster som konsekvent skilde 
blodprover från fibromyalgipatienter från de andra sjukdomarna. 
Forskarna fann bevis för att denna teknik också potentiellt skul-
le kunna bestämma svårighetsgraden av fibromyalgi för varje 
patient.

Källa : Medicalnewsbulletin.com
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► Boktips

TA PAUS.nu
Helen Jonsson
Mindboozt Publications 
 

Jag har valt att läsa denna bok då flera av 
oss med fibromyalgi även drabbats av ut-
mattningssyndrom. Genom att läsa den 
här boken, får du insikt i vad du behö-
ver för att må riktigt bra och kunna leva 

ditt liv mer närvarande. Hitta nya sätt att 
fungera i ditt liv. Ett liv som alla är värda 
att få njuta av, så börjar bokens  
författare Helen Jonsson.  
Helen är utbildad lärare och livsstils-
coach och levde i ett destruktivt förhål-
lande till sig själv. Helens värld rasade 
samman vid 33 års ålder när hon för  
första gången drabbades av utmatt-
ningsdepression. Berättelsen är öppen-
hjärtig där Helen utelämnar mycket i sitt 
liv. Hennes resa började i mars 2011 då 
allt rasade samman, en fasad Helen hål-
lit upp i många år rasade ihop. Hon skri-
ver om den skuld och skam som sköljde 
över henne vid det första läkarbesöket. 
Om hur hon hade tankar om att ta sitt liv 
trots att hon hade två underbara barn. 
Men hon skriver också om tillfrisknandet 
som kom efter 9 år och 4 långa sjukskriv-
ningsperioder.  
 
I stycket ”från början” berättar Helen om 
sin barndom och uppväxt, hur föräldrar-
na varit kärleksfulla och ansvarstagande, 
om sin mycket goda relation med pappan 
som varit hennes stora förebild. Men ock-
så om tonåren där det hände något och 
hon hamnade i fel kompisgäng. Hur hon 
började röka och dricka alkohol, mest för 
att passa in i gänget. 

Som äldst i syskonskaran kände Helen 
ansvarskänslor för sina två mindre  
syskon, hon vill dessutom hjälpa alla 
 andra och hela världen, så kallat 
"duktig flicka-syndrom".  
 
Helen fortsätter att berätta om sin tu-
multliknande tonårstid och tiden som ung 
kvinna innan allt kunde vända. 
Vändningen kom tack vare grön rehab, 
där hon återigen fick kontakt med natu-
ren, djuren och inte minst med sig själv. 
Efter det uppvaknandet kunde Helen 
ta sig vidare genom några metoder hon 
nämner i boken för hennes tillfrisknade. 
Mental coaching och Reiki-healing var två 
av metoderna som passade Helen förut-
om grön rehab som kan ge näring åt sjä-
len. I slutet av boken skriver hon om hur 
hon har blivit hjälpt av; kost, näring, mo-
tion och återhämtning. Sist men inte 
minst om den viktiga sömnen. En läsvärd 
bok om man själv har svårt att hitta ljuset 
i tillvaron.
 

Ett fint ord Helen skrivit är: Kvinnor är 
som balsam för själen, när de stöttar, 
peppar, inspirerar, delar och lyfter varan-
dra. Var den kvinnan.
 

/ Marie-Louise Olsson

Lösning finns på sidan 21.
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Smått & Gott ◄

JOURNALGRODOR

"Kräkning till lunch."

"Klarar inte att göra hästiga 
rörelser."

"Cykelpoolen hittades lätt i 
buken."

"Hud: Fin bak."

"Tappat matlusten i 
purékosten."

CHÉVRE - OCH BASILIKAPAJ
En vegetarisk paj för dig med känslig mage. Passar som lunch, middag eller till 
buffébordet. Recept: www.bellybalance.se 

INGREDIENSER 4-6 portioner
Pajskal
1 1 ⁄2 dl durramjöl
1 1 ⁄2 dl majsmjöl
1 tsk bakpulver
50 g rumsvarmt smör
1 dl laktosfri mjölk

Fyllning
250 g färsk eller fryst broccoli
8 soltorkade tomater
150 g färsk spenat
3 msk pinjenötter
3 ägg
3 dl laktosfri matlagningsgrädde 
eller mjölk
1 kruka hackad basilika
125 g chèvre (där innehållet av 
laktos är max 1 g/100 g)
smör
salt
nymalen svartpeppar

R E C E P T B O K :
LUGN MAGE MED GOD MAT

Låt  inte  magen  styra  ditt  liv,  ge  den  i  stället 

rätt  förutsättningar med  specialframtagna  re-

cept på t ex Fröknäcke, Scones, Kycklingbollar 

med citron & salvia, Tomatris med halloumi och 

godsaker  som morotskaka  och  kokostoppar.  I  

boken får man lära sig hur man lägger om sin 

kost,  men  framförallt  att  man  lär  sig  undvika 

de födoämnen som retar tarmen samtidigt som 

man kan fortsätta att äta gott. Samtliga recept 

är fria från lök, vitlök, gluten och laktos.

INSTRUKTIONER

Sätt ugnen på 200 grader. Blanda alla 
ingredienser till pajskalet och tryck ut i 
en pajform. Nagga lite lätt med en gaf-
fel. Förgrädda skalet i ugnen i 10–15 mi-
nuter.

Skär broccoli och tomater i bitar. Fräs 
spenaten i lite smör i en stekpanna. 
Rosta pinjenötterna i torr panna. Vispa 
ihop ägg, grädde, salt och peppar. Lägg 
spenat, broccoli, basilika, soltorkade to-
mater och pinjenötter i pajformen och 
häll över äggstanningen. Skiva chèvren 
och lägg överst på pajen.

Grädda mitt i ugnen ca 20 minuter tills 
osten fått fin färg. Servera med en grön-
sallad.
 
– Smaklig måltid ! 
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Yoga 

AXELRULLNING
( Skandha Chakra)                                                             
                                                  
• Sitt på dina ben och fötter, med tårna mot var-
andra och hälar ut åt sidan. Sitt med långa, raka 
ryggen och vänd ansiktet rakt fram med hakan en 
aning inåt. Placera fingertopparna ovanpå varje axel 
och lyft armbågarna rakt ut åt sidan. Håll dina axlar 
ner från öronen och lätt tillbaka dragna. 
• Börja nu att rita små cirklar i luften åt sidan med 
armbågarna. Låt rörelsen vara lätt och smidig. Vara 
fullt närvarande i rörelsen medan du håller ditt an-
sikte avslappnad. Håll huvudet och nacken stilla 
hela tiden. Gör övningen i ca 20 sekunder ett sätt 
först och sedan 20 sekunder på andra hållet efter-
åt. Fri andning.

