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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund- Fibromyalgi är en sjukdom med okänd etiologi och det är främst 
kvinnor som drabbas. Att lida av fibromyalgi innebär symtom som kronisk smärta, 
ständig trötthet och sömnsvårigheter. Diagnosen ställs utifrån olika kriterier och 
behandlingen riktar sig till att lindra symtomen. Syfte- Att belysa kvinnors 
upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metod- En litteraturstudie har använts. 
12 artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat- I resultatet 
framkom olika teman som beskriver upplevelser ur olika kontexter vilket bidrog 
till en ökad förståelse om dessa kvinnors. Det handlade om upplevelsen av fysiska 
symtom, att få en diagnos, hantera situationen, sociala relationer och möten i en 
sjukvårdskontext. Slutsats- Utifrån kvinnornas upplevelser om sjukdomen fann vi 
att bekräftelse var värdefullt då deras upplevelser måste tas på allvar. Att känna 
trygghet och tillit till människor har betydelse för kvinnornas förmåga att kunna 
hantera sin sjukdom. Som sjuksköterska är det viktigt att bekräfta dessa kvinnor 
för att hjälpa dem själva finna sina resurser och förbättra sin livssituation. 
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1 Inledning 

Fibromyalgi (FM) kännetecknas av smärta, trötthet och sömnstörningar (Socialstyrelsen, 2000). 

Ca 3-5% av befolkningen drabbas av FM och av dessa är 90 % kvinnor (Anderberg & Bonjer - 

Horwitz, 2007). FM har under lång tid varit en gåtfull sjukdom på grund av att det inte finns 

några klara svar på dess uppkomst. Sjukdomen beskrivs med negativ klang och har uttryckts som 

SVBK (sveda, värk och brännkärring) (Magnusson & Mannheimer, 2008). Under 80-talet var 

vårdgivares uppfattning att FM skulle vara en psykisk/psykosomatisk sjukdom och att värken 

skulle vara själens smärta. Detta fenomen kan fortfarande vara en missuppfattning av vårdgivare 

(Olin, 2002). Det innebär att drabbade kvinnor kan behöva kämpa med att bli trodda och tagna på 

allvar eftersom sjukdomen inte syns och har en okänd etiologi. Att inte bli bekräftad kan hota 

dessa kvinnors värdighet och integritet (Söderberg, 2007). Litteraturstudien ämnar undersöka 

huruvida kvinnor upplever det är att leva med FM, dess påverkan på deras liv och med hjälp av 

teoretiskt referensram få fram hur bekräftelse kan hjälpa dessa kvinnor. 

2 Bakgrund 

2.1 Fibromyalgi 

I nedanstående stycken presenteras FM’s uppkomst, symtom, diagnos och behandling som syftar 

till att ge läsaren en viss kunskap om sjukdomen. Begreppen omvårdnad, bekräftande omvårdnad 

och SAUK – modellen förklaras också. 

2.1.1 Uppkomst 

Det finns olika teorier om varför FM uppkommer. Grefberg och Johansson (2007) beskriver att 

muskelsmärtan vid FM beror på förekomst av allodyni. Allodyni definieras som smärta utlösta av 

retningar som normalt inte är smärtsamma, vilket skiljer sig från andra typer av muskelsmärtor. 

Socialstyrelsen (2000) redogör för tre olika modeller av uppkomsten av FM. En 

förklaringsmodell menar att smärtan utvecklas från en redan muskulär orsak, medan den andra 

förklaringsmodellen beskriver att det uppkommer i samband med stress som då leder till 

förändringar i smärtsystemet. Den tredje förklaringsmodellen menar att det inte finns någon 
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kroppslig orsak till smärtan. Sjukdomen visar sig i olika svårighetsgrader och en patient som har 

fibromyalgi blir sällan återställd. 

2.1.2 Symtom 

Muskelvärk är det vanligaste symtomet och smärtan kommer oftast smygande, blir mer påtagligt 

innan värken blir generaliserad (Grefberg & Johansson, 2007). Smärtan är kontinuerlig och finns 

både i vila och vid aktivitet. Smärtans intensitet är varierande med mer lindrigare perioder till 

mer uttalad smärta. Smärtan ökar vid stress och hos vissa vid temperaturskillnader. Värken 

upplevs som molande, brännande eller stickande och var värken är belägen kan variera från dag 

till dag. Tröttheten är också ett symtom som många av FM drabbas av och ökar vid kraftig 

smärta. Hos en del patienter kan tröttheten bero på depression och låg aktivitetsnivå 

(Socialstyrelsen, 2000). Tröttheten medför också ett stort problem i det dagliga livet för personer 

med fibromyalgi. En trötthet som finns utan att någon ansträngning utförts, en ständig trötthet 

som inte hjälper med sömn. Att vara orkeslös och inte har någon energi till dagliga aktiviteter 

beskrivs som centralt för sjukdomen (Söderberg, 2007). Sömnstörningar, svårt att somna, 

uppvaknanden under natten är ytterligare symtom som de flesta personer med FM har 