KATTEN 
                                                                                              

• Stå på alla fyra med parallella lår och armarna 
rakt ner från axlarna. Skulderbladen hålles in mot 
ryggen och nacken ska vara lång. "ingång": Andas 
in- svanka i ryggen och se upp.
• Andas ut- runda ryggen och se mot naveln. 
Upprepa 5-10 gånger. 
• Fokus: Fokusera på rörelsen i ryggraden, svanka 
också i bröstryggen. "utgång": Kom tillbaka till bar-
net- sitt på hälarna och lägg pannan/huvudet mot 
golvet, armarna ligger längs sidorna av kroppen. 
Rulla därefter försiktigt upp i sittande.

► Träningsprogram

Som  smärtlindrare  visar  yogabaserad  träning 
lovande  resultat.  NCCIH  (National  Center  for 
Complementary and Integrative Health) konstaterar 
att regelbunden träning kan minska smärta och 
förbättra funktionen i framför allt ländrygg, men 
också i nacke. Yoga visar också positiva effekter på 
allmän hälsa, som stresshantering, psykisk hälsa, 

TRÄNINGSPROGRAM EXORLIVE
BILDER EXORLIVE, PIXABAY

KOBRA 
( Bhujangasana )                                                                                  

• Ligg på mage med bena ihop, pannan i golvet, 
handflatorna i brösthöjd och armbågarna in till 
kroppen. "ingång": Andas in- lyft huvudet, bröstet 
och översta delen av ryggen, men låt naveln vara 
kvar i golvet. Håll positionen i 5 andetag eller mer. 
• Fokus: Använd ryggmusklerna, pressa skulder-
bladen neråt och bröstet fram. Slappna av så myck-
et som möjligt i rumpan. "utgång":
• Andas ut- kom ner. Upprepa 2 gånger.

sömn och balans. Studier indikerar till exempel att yoga, 
liksom annan fysisk träning, kan sänka hjärtfrekvensen, 
andningshastigheten och blodtrycket och hjälpa  till 
att minska oro och depression. 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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BARNETS POSITION
( Balasana )                                                                                       
 

• Sitt på hälarna. "ingång": Andas ut- luta dig framåt 
så att pannan/huvudet ligger mot golvet. 
• Armarna ligger längs sidorna av kroppen. 
• Fokus: Baken har kontakt mot hälarna. Fokusera 
på andningen. Släpp alla spänningar i kroppen, slapp-
na av i nacken. 
• "utgång": Andas in- rulla försiktigt upp till sittande. 
• Positionen kan hållas en stund.

PALMEN
(Tadasana )                                                             

• Börja med att stå upprätt och väl balanserad, med 
höftbredd mellan fötterna och armarna löst längs si-
dan av kroppen. Vik händerna framför kroppen och 
vända handflatorna utåt. 
• På ett djupt andetag, lyfter armarna rakt upp mot 
taket och lyft dig högt upp på tå. Titta rakt fram. Håll 
andan så länge du kan samtidigt försök nå så högt 
upp som möjligt. Behöver du tippa fram och tillbaka 
för att hålla balansen är det ok; Det viktiga är sträckt 
uppåt. 
• När du behöver andas ut, sänka ner tyst på hela fo-
ten och sänk armarna ner längs sidan av en lugn ut-
andning. 
• Övningen kan göras en eller flera gånger.

► Yoga visar positiva  
effekter på allmän hälsa, 
som stresshantering,  
psykisk hälsa, sömn och 
balans.



► Fokus Smärtmottagningar

SMÄRTCENTRUM 
UMEÅ
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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 smärt- och rehabiliterings- 
teamet från Smärtcentrum vid 
Norrlands Universitetssjukhus på 
våra frågor. 

◄ Norrlands universitetssjukhus sett från Öbacka Strand, med Umeå Östra i förgrunden.
Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

 
Hur länge har mottagningen 
Smärtcentrum funnits?  
Verksamheten har funnits sen 1995 och 
hette till en början Livsmedicin. Namnet 
har ändrats några gånger genom åren 
men sen 2019 finns våra mottagningar 
både för akut och långvarig smärta och 
vår rehabiliteringsverksamhet inom ra-
men för det som kallas Smärtcentrum. 
Institutionen för Samhällsmedicin och re-
habilitering tillhör Universitet och har ett 
tätt samarbete med Smärtcentrum.
 

Hur många är ni som arbetar på institu-
tionen? 
Vi är ca 35 personer som arbetar hos 
oss. 
 
Vilka är ni som arbetar på institutio-
nen? 
Eftersom smärtproblematik, både akut 
och långvarig, är komplex är vi många oli-
ka yrkeskategorier som arbetar här. Hos 
oss arbetar sekreterare, arbetsterapeu-
ter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, soci-
onomer, psykologer, sjuksköterskor och 
läkare.
 

Hur många patienter har ni ungefär och 
hur stor andel av dessa lider av  
fibromyalgi? 
Drygt 300 patienter kommer till vår klinik 
årligen. Cirka 5 % av dessa har diagnosen 
fibromyalgi. 
 

 

Genomför ni själva utredningar och ger 
diagnosen fibromyalgi eller måste man 
ha en remiss från annan instans? 
Vi utreder och bedömer smärtproblema-
tik och smärtans konsekvenser. Ofta har 
patienten en smärtdiagnos sedan tidi-
gare, men ibland sätter vi en ny eller an-
nan diagnos i samband med besök på 
Smärtcentrum. Patienterna kommer på 
remiss, ofta från Hälsocentralen, eller via 
egen vårdbegäran. Även specialistkliniker 
inom och utanför regionen kan remittera. 
Vi har ett biopsykosocialt perspektiv i vår 
kartläggning och bedömer även vilken typ 
av smärta patienten har. Utifrån kartlägg-
ningen ger vi förslag på lämpliga åtgärder 
i vårt remissvar.
 

Behandlar ni fibromyalgi speciellt? 
Om det bedöms lämpligt vid bedömning-
en på mottagningen kan patienter med 
diagnosen fibromyalgi delta i vårt  
smärtrehabiliteringsprogram. 
Programmet är inte diagnosspecifikt och 
har fokus på smärthantering. 
 
Forskar ni själva på smärta? 
Via institutionen, som samarbetar med 
Smärtcentrum, bedrivs forskning om 
smärta.
 

Vad har ni för behandlingsformer att 
tillhandahålla? 
Till oss kan personer med långvarig smär-
ta komma för att delta i ett smärtrehabili-
teringsprogram. Deltagande i program fö-
regås alltid av en bedömning som utgår 
från inremittentens frågeställning och pa-
tientens förväntningar. Ca en fjärdedel av 
de som bedöms på mottagningen deltar 
sedan i vårt rehabiliteringsprogram som 
har fokus på att förmedla kunskap om 
långvarig smärta och smärthantering. 
På Smärtcentrum kan vi även ge förslag 
på vissa läkemedelsjusteringar och kon-
sult- och behandlingsteamet kan vid be-
hov vidta invasiva åtgärder (gäller oftast 
inneliggande patienter, med t.ex. cancer-
relaterad smärta). Grunden är alltid att 

försöka utforma en långsiktigt hållbar 
strategi.
 

Vilka är de vanligaste tillstånd som era 
patienter söker sig till er för? 
Vanligast är långvarig, benign (ej cancer) 
smärtproblematik från nacke, skuldror, 
rygg eller generaliserade smärttillstånd.  
 

Ser ni någon speciell utveckling, trend 
eller beteenden hos patienterna som 
söker/behandlas och vad de söker/be-
handlas för? 
Kunskapen om långvarig smärta och 
smärtfysiologi har ökat de senaste åren. 
Det har gett oss nya förklaringsmodel-
ler hur nervsystemet fungerar, hur smär-
ta kan bli långvarig och vilka metoder för 
långsiktig lindring och rehabilitering som 
fungerar. Många patienter har läst på och 
efterfrågar mer kunskap och information. 
Det är roligt och stimulerande för oss 
som jobbar med smärta och smärt- 
rehabilitering.  
 

Är det någon forskning på området ni 
finner speciellt intressant? (på smärta 
generellt och fibromyalgi i synnerhet) 
Forskning om och förståelse för smär-
ta, både akut och långvarig, och hur den 
ska behandlas är fortsatt viktig och in-
tressant. 
 

Hur har ni och ert arbete påverkats av 
Covid-19 situationen? 
Både vår mottagningsverksamhet och 
våra rehabiliteringsprogram har varit i 
gång under hela pandemin om än med 
begränsningar i storlek på våra grupper.
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Ha gärna Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse i åtanke när du
vill hedra en avliden vän eller anhörig med en minnesgåva. Du kan också ge en högtidsgåva eller egen gåva.

Bg : 900-3997 │ Pg : 900399-7 │ Swish :1239003997

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter, vars medlem-
mar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. 
Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 
I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för 
att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Funktionsrätt ser samhället ur ett helhetsperspektiv. De ser det som sin uppgift att förändra 
samhället. De gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsned-
sättning i Sverige och agera aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla 
människor. Som organisation är Funktionsrätt bärare av den mest angelägna kunskapen – den 
egna erfarenheten. De använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbätt-
ringar. Funktionsrätt styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Deras obe-
roende ger en trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra sam-
hällsaktörer.
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► Funktionsrätt Sveriges 
ordförande, Elisabeth 
Wallenius
foto : Linnea Bengtsson

Inför riksdagsvalet driver samverkansorganisationen 
Funktionsrätt Sverige rätten till jämlik hälsa. ”Målbilden 
är att jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste väljarfrå-
gorna under valet. Vi knyter an till jämlik hälsa i valar-
betet och sammanlänkar begreppet med funktionsrätt, 
säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ord-
förande. Målet för den svenska folkhälsopolitiken är att 
skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen. De påverkbara hälsoklyftor-
na ska slutas inom en generation. 

”Vi vet att även om hälsan i befolkningen överlag är god 
och utvecklas i positiv riktning, förstås med undantag 
för effekterna av pandemin, så skiljer den sig mellan 
olika grupper, säger Elisabeth Wallenius. ”Bland perso-
ner med funktionsnedsättning rapporteras sämre livs-
villkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört 
med personer utan en funktionsnedsättning.”

Fler skattar sin hälsa som dålig
Fler personer med funktionsnedsättning skattar också 
sin hälsa som dålig i jämförelse med övrig befolkning. 
Det finns dessutom skillnader mellan könen då det är 
en lägre andel kvinnor än män med funktionsnedsätt-
ning som skattar sin hälsa som bra. Även tandhälsan 
skattas sämre bland personer med funktionsnedsätt-
ning. Inom flera områden vet vi också att personer med 
funktionsnedsättning riskerar försenad diagnos och 
därmed sen behandling, vilket leder fram till ökad död-
lighet i olika sjukdomar i jämförelse med resten av be-
folkningen. Ett exempel är sambandet mellan kvinnor 
med intellektuell funktionsnedsättning och sen bröst-
cancerdiagnos och därmed ökad risk för dödlighet i 
sjukdomen. Ett annat exempel är ökad dödlighet i hjärt- 
och kärlsjukdom bland personer med allvarlig psykisk 
ohälsa. 

Funktionsrätt leder till jämlik hälsa
Den som har goda livsvillkor som tillgång till trygghet 
och rättvisa, adekvat skola och utbildning, en menings-
full fritid, trygg ekonomi och en plats på arbetsmarkna
den kommer med större sannolikhet att ha möjlighet till 
goda levnadsvanor och en bättre hälsa. En jämlik och 
personcentrerad vård, där alla människor får samma 
goda tillgång till diagnostik och behandling, skapar ock-
så viktiga förutsättningar för en jämlik hälsa.
Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också cen-
trala i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.
”Så länge rättigheterna inte efterföljs kommer inte hel-
ler hälsan i landet att vara jämlik, det hänger ihop”, 
fortsätter Elisabeth. ”Därför har vi valt ut ett antal på-
verkansmål inom det här området som vi kommer att 
jobba för under valrörelsen.”

Alla livsområden påverkar hälsan
Påverkansmålen handlar om rätt till adekvat stöd i sko-
lan och under fritiden, om behovet av en handlings-
plan för att fler personer med funktionsnedsättning ska 
få arbete i paritet med resten av befolkningen. Målen 
handlar vidare om jämlik tillgång till rättsväsendet, ex-
empelvis i form av rättshjälp och om att stärka skyddet 
mot hatbrott för personer med funktionsnedsättning.
”Vi ska givetvis också arbeta för en jämlik vård, för att 
strukturerna i vården ska utgå från de med störst be-
hov och inte tvärtom. Vi vill att funktionsrättsrörel-
sen involveras i implementeringen av personcentrerad 
vård, så att man tar med sig kunskaper och erfarenhet-
er om personer med funktionsnedsättning och kronisk 
sjukdom. Funktionsrätt Sverige har den kunskap som 
krävs i arbetet för en jämlik hälsa och det är viktigt att 
partierna lyssnar på oss inför valet. Vi kan föreslå kon-
struktiva lösningar och erbjuda vår kompetens för att 
bidra till en gynnsam utveckling på centrala områden. 
En jämlik hälsa som inkluderar samtliga börjar i Funk-
tionsrättskonventionen”, avslutar Elisabeth Wallenius.

TEXT: MONICA KLASÉN MCGRATH
OPINION
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Styrketräning           

►►

Kaisa Mannerkorpi är legitimerad fysioterapeut och 
professor i fysioterapi vid Institutionen för neurove-
tenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och reha-
bilitering, enheten för fysioterapi, Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universitet.
Hennes huvudsakliga forskning innefattar funktions-
nedsättningar, aktivitetsbegränsningar och fysisk 
aktivitet hos patienter med långvarig smärta, fibro-
myalgi eller reumatologisk sjukdom. Studierna om-
fattar både kvantitativa och kvalitativa forsknings-
metoder. 