(Socialstyrelsen, 2000). Att leva med ett långvarigt smärttillstånd och den stress detta utgör 

påverkar personen fysiskt, psykiskt och socialt. Den psykiska påfrestningen kan leda till 

depressiva symtom och besvär i form av nedstämdhet, trötthet och initiativlöshet. Detta beror i 

stor del på smärtans påverkan och de begränsningar som smärtan leder till. Ungefär 50 % av alla 

som lider av FM uppger även att de har symtom i form av morgonstelhet och huvudvärk 

(Socialstyrelsen, 2000). Värken blir ofta värre vid kyla och vid fysisk träning, därför känner sig 

många personer funktionshindrade genom att de inte klarar av vardagliga saker på grund av 

värken men även att orken tryter (Grefberg & Johansson, 2007). 

2.1.3 Diagnos 

Smärtan vid FM kan upplevas olika starkt och det saknas objektiva metoder för läkare att avgöra 

om och hur ont patienten har (Olin, 2002). I den medicinska utredningen är det viktigt med 

noggrann anamnes där man bland annat går igenom tidigare smärttillstånd, bedömer 

muskelstyrka, smärtintensitet och ledrörlighet. Det tas även en rad olika blodprover för att 

utesluta andra sjukdomar som till exempel inflammatoriska systemsjukdomar, ledsjukdomar, 

borrelia med flera (Socialstyrelsen, 2000). FM är en egen diagnos accepterad av WHO och 
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socialstyrelsen, men kan förekomma tillsammans med andra sjukdomar (Olin, 2002). Diagnosen 

ställs utifrån diagnostiska kriterier eftersom man inte i dagsläget vet säkert vad som orsakar 

fibromyalgi. Kriterierna är införda av American College of Rheumatology (ACR) och infördes 

1990. ACR- kriteriernas innebörd för diagnosen är att personen har generell smärta och 

tenderpoints (Söderberg, 2007). Generell smärta förklaras som smärta i hela kroppen och smärtan 

skall ha funnits i minst tre månader. Tenderpoints är ömma punkter på kroppen. Personen ska 

uttrycka smärta och inte enbart ömhet vid lokal palpation vid icke smärtsamt tryck. Detta ska 

upplevas för att personen ska uppnå kriterierna för diagnos FM. Det finns arton olika tenderpoints 

och elva av dessa skall ge smärta för diagnosen FM, se bilaga 1 (Bengtsson, 2008). 

2.1.4 Behandling 

Behandlingen är ofta inriktad på att lindra de symtom som patienten uppvisar som exempel 

smärta, sömnbesvär och/eller depression. Dock leder den medicinska behandlingen sällan till att 

patienten blir smärtfri. Det är viktigt att undersöka individens behov vid behandling, som form av 

välbefinnande för att bedöma vad patienten klarar av eller inte och arbeta utefter det. Behoven för 

rehabilitering är individuell och utgår från patientens symtom, livssituationen och förmåga till att 

hantera sjukdomen. Att ge information till patient och anhöriga är viktigt, det vill säga 

information om sjukdomen, behandlingen, egenvård och de begränsningar FM kan föra med sig. 

Okunskap om FM kan leda till missförstånd och de besvär patienten har kan av andra uppfattas 

fel. Vårdpersonal behöver grundläggande kunskap om smärta och kunna se helheten i problemet. 

Det är viktigt att vårdpersonal har ett bra bemötande genom att visa respekt och empati för 

patienten (Socialstyrelsen, 2000). 

3  Teoretisk referensram 

3.1 Bekräftande omvårdnad 

Målet för bekräftande omvårdnad riktar sig till att stärka personens kompetens i livet och detta 

kan göras genom att stärka personens relation och uppfattning till sig själv. Människans 

självvärdering och existens är starkt förknippat med bekräftelse, då bekräftelse ger ett kvitto på 

att du finns. Ömsesidighet och viljan att delta i relationen mellan personer är grunden för 

bekräftelse vilket leder till ett positivt möte personerna emellan. I mötet med andra människor 

påverkas upplevelserna av synen på sig själv och vår självbedömning, antingen med positiva 
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värderingar eller med osäkerhet. Det bekräftande mötet är värdefullt då det ökar våra positiva 

värderingar om oss själva vilket leder till minskad osäkerhet. Ett icke bekräftande möte kan bli 

smärtsamt på grund av att det kan förneka och nonchalera vår existens och därmed minska 

människans värde och styrka. Om patienten upplever bekräftelse får hon ökad självkänsla 

samtidigt som det är lättare att anpassa sig till situationen. Bekräftelse bevarar och stärker vår 

självbedömning vilket ger personer möjlighet att vara den hon vill vara. Genom ökad 

självbedömning har personer lättare att använda sina förmågor att uppfylla mål i livet vilket leder 

till självrespekt och hopp om självförverkligande. Detta ger ökad motivation att använda 

förmågorna och våga anta utmaningar. Upplevelsen av att inte kunna hantera livssituationen kan 

förenas med skam, skuld och minskad självkänsla. Bekräftande omvårdad utgår ifrån bekräftelse 

av en persons subjektiva upplevelser vilket ska leda till att öka personens självbedömning i att 

våga anta nya utmaningar. Vid lyckade resultat av utmaningar stärks personen och ökar 

personens kapacitet att förverkliga centrala projekt i sin livsplan (Gustafsson, 2004). 