Berätta kort om dig själv och din bakgrund.
Jag är fysioterapeut och har arbetat inom reumatologi på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i 30 år, men blev gan-
ska tidigt intresserad av forskning. När jag började på 
Sahlgrenska, behandlade jag patienter med fibromyalgi 
enligt samma principer som jag behandlade patienter 
med reumatiska sjukdomar, vilket innebar träning för att 
förbättra sina egna kroppsliga resurser. Detta ansågs 
bidra till bättre hälsa och att man klarade vardagen på 
ett bättre sätt. Internationella medicinska kriterier för 
fibromyalgi fastställdes 1990, och fram till dess kallades 
tillståndet för mjukdelsreumatism. 

På vilket sätt blev du intresserad av fibromyalgi och 
smärta i relation till hur styrketräning påverkar sjuk-
domen?
Min  första  träningsstudie handlade om träning  i en 

tempererad bassäng. Bassängträning var vid den tiden 
en vanlig  träningsform för patienter med reumatoid 
artrit, med goda effekter, varför jag provade om trä-
ningsformen även hjälpte patienter med fibromyalgi, 
vilket det g jorde, framför allt gällande smärtlindring.
Nästa träningsstudie som jag g jorde fokuserades på 
stavgångträning, för att undersöka om den förbättrade 
konditionen. Det visade sig att konditionen förbättrades 
men att många patienter uppgav att de fick ont i knäna 
på grund av muskelsvaghet. Detta ledde till att jag frå-
gade mina patienter om de skulle våga sig på att träna 
styrka, trots att styrketräning tidigare varit tabubelagt, 
då det inom fibromyalgifältet länge ansetts att fysiskt 
ansträngande träning brukar ge ökad smärta. 

I den här specifika studien, vilken metod använde du 
för att mäta resultaten?
Själva träningen var utformad så att man börjar på 40 % 
av maximal belastning och höjer belastningen efter en 
viss tid till 60 % och senare till 80 %. Det är en modell 
som man tidigare hade provat i Finland och eftersom 
den verkade fungera bra där så ville jag prova samma 
upplägg på våra patienter.
Denna multicenterstudie planerades och genomfördes 
i 3 olika städer: Göteborg, Stockholm (professor Eva 
Kosek) och Linköping (professor Björn Gerdle).
Det totala antalet deltagande patienter var 120 och jag 
var ansvarig för Göteborgsdelen, tillsammans med mina 

Inga förändringar sker över en natt, men både forskning 
och erfarenhet visar att styrketräning bidrar till en lättare 

vardag för de som kämpar med fibromyalgi.

TEXT MARTIN HULTÉN
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doktorander Anette Larsson och Annie Palstam. Studien 
kom ut 2015 och heter Resistance exercise improves 
muscle strength, health status and pain  intensity  in 
fibromyalgia. 1. Studien visade på goda effekter på mus-
kelstyrka, symtomens svårighetsgrad och funktionen. 

Vad tror du att orsakerna till resultaten beror på?
Framförallt skulle jag vilja säga att korrekt genomförd 
fysisk träning ger goda resultat. Jag skulle vilja säga 
att träningen ger positiva effekter oavsett sjukdoms-
tillstånd och givetvis även hos hos friska. Men i vissa 
särskilt svåra tillstånd såsom fibromyalgi måste man ju 
verkligen tänka igenom hur man planerar träningen och 
göra individuella avvägningar från patient till patient. Alla 
patienter klarar inte att träna på samma sätt eftersom 
de har olika slags fysiska begränsningar. 

Därför planerade vi träningen utifrån personcentrerade 
principer där mina doktorander inledningsvis träffade 
varje patient enskilt och provade utrustningen och olika 
träningsmetoder.

För att både patienten och fysioterapeuten skulle vara 
förvissad om att patienterna skulle klara av träningen 
inleddes den på en mycket låg nivå, 40 % av maximal 
prestationsförmåga. Patienterna  tränade på denna 
låga nivå antingen i 2 eller 3 veckor för att se att de inte 
fick något bakslag av träningen. Jag anser att detta var 
viktigt, då många patienter med fibromyalgi berättar att 
de har prövat att styrketräna, men att de börjat träna på 
en för hög nivå, vilket resulterat i ökad smärta, varefter 
de blivit så osäkra på träningsprogrammet och sin egen 
förmåga att träna att de ofta hade slutat. 

Av den anledningen började vi på en mycket låg nivå och 
körde det 2 gånger i veckan under 2 eller 3 veckor, för 
att säkerställa att träningen inte ledde till något bakslag 
för patienten. 

Därefter höjdes träningsintensiteten till 60 % av max 
och då var ju tanken att om ökning av  belastningen ökar 
smärtan, då kan man gå tillbaka till 40 % som visade sig 
att fungera initialt. När man väl hade tränat 3 veckor på 

60 % av max så gjorde man ett försök att höja till 80 % 
av maximal prestationsförmåga. Det är den nivån som 
friska individer tränar på och som ökar styrkan när man 
tänker utifrån fysiologiska principer. När vi påbörjade 
studien utgick vi från att majoriteten skulle klara av 60 
%, men vi visste inte hur många som skulle klara av att 
träna på 80 % av maximal prestationsförmåga. Till vår 
glädje var det 60 % av patienterna som klarade den 
tunga belastningen, nämligen 80 % av max.

Ger tyngre belastning en bättre effekt?
Det gör det, men när vi analyserade data, såg vi förbätt-
ringar för symptom även hos de som inte kunnat höja sig 
från 40 eller 60%. Effekterna kan ju variera, beroende 
på vilka problem patienterna har, och idag är vi inne i ett 
skede där många patienter gärna vill prova träning med 
högre ansträngningsnivå eftersom man förväntar sig att 
få bättre effekter av den.

Skiljer sig resultaten mellan styrketräning och annan 
fysisk aktivitet eller konditionsträning?
Träningseffekterna är specifika - tränar man kondition 
blir man bättre i sin kondition, men inte i styrka. Tränar 
man styrka så blir man bättre i styrka, men inte i kondi-
tion. Tränar man rörlighet så blir man bättre i rörlighet.

Hur skiljer sig patienter med fibromyalgi åt vad gäller 
muskelstyrka? 
När det gäller patienter med fibromyalgi så är de oftast 
20 till 30 % svagare än friska individer. -Vad innebär 
detta för personen i fråga? Det innebär att personen 
kan bli fysiskt ansträngd redan i vardagliga aktiviteter. 
Aktiviteter som normalt inte borde kännas särskilt tunga 
och ansträngande, kan öka smärtan. Och är man mycket 
försvagad, kan man ha svårt att klara konditionsträning, 
då träning på cykel, stavgång eller snabba promenader 
förutsätter att man har god muskelstyrka. Därför är 
det bättre om man tränar styrka innan man övergår till 
konditionsträning. Konditionsträningen i sig är viktig då 
den förebygger uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar 
och även många andra sjukdomstillstånd.