 

3.2 SAUK – modellen 

SAUK – modellen kan vara en vägledning för vårdpersonal att kunna ge stöd utifrån patientens 

resurser, förväntningar, förmågor och mål. S-fasen, är en emotionell fas. Omvårdnaden i denna 

fas handlar om att stödja personen genom att ge ökad trygghet och säkerhet och uttrycka sympati 

till personen. Att försöka involvera personen i dennes egen vård stärker personens motivation och 

engagemang i hälsoprocessen. Målet i S-fasens omvårdnad är att personen ska ha stärkt sin 

självbedömning och självreflektion. A-fasen, är en attitydfas där omvårdnaden handlar om att 

stödja personens resurser. Att vara ett stöd för patienten och att stärka deras relation mellan dem 

leder till att patienten själv ska kunna påverka sin egen hälsa och kunna känna upplevelsen av att 

ha kontroll över sin situation. U-fasen, är en kunskapslärande fas. Genom att stödja personen till 

att kunna validera och bedöma sin livssituation och ge stöd till personen att strukturera upp 

betydande faktorer i personens liv stärker personen som individ. Omvårdnadsmålet är att ge stöd i 

att utveckla den kompetens som personen har vilket stärker personen och ger en ökad 

självreflektion. K-fasen, är också en kunskapslärande fas. Utifrån personens livssituation kan 

man stödja denne genom att kunna handla utifrån personens kunskaper. Detta kan stärka 

personen att använda sina resurser, vilket stärker mognaden och personens egen självtro. 
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Omvårdnadsmålet är att stödja personens livskompetens. Vårdpersonalens förmåga att förstå och 

sätta sig in i patientens upplevelser kring hennes livssituation och ge stöd avgör om patienten får 

en god omvårdnad eller inte. God omvårdnad förklaras med en helhetssyn på människan och att 

stödja och stärka patienten. Att stärka patientens relation till sig själv sker genom bekräftande 

interaktion (Gustavsson, 2004). 

4 Problemformulering 

FM är en sjukdom som fortfarande har okänd etiologi och främst drabbar kvinnor. Att drabbas av 

FM kan innebära stora förändringar av livssituationen på grund av kronisk smärta, ständig 

trötthet och sömnstörningar (Jacobsson, 2007). Eftersom det inte går att fastställa FM med några 

blodprover och undersökning av muskelvävnad blir patienterna ofta förtvivlade (Gregersen, 

2006). Kvinnor som besöker vården anser sig bli dåligt bemötta och misstrodda, de uttrycker sig 

att de inte får den hjälp de söker vård för (Gunvaldsen – Abustal & Natvik, 1997). Enligt SFS 

(1982:763) skall vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Eftersom FM är en relativt ny diagnostiserad sjukdom och kritik ofta 

förekommer hos kvinnorna, vill vi nu undersöka saken. Denna studie utgår från en hypotes om att 

kvinnor med diagnosen FM, varken blir trodda eller får sina upplevelser av sjukdomen 

bekräftade. Genom att undersöka kvinnornas upplevelser av att leva med FM vill vi se om 

hypotesen stämmer. 

5 Syfte 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. 

6 Metod 

En systematisk litteraturstudie användes som metod och vetenskapliga artiklar har använts som 

källmaterial för att uppnå studiens syfte.  De valda artiklarna valdes ut, kvalitetsgranskades, 

analyserades och utformade ett nytt resultat utan att någon information borttagits för att stödja 

vårt syfte. De valda artiklarna har fått tillstånd från etisk kommitté eller har ett etiskt 

övervägande. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska det finnas underlag i form av artiklar av 

god kvalité för att kunna göra en systematisk litteraturstudie. Artiklarna ska vara underlag för 

bedömning och slutsatser skall kunna dras ifrån dessa artiklar. De artiklar som valts ut skall ha 
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fått tillstånd ifrån etisk kommitté eller beskriva ett etiskt övervägande. Oavsett om resultatet ifrån 

artiklarna motsätter syftet måste det lyftas fram. 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Denna studie inkluderade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna var 

publicerade på engelska, svenska, danska eller norska och motsvarade syftet. Ett tidsintervall på 

10 år (2000- 2010) valdes eftersom studien ämnade behandla den senaste forskningen. 

Sökningarna begränsades till kvinnor med diagnosen FM då vi valt att enbart inrikta oss på detta 

kön, eftersom kvinnor utgör den största delen av personer med FM. Artiklar som innehöll 

medicinsk fakta och behandlingstrategier exkluderades.  