◄ Alla patienter klarar inte att träna på sam-
ma sätt eftersom de har olika slags fysiska 
begränsningar, säger Kaisa.

 Foto : Pixabay
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► Träning
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Kan styrketräning med tyngre vikter ha någon sär-
skild inverkan på biologi eller smärta?
Det finns en intressant studie som Björn Gärdle står som 
första författare till som visade att koncentrationen av 
vissa algonena substanser i vävnaden minskade efter 
endast 20 veckors träningsperiod. Av dessa resultat drog 
vi slutsatsen att träningen bidrog till att minska smärtan. 
Relaterat till detta så finns det en annan studie som Eva 
Kosek gjorde som också är mycket intressant, där hon 
undersökte patienterna med magnetröntgenkamera 
före och efter träning. 

Hon undersökte samtidigt friska individer som också 
tränat efter samma program som patienterna och som 
då användes som kontrollgrupp. Hon fann då förbättrade 
förbindelselänkar  i  de  delar  av  hjärnan  som  är 
involverade i smärta. Detta i sin tur tyder på att träningen 
har positiv påverkan på centrala nervsystemet.  

Det kan ju vara rätt hög tröskel för många att ta sig 
över och just kanske för personer med fibromyalgi att 
gå till ett gym och börja styrketräna, har du några råd 
för den som tvekar?
Styrketräning måste utformas individuellt för varje per-
son då alla inte kan använda den utrustning som finns 
på gymmet och man behöver modifiera utförandet.
Är man inte van vid gymmiljön så vet man inte riktigt hur 
man ska ställa in vikterna och hur man ska börja. Därför 
anser jag att om man inte är van vid att träna på gymmet 
så borde man först konsultera en fysioterapeut.
Är man osäker så kan man alltid gå promenader, vilket är 
en form av träning som inte behöver vara individuellt an-
passad. Man kan också gå och simma till exempel. Men 
vill man komma längre i sin träning genom att påbörja 
till exempel styrketräning, då måste träningen anpassas 
individuellt till personens begränsningar.

1. https://gup.ub.gu.se/publication/239923

► Träning ger positiva effekter 
oavsett sjukdomstillstånd 
och givetvis även hos hos 
friska, säger Kaisa Manner-
korpi. Foto:KI
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Mätta och belåtna fick vi även liveunderhållning, inget 
som vi är helt vana vid under de senaste pandemiåren. 
Trubaduren Johnny Johansson underhöll med musik 
från då till nu, Sven-Ingvars och Elvis till Darin. 
 

Under tiden Johnny underhöll fick vi besök av två kon-
stiga figurer, var det några som gått fel? undrade säkert 
flera, inte minst Johnny som blev lite avbruten. Dessa 
konstiga damer som verkade komma från en annan tid 
satte sig i vilket fall som helst ned. Lite småtjatter hör-
des från dom, de tyckte att det missades en vers i näs-
ta låt som Johnny tog, mer förvirrad blev han. 
 

Johnny tackade för sig och blev tackad av oss med en 
blomma. Efter det kom damerna igång och pratade om 
ditt och datt, om ordförande som varit i Norrköping och 
all annanstans där hon också varit. En rolig stund fick vi 
i alla fall och det gick så småningom upp för fler och fler 
att dessa förvirrade damer hörde till sällskapet. Tack 
Ingela och Marita för ert härliga tilltag, att besöka oss 
som andra damer än de som var anmälda till stämman. 
 

Vi som blev valda under dagen är: 
Ordförande: Marie-Louise Olsson från Varbergs 
Fibromyalgiförening 
Vice ordförande: Birgitta Gustafsson från Örebro 
Fibromyalgiförening 
Kassör: Liselotte Ivehed från Malmö 
Fibromyalgiförening 
Ledamöter: Kajsa Dijkstra Eriksson från Malmö 
Fibromyalgiförening och Marie Björck från 
Fibromyalgiföreningen i Uppland 
 
Styrelsen tackar för det stora förtroendet, att åter leda 
förbundet i ytterligare två år. Ett förtroende som vi ska 
förvalta på bästa sätt. 

 
Årets stämma blev lite annorlunda, då vi för första gång-
en kunde erbjuda de som ville, att delta digitalt. Detta 
var ju lite spännande för oss som höll i allt; hur ska det 
här gå? Men det gick alldeles utmärkt, vilket vi är jät-
teglada för. Annorlunda var det också på så sätt att vi 
hade haft förberedande digitala möten med alla diskus-
sioner innan stämman, så vi bara skulle kunna klubba 
beslut. Lite diskussioner blir det ju ändå, men vi som or-
ganiserade det hela, är riktigt nöjda med hur bra det 
gick. Tack till alla som deltog och gjorde så att det gick 
bra och att vi inte behövde ha en lång och utdragen 
stämma.
 

Stämman inleddes med det sedvanliga öppnandet och 
överlämnandet till den som blev vald som mötesordfö-
rande. Vi hade vår eminenta Karin Blomstrand med ett 
förflutet i Studieförbundet Vuxenskolan som mötesord-
förande. Karin är suverän på möten - bra på att hålla 
ordning på att vi diskuterar rätt saker, hon är en klippa 
att ha med. Förhandlingarna gick bra, de som satt hem-
ma vid datorn kunde följa allt på sin skärm och vi i loka-
len såg dom på storbild. 
 

Vi som denna gång blev valda till förbundsstyrelsen är 
samma som suttit de senaste två åren. Den enda för-
ändringen är ett byte av kassör. Liselotte Ivehed blev in-
vald som kassör och förre kassören valdes som leda-
mot, en rockad som var önskemål från berörda parter. 
 

På kvällen intog vi en mycket god fisk och en lika god ef-
terrätt i hotellets restaurang. Mycket prat blev det när vi 
nu äntligen kunde träffas fysiskt. Eftersom vi alla kom-
mer från olika föreningar blir det mycket föreningsprat: 
Hur gör ni? Vad gör ni? Kommer era medlemmar på ak-
tiviteter? Hur gör ni för att få medlemmar att delta? 
Frågorna är många och svaren varierande. 

 
 

STÄMMAN 2022
TEXT MARIE-LOUISE OLSSON │ FOTO MARTIN HULTÉN
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Inför valet 2022 och under Politikerveckan i Almedalen kommer Fibromyalgiförbundet att arbeta 
med frågan ”Personcentrerad och jämlik vård för alla”.

Vi tycker att alla har rätt till lika vård var man än bor i landet. Vi ser hur strukturer inom vården 
byggs upp kring de som har minst behov, vilket slår hårt mot dem med ett större vårdbehov. Det 
är dessa frågor vi kommer att driva påverkansarbete kring, bland annat i Almedalen.

ALMEDALEN 2022

Enligt experter kan det finnas goda orsaker till att  
skaffa en målarbok för vuxna. När vi sysselsätter 
oss med att fylla i färglabyrinter, så är det inte bara 
en lek, utan också ett slags meditation, kreativitet 
och närvaro i nuet. Utnyttja möjliheten att koppla 
av lite, finna ro, andas med magen och tömma  
huvudet om än bara för en liten stund.

MANDALA
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FM-Krysset ◄

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

VINNARE
FM-KRYSSET nr1 2022 
Lösning : En bukett vår

1 :a pris 
Ingeborg Nolåkers

Gustavs
2 :a pris

Ritha Göthberg
Klintehamn

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



23

HON
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.

23

TEXT CECILIA ODLIND │ BILD MARTIN STENMARK

►►

HON
VILL

FÖRSTÅ 
SMÄRTA

Motstånd och ifrågasättande har inte stoppat professor Eva 
Kosek. Tvärtom har hon aktivt gått mot strömmen. Tack vare  
hennes forskning har förståelsen för smärttillståndet fibromyalgi 

ökat – och patienterna möts idag av mindre misstro.

TEXT CECILIA ODLIND │ BILD ULF SIRBORN
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►► HUR KOMMER DET SIG ATT DU FORSKAR OM 
NÅGOT SOM INTE FINNS? Den frågan fick Eva Kosek 
ofta i början av sin yrkeskarriär. På 1990-talet var fibro-
myalgi en kontroversiell diagnos. Den avfärdades som 
en slaskdiagnos för framförallt kvinnor som hade mycket 
värk av oklar anledning. 

–  Men  jag  gillar  att  gå  mot  strömmen.  Jag  tänk-
te  att  om  ingen  annan  bryr  sig  om  de  här  pa-
tienterna  så  kan  väl  jag  göra  det,  säger  hon.  
Som smärtläkare fick hon höra liknande berättelser från 
många  olika  patienter.  Typiskt  var  ökad  smärtkänslig-
het: De beskrev att sådant som  i normala  fall  inte gör 
ont, som exempelvis kallt drag från ett fönster eller när 
någon  kramade  om  dem  lite  för  hårt,  orsakade  stark 
smärta. 

–  För  mig  blev  det  tydligt  att  detta  inte  bara 
handlade  om  gnäll  utan  var  ett  verkligt  problem.  
Hela  idén  med  smärta  är  att  skydda  oss  från  ska-
da  eller  hålla  oss  i  vila  så  att  kroppen  kan  läka. 
Signaler  går  från  kroppen  till  hjärnan  där  nya  signa-
ler  skickas  nedåt  längs  ryggmärgen  tillbaka  ut  i  krop-
pen.  Dessa  kan  försvaga  eller  förstärka  smärtan.  
Smärthämning kan exempelvis sättas igång när vi rör på 
oss. På liknande vis kan smärta i en del av kroppen leda 
till minskad smärtkänslighet  i andra delar av kroppen. 
Men denna smärthämning verkade inte fungera hos pa-
tienter med fibromyalgi. Det fick Eva Kosek att fundera 
på  om  problemet  hade  med  smärtreglering  i  centra-
la nervsystemet att göra snarare än smärtreceptorer  i 
musklerna. Och det visade sig stämma. År 1997 kunde 
hennes forskargrupp och en tysk forskargrupp – unge-
fär samtidigt och oberoende av varandra – visa att fibro-
myalgipatienter har störningar i sina kroppsegna smärt-
hämmande system. 

– Den bortfiltrering  av  smärtsignaler  som  till  exem-
pel  sker  hos  friska  personer  fungerar  inte.  Förenklat 
kan  man  säga  att  filtret  är  mer  grovmaskigt  så  att 
fler  smärtsignaler  når  hjärnan,  säger  Eva  Kosek.  
Detta gav ny förståelse för vad de runt 200 000 svensk-
ar med diagnosen fibromyalgi led av. Kunde detta även 

gälla  andra  smärttillstånd?  Eva  Koseks  forskargrupp 
ställde sig frågan och gick vidare med försök på patien-
ter med ledsjukdomen artros. Genom att strypa syretill-
förseln till armen med en blodtrycksmanschett provoce-
rade de fram en rejäl smärta hos en grupp patienter och 
en grupp friska försökspersoner. De testade smärtkäns-
ligheten för tryck på låret före, under och efter smärtpro-
vokationen.  Hos  de  friska  försökspersonerna  hämma-
des lårsmärtan tydligt av armsmärtan medan detta var 
satt ur spel hos artrospatienterna. Resultaten publicer-
ades i en vetenskaplig artikel år 2000.

–  Men  sedan  blev  det  tyst  bland  smärtforskare  i 
denna  fråga.  Jag  väntade  på  att  någon  skulle  göra 
en  liknande  studie  och  visa  samma  sak,  men  ing-
et  hände.  Det  gjorde mig  verkligen  –  verkligen  –  ner-
vös.  Jag  förstod  inte  varför  och  började  undra  om 
våra  resultat  stämde.  Det  är  fundamentalt  inom  ve-
tenskap  att  en  enda  studie  inte  bevisar  något,  resul-
taten  måste  kunna  reproduceras,  helst  flera  gång-
er  och  helst  av  andra  forskare,  säger  Eva  Kosek.  
Först  tio år  senare  lossnade proppen och det kom en 
rad  nya  studier  som  bekräftade  det  Eva  Koseks  fors-
kargrupp  hade  sett.  Sedan  dess  har  fältet  utveck-
lats  mycket.    –  Idag  är  detta  etablerad  kunskap. 
Exakt vad som händer på cellnivå vet man inte riktigt. 
Men förloppet är kartlagt: Det börjar med en lokal smär-
ta i kroppen som hos vissa individer leder till en uttrött-
ning  av  de  smärthämmande  systemen.  Detta  medför 
ökad smärtsignalering och högre smärtintensitet. 

– Det  kan  liknas  vid  en  äng,  där man  trampat  upp 
en  stig. Det  blir  lättare  och  lättare  att  gå  just  där.  På 
samma sätt  kommer  två nervceller  som ofta har  kon-
takt  med  varandra  att  bli  bättre  och  bättre  på  att 
kommunicera.  Till  slut  kan  det  också  leda  till  att  fler 
nervceller  aktiveras  runtomkring  vilket  kan  resulte-
ra  i  en  smärtutstrålning  till  ett  större  område  runt 
den  plats  där  smärtan  uppstod,  säger  Eva  Kosek.    
På  senare  tid har hennes  forskargrupp  intresserat  sig 
för  inflammatoriska  processer  hos  smärtpatienter.  De 
har sett att artrospatienter har förhöjda halter av inflam-
matoriska substanser, cytokiner, där de har sin artros, 

KORTA FAKTA OM....

Namn: Eva Kosek.

Titel: Professor i klinisk smärtforskning vid 
institutionen för klinisk neurovetenskap, 
Karolinska Institutet.

Ålder: 58.

Familj: Man och två vuxna barn.