6.2 Sökförfarande 

Artikelsökningen inleddes med en provsökning i relevanta databaser. Axelsson (2008) skriver att 

det är ett bra sätt för att se om det finns vetenskapliga artiklar inom det valda området innan 

sökningarna preciserades. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo. 

Sökningar gjordes även i SweMed+ utan resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2008) täcker 

de valda databasernas forskning kring omvårdnad och medicin där Cinahl fokuserar på 

omvårdnad och Pubmed på medicin och omvårdnad. Psycinfo innefattar psykologisk forskning 

inom medicin och omvårdnad och SweMed+ fokuserar på medicinsk forskning. En första 

sökning gjordes vilket ledde till en alltför begränsad sökning. En träff inbokades med en 

bibliotekarie för att få råd om sökningen. För att finna relevanta sökord till varje specifik databas 

användes ämnesordlistor. I Cinahl användes subject terms, i pubmed MeSH termer och i Psycinfo 

användes thesaurus där narrower terms och related terms inkluderades till ordet quality of life 

för att få en utvidgad sökning. De sökord som valdes var: Fibromyalgia, Quality of life. I 

Psycinfo användes även begreppet Client Attitudes i sökningen för att utöka antalet träffar. Valet 

av att använda Quality och life (livskvalité) gjordes då vi ansåg som Rustøen (1993) att 

livskvalité innefattar hela livet, vår tillvaro och riktar sig mot människans subjektiva upplevelser, 

alltså individens upplevelser av att ha ett bra eller dåligt liv. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) kan kombinationen av sökorden ske med booleska operatorerna AND, OR eller NOT. Vid 

kombinationerna användes alltid ordet Fibromyalgia för att sedan kombinera med den booleska 
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operatorn AND tillsammans med Quality of life eller Client Attitudes vilket gav bra begränsade 

sökningar. De artiklar som inte fanns i fulltext söktes via Google Scholar eller Elin @ Kalmar, 

vid uteblivet resultat beställdes resterande artiklar. Se tabeller över sökresultaten (Tabell 1 – 3). 

Manuell sökning kan ske genom att studera artiklarnas referenslistor för att finna fler intressant 

artiklar som berör ämnesvalet (Forsberg & Wengström, 2008). En manuell sökning gjordes på 

alla valda artiklars referenslistor där tre relevanta artiklar påträffades. Totalt resulterade det i 12 

artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen. 

 

TABELL 1  

Sökning i databasen Cinahl 100210.  

Dubblett *nr av artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Utvalda artiklar för 
kvalitetsgranskning 

1 
Fibromyalgia 

699 0 0 0 0 

2 Quality of 
Life 

11431 0 0 0 0 

1 AND 2 94 94 89 5 3 (nr1, 2, 8) 
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TABELL 2 

Sökning i databasen Pubmed 100210  

Dubblett * nr av artikel. 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa artiklar Utvalda artiklar för 

kvalitetsgranskning 

1 Fibromyalgia 1405 0 0 0 0 

2 Quality of 

Life 

31231 0 0 0 0 

1 AND 2 194 194 190 10 4 (nr: 6, 9, 11, 12) 

*Nr: 1, 8) 

 

 

TABELL 3 

Sökning i databasen Psycinfo 100210.  

Dubblett * nr av artikel. 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Utvalda artiklar för 
kvalitetsgranskning 

1 
Fibromyalgia 

342 0 0 0 0 

2 Quality of 
Life 

14363 0 0 0 0 

3 Client 
Attitudes 

4617 0 0 0 0 

1 AND 2 26 26 26 3 *Nr: 1 

1 AND 3 7 7 7 2 2 (nr 4, 7) 

 

Vid den manuella sökningen via de utvalda artiklarnas referenslistor fann vi ytterligare tre 

artiklar; nr: 3, 5 och 10 
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6.3 Urval av artiklar 

Valet av artiklar gjordes utifrån tre steg i sökandet efter artiklar om kvinnors upplevelser att leva 

med FM. Under första steget lästes alla artiklars titlar. Under andra steget lästes alla artiklarnas 

abstrakt och då de inte motsvarade att handla om kvinnors upplevelser av att leva med FM valdes 

de bort. Tredje steget gjordes genom att läsa de utvalda artiklarna som motsvarade vårt syfte. 

Efter det tredje steget återstod det nio artiklar.  

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån två olika granskningsmallar utformade av William, Stoltz 

och Bahtsevani (2006). Granskningsmallarna är utformade för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, se bilaga 2 & 3. Granskningsmallarna fokuserar exempelvis på artikelns 

problemformulering, dess etiska resonemang, urval, metod, giltighet och bortfall. Utifrån dessa 

aspekter bedömdes studiens sammanfattande kvalitet vilket förklarades i betyg som hög, medel 

och låg. Bedömningen av kvalitativa artiklar utgjordes via poäng där 13-15 aspekter måste 

uppfyllas för att uppnå hög kvalité, 8 till 12 poäng för medel och 0 till 7 för låg kvalité. För 

kvantitativa artiklar såg ut som följande, för hög kvalité krävdes 13-17 aspekter, medel 8-12, låg 

0-7. Av våra utvalda artiklar fick sju betyget hög och fem betyget medel, ingen artikel fick 

bedömningen låg. Alla artiklar inkluderades i vår studie då de var relevanta för vårt syfte. Efter 

vår kvalitetsgranskning gjordes en artikelmatris för att tydliggöra varje artikels syfte, metod, 

resultat och kvalitet, se bilaga 4. 