Så kopplar jag av: Läser skönlitteratur, 
åker slalom, dansar, är i naturen. Jag har 
också haft marsvin i 22 år, just nu är de sex 
stycken och bor i öppna burar i köket. De 
vandrar fritt på en bestämd yta och håller 
sig där. Det är avkopplande att iaktta hur de 
lever sina liv.
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–  Jag  är  ändå  optimist.  I  och  med  att  nociplastisk 
smärta nu är definierad så börjar vi prata om smärta som 
en sjukdom i sig. Precis som du kan ha högt blodtryck 
som ett symtom på till exempel njursjukdom eller ha högt 
blodtryck i sig på grund av störningar i blodtrycksregle-
ringen, så kan du ha smärta som ett symtom på en ska-
da eller smärta på grund av störningar i smärtreglering-
en, det vill säga som en egen sjukdom, säger Eva Kosek.  
 
Att forska i allmänhet, och om ett ifrågasatt ämne i syn-

nerhet, verkar passa Eva Kosek av fle-
ra skäl. Hon beskriver sig själv som en-
vis, optimistisk och framåtdrivande. 
– Som forskare granskas man hårt 

av  kollegor  och  bidragsgivare,  med 
rätta.  Det  gäller  att  kunna  ta  till  sig 
befogad kritik men samtidigt  inte  låta 
sig  nedslås  allt  för  mycket,  särskilt 
om  du  testar  nya  idéer,  säger  hon. 
Eva Kosek  lyfter  också  vikten av  gott 

omdöme. 
–  Inom  forskningen  handlar  det  om  att  dra  la-

gom  stora  slutsatser  av  sina  resultat.  Att  tydligt  hål-
la  isär  hypoteser  eller  idéer  från  det  vi  vet  i  nuläget.   
Att forskning kan vara svårt hindrar inte henne.
– Svårt är kul. När du väl vet svaret på en fråga, då 

är det ju lätt och kan tyckas uppenbart. Men innan du 
vet svaret är det inte lika lätt. Forskning handlar om att 
generera ny kunskap och det innebär att efter bästa för-
måga orientera sig framåt i dimma. När den skingras är 
det dags att gå vidare. Vägen framåt kommer alltid att 
vara höljd i dimma, säger Eva Kosek.

till  exempel  knät.  Men  även  i  ryggmärgsvätskan  kan 
man se en inflammation. 

–  Inflammation  ute  i  kroppen  verkar  speglas  av  en 
inflammation  i  centrala  nervsystemet.  Men  intressant 
nog kan effekterna  vara olika.  Inflammationen  i  leder-
na visade sig vara förknippad med mer symtom, till ex-
empel smärta, medan inflammationen i hjärnan tvärtom 
var  förknippat med mindre  symtom,  säger  Eva Kosek. 
Beroende på vilken typ av inflammation man har i cen-
trala nervsystemet kan den vara associerad 
med en minskning eller en ökning av symto-
men. Med hjälp av hjärnavbildningstekniken 
PET,  positronemissionstomografi,  har  fors-
kargruppen kunnat visa att en viss typ av gli-
aceller med immunologisk kompetens är akti-
verade och sannolikt ansvariga för inflamma-
tionen i centrala nervsystemet hos patienter 
med fibromyalgi. Ju mer uttalad gliacellsakti-
vering patienterna hade i en viss del av hjär-
nan desto tröttare var de. 

– Om man kan hitta sätt att stötta gliacellers positi-
va effekter och dämpa de negativa så skulle det kunna 
innebära  helt  nya  behandlingsmöjligheter,  säger  hon. 
Resultaten  om  inflammation  i  hjärnan  hos  patienter 
med fibromyalgi har lett till stor medial uppmärksamhet. 
Att studien kan demonstrera objektiva avvikelser i hjär-
nan  hos  dessa  patienter  kan  förhoppningsvis  minska 
den misstro som många möts av, tror Eva Kosek.

–  Deras  situation  är  fortfarande  svår  men  läget  är 
ändå väldigt mycket bättre än när jag började inom fäl-
tet. Förståelsen har ökat enormt och inneburit att vi nu 
förutom  vävnadsskadesmärta  och  nervskadesmärta 
även  talar  om  en  tredje  form  av  smärta,  nociplastisk 
smärta,  som  alltså  beror  på  störningar  i  smärtregle-
ringssystemet, säger hon. Tack vare den nya kunskapen 
har också flera nya  läkemedel kommit som riktas mot 
smärtregleringssystemet.  Samtidigt  finns  förbättrade 
träningsprogram  och  psykologiska  behandlingsmeto-
der. Men  fortfarande är fibromyalgidiagnosen  inte helt 
kliniskt etablerad.

”Sedan blev 
det tyst bland 

smärtforskare i 
denna fråga”

…att smärta inte syns
Många som lider av smärta 
får höra att de ”ju ser så friska 
ut”. Tillståndet förknippas ofta 
med sjåpighet men det anser 
jag är oerhört orättvist. Många 
kämpar länge på egen hand 
och får mycket litet gehör från 
omgivningen.

…könsskillnader
Fler kvinnor drabbas av smär-
ta men vi vet inte varför. Sero-
tonin, som har med smärtreg-
lering i hjärnan att göra och 
som nöts ut vid stress, fylls på 
snabbare hos män. En hypotes 
är att det gör kvinnor känsliga-
re för smärta och ångest.

…smärtpatienter i kläm
Idag ska allt gå snabbt, vara 
lättbegripligt och billigt. Men 
smärta tar tid att utreda och 
behandla, beror ofta på kom-
plexa mekanismer och kräver 
samarbeten i vården, vilket gör 
det dyrt. Alldeles för få patien-
ter får tillgång till rätt form av 
hjälp.

Eva 
Kosek
Om...
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Det blev en mycket spännande vandring, där vi fick träf-
fa ett 50-tal figurer i vax – otroligt skickligt gjorda. Ibland 
fick vi titta två gånger för att se så det inte var en riktig 
människa som hamnat bland vaxdockorna. 
 

Där fanns även uppbyggda, torp, rum och ett porlande 
vattendrag  uppbyggda  inomhus,  antika  fordon  och  in-
redningar  och  en  liten  klädbutik  med  klänningar  från 
både 1800- och 1900-talet. En mycket sevärd och inte 
minst rolig stund i muséet. 
 

Mätta och belåtna drar färden vidare till Falbygdens ost 
i Falköping. Fast vi var mätta var provsmakningen av ost 
ett måste.  Efter  diverse  ostar  i  kassarna  far  vi  vidare 
till Basta Kvarncafé fint beläget vid Ätran.  Även där en 
macka med kaffe, vi var många som inte orkade mack-
an,  men  en  underbart  god  egengjord  glass  gick  ner. 
Dagen avslutade med en fotografering framför Ätran. Vi 
fick passa på mellan snöbyarna denna tidiga aprildag. 
 

Tack till alla som var med och gjorde dagen minnesvärd.