6.5 Analys 

Friberg (2006) beskriver den kvalitativa analysen som en process från en helhet, som bryts ned 

till olika delar för att sedan bilda en ny helhet. Den analytiska processen sker genom att läsa 

igenom de valda artiklarna för att skapa sig en uppfattning om var artiklarna handlar om. Att läsa 

artiklarnas resultat och dess teman görs för att ta ställning till om resultatet ger svar på det egna 

syftet. Sammanställning av varje artikels resultat skall göras för att skapa en överblick över 

materialet. De olika resultaten relateras mot varandra för att finna likheter och skillnader mellan 

de olika artiklarna. Därefter placeras likheter mellan artiklarnas resultat in med varandra och 
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bildade nya teman. 12 artiklarna valdes ut för analys. Artiklarna lästes flera gånger för att skapa 

en förståelse och en överblick av dess innehåll. Därefter togs resultaten i artiklarna ut, lästes 

noggrant och översattes från engelska till svenska, då det ansågs vara det mest effektiva och 

noggranna sättet att sammanställa resultaten på. Genom enskild läsning av studiernas resultat togs 

initiala teman fram som sedan diskuterades av författarna. Tillsammans färgmarkerades och 

sönderdelades textmaterialet för att sedan placeras in under lämpliga teman. Dessa teman 

användes som en mall för att vi nästa läsning kategorisera resultatdelarnas olika innehåll genom 

att hitta likheter och olikheter mellan innehållet. Det resulterade i nya teman som ligger till grund 

för och motsvarar studiens frågeställningar och bildar också rubriker för resultatredovisningen, se 

tabell 4.  

 

TABELL 4. Analysöversikt 

Initiala teman    Teman     Subteman 

Upplevelser av låg livskvalité  Upplevelser av de fysiska symtomen 

Att leva med osynliga symtom  Upplevelser av att få en diagnos 

Söka svar om sjukdomen   Upplevelser av att hantera situationen    

Upplevelser om hur FM hanteras  Upplevelser av sociala relationer på   Arbetet  

Positiva möten med sjukvården  Upplevelser av möten i en sjukvårdskontext  Familjen  

Negativa möten med sjukvården         Vänner och  

Att upptäcka sjukdomen          aktiviteter 

Föreslag på hur vården kan förbättras 

Påverkan på relationer 

 

7 Resultat 

7.1 Upplevelser av de fysiska symtomen 

Kvinnorna beskrev att de upplever ungefär fjorton olika symtom och de fyra vanligaste var 

smärta, trötthet, sömnsvårigheter och stela leder. (Stuifbergen, Phillips, Voelmeck, & Browder, 

2006). Den ständiga oförutsägbarheten och variationen i typ av symtom beskrevs som ett 

kännetecken för FM och nästan alltid var minst ett av symtomen närvarande under en viss 
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tidpunkt på dagen (Cunningham & Jillings, 2006). Symtomen beskrivs som oförutsägbara och 

varierar från dag till dag vilket lede till en osäkerhet att inte kunna planera framåt i tiden 

(Löfgren, Ekholm & Lundman, 2006; Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 2000; 

Sturge-Jacobs, 2002). För en del kvinnor kom sjukdomen smygande och hos andra plötsligt. 

Kvinnorna menade att deras liv förändrats totalt från det liv de hade innan sjukdomen. Livet var 

nu guidat av sjukdomen, livet var förändrat men förändringen är osynlig, bara en känsla i kroppen 

(Söderberg & Lundman, 2001). Upplevelserna om orsaken till smärtan var olika beskrivet bland 

kvinnorna där de främst såg den som ärftlig, ha låg smärttröskel, kroppslig svaghet, upprepade 

infektioner, reumatologiska faktorer eller fysisk överbelastning (Hallberg & Carlsson, 2000). Det 

förekom även att kvinnor som trodde att stress, överansträngning eller att en olycka hade utlöst 

deras FM (Stuifbergen et al., 2006). En del av kvinnorna beskrev sjukdomen som en känsla av att 

vara närvarande men samtidigt frånvarande (Söderberg, Lundman & Norberg, 2002). Kvinnorna 

distraherades av smärtan och hade en betydande inverkan på deras liv, smärtan beskrevs i termer 

som intensiv, outhärdlig, förskräcklig och fruktansvärd (Hallberg & Carlsson, 2000). Kvinnorna 

beskrev att en del av kroppen eller hela kroppen var påverkad av smärta och lokaliseringen av 

den mest intensiva smärtan ofta flyttades från en dag till en annan (Hallberg & Carlsson, 2000; 

Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz & Martin, 2008). Smärtan var ofta belägen till 

huvudet, armarna, händerna, höfterna och ländryggen. Kvinnorna kunde också i detalj beskriva i 

vilken typ av vävnad smärtan upplevdes, exempel i muskler, senor, leder, skelett och beskrev det 

som att de hade tunga vikter på kroppen. Majoriteten upplevde betydande förlust av styrka i 

armar och händer vilket ledde till svårigheter att lyfta och bära föremål.  Den förlorade orken var 

lokaliserad till de övre extremiteterna medan spändhet, trötthet och utmattning upplevdes mer 

generellt över kroppen. Att utföra något ansträngande kunde leda till smärta i flera dagar 

(Hallberg & Carlsson, 2000; Arnold et al., 2008). Tabletterna mot smärta som de tog hjälpte 

oftast inte (Sturge-Jacobs, 2002). Flera kvinnor kämpade med de utmaningar som FM förde med 

sig. De försökte upprätthålla hopp om botemedel eller i alla fall behandling som erbjuder 

tillräcklig symtomlindring (Arnold et al., 2008; Söderberg & Lundman, 2001; Cunningham & 

Jillings, 2006). Att inte ha kontroll på smärtan gjorde att dessa kvinnor kände sig hjälplösa och att 

de inte hade kontroll över sitt liv (Sturge-Jacobs, 2002). 
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Kvinnorna uppgav att trötthet eller brist på energi var det allra värsta symtomet. Tröttheten och 

smärtan var ständigt närvarande. När kvinnornas kroppar kändes tunga kunde ibland vila hjälpa 

dem för att sedan klara av resten av dagen. Att spara energi var viktigt och därför ignorerades en 

del uppgifter för att kunna ha mer energi till viktigare uppgifter. En kvinna beskrev det som att 

man får 10 liter bränsle per dag som man sen får använda på bästa sätt. När de 10 liter bränsle är 

slut så orkar man absolut inget mer. Kvinnorna önskade förbättrad förmåga i att kunna sova då 

smärtan störde sömnen. Det uppgavs att både trötthet och smärta var direkt förknippat med 

kvalitén på deras sömn och att gå upp på morgonen var svårt (Arnold et al., 2008; Sturge-Jacobs, 

2002; Söderberg et al., 2002).  

 

Kvinnorna hade svårt att motivera sig att börja med en uppgift eftersom den ständiga smärtan 

tagit deras energi och störde deras koncentration. Det upplevdes som pinsamt att inte klara av att 

utföra enklare uppgifter. De upplevde även depression och ångest, uttryckte känslor av skam, 

skuld, frustration och isolering. Kvinnorna upplevde deras FM som hemsk och att det har fått 

allvarliga konsekvenser i deras liv och att FM är emotionellt bestämmande (Arnold et al., 2008). 

Det förekom att kvinnorna upplevde att deras minne och mentala skärpa hade påverkats negativt 

av FM, att de glömde viktiga uppgifter och hade svårt att koncentrera sig (Arnold et al., 2008; 

Hallberg & Carlsson, 2000; Sturge-Jacobs, 2002). Kvinnorna beskrev att livet innan FM var mer 

aktivt och att de hade blivit mer passiva på grund av FM. De vill göra saker men har inte styrkan 

till det (Söderberg & Lundman, 2001) . Kvinnorna kände att de hade sämre psykisk hälsa på 

grund av FM och några kvinnor hade övervägt självmord sedan symtomen av FM hade börjat, 

vilket de inte hade övervägt innan de blev sjuka (Bernard, Prince & Edsall, 2000). Kvinnorna 

ansåg sig ha lägre livskvalité efter att de drabbats av FM än innan och om FM skulle botas skulle 

deras livskvalité bli högre än både tiden med FM och innan de blev sjuka (Bernard, Prince, & 

Edsall, 2000). 

7.2 Upplevelser av att få en diagnos 

Många kände en lättnad när de fick diagnosen, men många i kvinnornas omgivning kände inte till 

FM vilket gjorde det svårt för kvinnorna att ibland få adekvat stöd (Arnold et al., 2008).  

Diagnosen var för många viktigt då det legitimerade kvinnornas problem. Kvinnorna kände att 
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andras kunskaper och attityder hade betydelse för hur de skulle tas emot av omgivningen. Det 

förekom att kvinnorna med FM upplevde att vårdgivare ansåg diagnosen som tvivelaktig 

(Åsbring & Närvänen, 2002). Kvinnorna upplevde ett godkännande i den sociala världen då deras 

sjukdom blivit en diagnos. Däremot hade ett fåtal kvinnor bristande kunskap om FM vilket 

begränsade dem vid diagnostik (Madden & Sim, 2006). 

7.3 Upplevelser av att hantera situationen 

Det fanns kvinnor som använde sig av alkohol och läkemedel/droger för att fly från symtomen. 

Men flertalet kvinnor använde sig av mer positiva metoder för att hantera det dagliga livet. Detta 

kunde exempelvis vara genom meditation, avslappning, träning, samtala med någon och 

fritidsintressen (Bernard et al., 2000). Professionella behandlingsstrategier såsom sjukgymnast, 

akupunktur, massage med mera var populärt bland kvinnorna. De flesta kvinnorna uppgav att de 

testat det mesta, allt för att försöka bli av med sitt lidande. En del av kvinnorna tänkte på glada 

upplevelser i nuet eller som varit för att distrahera smärtan (Hallberg & Carlsson, 2000). 

FM har bidragit till att kvinnorna inte längre planerade utan tog istället dagen utifrån hur de 

mådde och vilken styrka de hade. Majoriteten av kvinnorna menade att de vande sig vid 

restriktionerna sjukdomen innebar. Livet var uppskissat som mer tråkigt och monotomt än innan. 

Kvinnorna upptäckte också emotionella reaktioner på förändringarna då de kunde känna ilska och 

irritation för att de var förhindrade att göra saker. En del av kvinnorna utövade sporter som de 

gjort tidigare även att de visste att de skulle få ont flera dagar efter. Detta för att övervinna 

sjukdomen och få göra det de tycker om. För deras självkänsla var det viktigt att utföra saker för 

att de också ska känna att de klarar av det. Många kvinnor försökte leva med förändringarna som 

FM medfört och de försökte acceptera sin förändrade livssituation. De menade att man måste 

acceptera att leva med FM och fortsätta göra saker man tycker om. Man måste vara envis, och 

lära sig att allt tar mycket längre tid (Söderberg & Lundman, 2001).  

 

Många kvinnor hade dragit sig tillbaka från olika områden i deras sociala liv vilket var en strategi 

för att undvika de krav och förväntningar av hur andra människor tycker man borde vara. En del 

försökte istället dölja sjukdomen och upprätthålla en fasad i sociala sammanhang vilket gjorde att 

de var nära att kollapsa när de kom hem. Att upprätthålla en fasad tyckte dessa kvinnor hjälpte 
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dem att minimera de negativa omdömena de upplevde sig möta samtidigt som de kunde behålla 

sin gamla identitet. Det förekom kvinnor som hanterade situationen genom att sprida information 

om sjukdomen detta genom att kopiera upp artiklar om sjukdomen och dela ut till kollegor, 

vänner och familjemedlemmar för att öka deras kunskap och förståelse (Åsbring & Närvänen, 

2002). 

 

Kvinnorna menade att små saker i livet så som att äta god mat, ha trevliga stunder med familj och 

vänner, skapa tid för sig själv var ett sätt att sträva efter kroppslig balans i livet. Kvinnorna 

menade att en lugn morgon var en förutsättning för att resten av dagen skulle bli bra. Ta hand om 

sig själv innebar att undvika onödig stress och hjälpa kroppen att fungera så bra som möjligt. Det 

var viktigt att sätta gränser genom att prioritera och sänka kraven. De använde sin smärta som 

guide för att lära sig sina gränser genom att ha konstant uppmärksamhet på kroppens varningar 

såsom ökad smärta eller stelhet, vilket kunde förhindra försämring om man slutade i tid. Ibland 

räcker det med en stunds vila, så kan man fortsätta igen. Ibland när det var omöjligt att avsluta 

arbeten eller aktiviteten så valde de istället att stå ut med den ökade smärtan. Kvinnorna försökte 

medvetet använda ett positivt tänkande och att ha en positiv attityd betonade kvinnorna som en 

viktig strategi för att hantera tillståndet. Kvinnorna kunde mycket om sin sjukdom. De hittade 

mycket information på internet och i tidningar. Kunskapen gav dem självkänsla och respekt för 

andra i samma situation. Det uppmuntrade även dem att inte tänka på smärtan som farlig 

(Löfgren et al., 2006).  

7.4 Upplevelser av sociala relationer 

7.4.1 På arbetet 

Det var vanligt att kvinnorna beskrev förändringar i arbetslivet direkt relaterade till FM 

(Söderberg & Lundman, 2001). Många kvinnor uppgav att de inte kunde arbetade grund av 

sjukdomen. De som fortsatt att arbeta trots FM hade fått gå ner i arbetstid på grund av symtomen 

(Bernard et al., 2000; Söderberg & Lundman, 2001). Arbetet ansågs vara meningsfullt och en 

glädje i livet och motivationen till att fortsätta arbeta var hög. Kvinnorna menade att personer 

med FM måste ha flexibla arbetstider och att korta sjukskrivningar kunde vara nödvändigt. Ett 

annat förslag som framkom från kvinnorna var att arbeta mer under sommarmånaderna och vara 
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sjukskriven på deltid under vinterhalvåret. Att vara på jobbet klockan åtta på morgonen kunde 

innebära att gå upp redan vid klockan fem för att få igång kroppen. Kvinnorna undrade över hur 

länge det skulle vara möjligt att arbeta och uttryckte en oro över att kanske inte hitta ett mer 

passande yrke om de var tvungna att sluta. Det var svårt att få ett jobb som är anpassat för FM. 