/Marie-Louise Olsson

 
Resan  gick  med  Fibromyalgidistrikt  Halland  och 
Asige  Buss med  start  i  Falkenberg,  för  vidare  färd  till 
Varberg och Veddige för att plocka upp resande. Lars-
Inge tar oss och bussen på väg 41 till Borås och vida-
re till Vårgårda för dagens första kopp kaffe och macka.                         
Med  förmiddagskaffet  i  magen  tar  vi  oss  till 
Hornborgasjön och en koll på tranor. Den 9 april ska det 
vara 15 300  tranor,  jag undrar  nog  vart  alla  dom var. 
Men tillräckligt var det för att få en god blick över både 
dans och  tjatter. Nöjda med att  få  sett  tranor  i  kylan, 
åkte vi vidare till en mycket god lunch på Cesarstugan.  
 
Vid bordet  fick  vi berättat  vad det  var  för  slags hus vi 
satt  i. När vi  först kom in  i stugan sa vi alla, vilket fint 
gammalt hus, vi blev mycket förvånade när vi fick reda 
på att huset var byggt i nutid i gammal stil, otroligt bra 
gjort. Så snopna vi blev som trodde att vi satt i ett rik-
tigt gammalt hus. Cesar som förr ägde gården har byggt 
upp ett muséum, om Bondens år – en mycket uppskat-
tad upplevelse  för stora som små.  I en 1300 kvadrat-
meter  stor  byggnad  fick  vi  uppleva  miljöer  i  Sverige 
som  det  var  på  1930-  och  40-talet  på  landsbygden, 
en  tid  innan  traktorer  gjorde  sitt  intåg  i  bondelivet. 

◄ Man på dass, en av alla härliga figurer på musseet "bondens 
år".

► Föreningsporträttet

TEXT OCH BILD  MARIE-LOUISE OLSSON
 RESAN TILL HORNBORGASJÖN
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VARBERGS FIBROMYALGIFÖRENINGS ÅRS-
MÖTE
 
Äntligen  en  riktig  fysisk  träff  med  våra  med-
lemmar  efter  2  år,  med  bara  några  få  uteak-
tiviteter.  23  medlemmar  kom,  glada  att  kun-
na  delta  på  2022  års  årsmöte.  Årsmötet  hölls 
i  Lottastugan  i  Socitetsparken  i  Varberg.  Mö-
tet började med en  tyst minut  för avliden med-
lem  sedan  förra  året.  Därefter  öppnades  mö-
tet  och  sedvanliga  årsmöteshandlingar  gicks 
igenom,  punkt  för  punkt,  med  Gun  Engström 
från  Falkenbergs  Fibromyalgiförening  som  års-
mötets  ordförande.  Själva  årsmötet  gick  fort 
och  Gun  tackades  med  en  bukett  tulpaner  för 
att  hon  ställde  upp  och  kom  till  oss  i  Varberg. 
 
Vi som blev valda till styrelsen tackade för att åter-
igen få förtroendet att leda föreningen ett år till. Vi 
har under året sökt nya styrelsemedlemmar, men 
utan resultat. Vi hoppas på att få napp till nästa år.   
 
Efter  att  årsmötet  var  klart  bjöds  det  på  smör-
gåstårta  och  kaffe  med  prinsesstårta.  Till 
kaffet  bjöds  det  även  på  underhållning  av 
elvis4ever, två killar från Halmstad med Elvisut-
strålning och Elviskläder. Killarna fick väggarna 
att gunga och oss att sjunga så att  förbipasse-
rade undra vad som händer i Lottastugan i kväll.  
Vi som var där hade en mycket trevlig stund och 
alla gick hem med ett leende på läpparna. Nyfik-
na på hur det lät, då finns ett litet smakprov på  
föreningens Facebooksida.

 
ÅRSMÖTE I SKÖVDE 

Skövde fibromyalgiförening har haft års-
möte med  sedvanliga  handlingar  - Man 
har  fått  en  ny  ordförande  i  Susanne 
Strand som hälsades välkommen. 

Avgående ordförande Anitha Gren tacka-
des av med blommor och choklad. Däref-
ter bjöds det på fika och  lotteridragning 
med fina blommor som vinst. 

Föreningen vill tacka alla medlemmar för 
det gångna året som inte varit riktigt sig 
lik och ser fram mot det här året.

▲ Några av mötets medlemmar.

► Middag med underhållning.



BORLÄNGE-FALUN | 024-380756, borlange@fibromyalgi.se

BORÅS | 070-528344, boras@fibromyalgi.se

FALKENBERG | 0764-111278, falkenberg@fibromyalgi.se

GÖTEBORG | 0705-446946, goteborg@fibromyalgi.se

HALMSTAD | 0708-661130, halmstad@fibromyalgi.se

HÄSSLEHOLM | 0709-565979, hassleholm@fibromyalgi.se

JÖNKÖPING-HUSKVARNA | 036-140027,

jonkoping@fibromyalgi.se

KRISTIANSTAD | 0708-424986, kristianstad@fibromyalgi.se

KRISTINEHAMN | 0702-551754, kristinehamn@fibromyalgi.se

KÖPING-ARBOGA-KUNGSÖR | 0703-544274,

koping@fibromyalgi.se

MALMÖ | 0706-071474, malmo@fibromyalgi.se

MJÖLBY | 0730-602452, mjolby@fibromyalgi.se

MORA | 0707-329332, mora@fibromyalgi.se

NATIONELL FÖRENING | 0708-661130,  

nationell@fibromyalgi.se

NORRKÖPING | 0707-691333, norrkoping@fibromyalgi.se

OSKARSHAMN | 0760-238309, oskarshamn@fibromyalgi.se

SKARA | 0511-17726, skara@fibromyalgi.se

SKELLEFTEÅ |0910-56057, skelleftea@fibromyalgi.se

SKÖVDE | 0706-894205, skovde@fibromyalgi.se

STOCKHOLM | 0721-674507, stockholm@fibromyalgi.se

TRELLEBORG | 0702-589968, trelleborg@fibromyalgi.se

UPPSALA | 018-710921, uppsala@fibromyalgi.se

VARBERG | 0708-661130, varberg@fibromyalgi.se

VISBY | 0705-526792, gotland@fibromyalgi.se

VÄRNAMO | 0703-390665, varnamo@fibromyalgi.se

VÄSTERVIK | 0730-466526, vastervik@fibromyalgi.se

VÄXJÖ | 0470-777855, vaxjo@fibromyalgi.se

YSTAD | 0760-576962, ystad@fibromyalgi.se

ÄNGELHOLM | 0703-637747, angelholm@fibromyalgi.se

ÖREBRO | 0735-217889, orebro@fibromyalgi.se

ÖSTERSUND | 0765-557935, ostersund@fibromyalgi.se

HALLAND | 0708-66 11 30,  

distrikthalland@fibromyalgi.se

 

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

FibromyalgiNytt Medlemstidningen som utkommer 
med fyra nummer per år
Göran Söderlund : 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

RETURADRESS
Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
41473 GÖTEBORG

LOKALFÖRENINGAR DISTRIKT

MEDLEMSFÖRMÅNER