Många av kvinnorna uttryckte att det skapat problem på arbetsplatsen sedan de fick FM. Några 

av kvinnorna uttryckte en ledsamhet att lämna sina jobb och en känsla av att bli placerad utanför 

världen och de kände sig mindre värdefulla. De hade känt att arbetskamraterna saknade förståelse 

och de kände sig utanför. Arbetskamraterna saknade intresse för deras situation och för några 

hade ingen på deras jobb frågat hur de mådde efter att ha varit sjukskrivna en längre tid. Stöd från 

kollegor upplevdes inte så vanligt bland kvinnorna (Löfgren el al., 2006; Söderberg & Lundman, 

2001). En del kvinnor hade innan de fått sin diagnos blivit anklagade av arbetskamraterna för att 

vara arbetsskygga (Åsbring & Närvänen, 2002). 

7.4.2 Familjen 

Familjemedlemmarna var ofta ett stöd för kvinnorna. Att veta att familjemedlemmarna gav stöd 

och förståelse gav dem styrka, självförtroende att fortsätta kämpa. Att ha en familj innebar någon 

att dela ansvaret och hushållssysslor med (Löfgren et al., 2006). Det förekom att kvinnorna kände 

att de inte kunde ta hand om sina barn på samma sätt som innan sjukdomen (Arnold et al., 2008). 

En kvinna beskrev att hon kände att hennes barn fått lida på grund av sjukdomen då hon inte 

kunde göra lika mycket som innan sjukdomen (Cunninghamn & Jillings, 2006). Familjen var 

tvungen att ta mycket mer ansvar för sysslorna i hemmet. Den ständiga tröttheten och smärtan 

visade sig minska den sexuella intimiteten med sin partner (Arnold et al., 2008). Många makar 

var förstående men inte alla (Söderberg & Lundman, 2001). En del av kvinnorna menade att det 

tog flera år innan de blev accepterades av sina makar. De upplevde att deras roll i familjen hade 

förändrats, det dem tidigare utförde i hemmet kunde längre inte utföras. Kvinnorna upplevde 

även att de behövde mer hjälp från familjemedlemmarna, men att de tyckte det var jobbigt att 

fråga om hjälp (Söderberg et al, 2002). 

 

En del kvinnor kände att deras smärta gjorde dem irriterade vilket påverkade deras 

familjemedlemmar negativt. Några kvinnor försökte att inte visa att de hade ont utan försökte 

hålla smärtan inom sig, konsekvenserna uttrycktes i irritation eller depression. En del kvinnor 
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menade att även om de inte ville visa smärtan utåt sett så kunde deras närmaste känna igen deras 

smärtsignaler (Hallberg & Carlsson, 2000). Kvinnornas gemensamma mål var en önskan att få ett 

normalt liv och möjligheten att göra saker för dem själva och deras familjer även om de behövde 

kämpa (Sturge-Jacobs, 2002). 

7.4.3 Vänner och aktivitet 

FM påverkade kvinnorna att upprätthålla kontakt med sina vänner, många kvinnor upplevde att 

de inte kunde planera något då de inte visste hur de skulle må. Detta ledde till att de istället 

struntade i att vara med då de inte ville bli dömda som otillförlitliga. Några mötte skepsis från 

arbetskamrater och vänner vilket lede till förlust av vänskap. Många var även rädda för att skaffa 

nya vänner eftersom de inte kunde delta i sociala sammanhang (Arnold et al., 2008). Den 

ständiga förekomsten av symtomen stoppade kvinnorna att vara med i dagliga aktiviteter och de 

flesta kände att de fått överge sina tidigare roller och aktiviteter. Några kvinnor upplevde att de 

inte förlorat vänner men att FM hindrar relationen till vännerna (Cunningham & Jillings, 2006). 

  

Många av kvinnorna hade inte energi för att träffa vänner som innan på grund av bristen på ork. 

Vänner hade olika förståelse varför kvinnorna inte vill följa med och shoppa som innan eller 

varför de inte lika ofta bjuder in på middag. Många kvinnor tycker att de fått en ökad förståelse 

för andra människor som är sjuka. Kvinnorna uttryckte att många människor ofta kommenterade 

hur friska de såg ut (Söderberg och Lundman, 2001). Kvinnorna försökte uthärda situationen och 

visste att det skulle pågå under resten av deras liv. De var tvungna att ändra sitt liv utifrån hur 

mycket deras kroppar orkade. De upplevde även svåra känslor och en besvikelse med livet, men 

de nådde en gräns där de accepterade situationen (Löfgren et al., 2006). Majoriteten av kvinnorna 

kände att människor trodde att de överdrev deras symtom (Bernard et al., 2000). Några av 

kvinnorna upplevde även att människor i deras omgivning inte trodde på deras upplevelser av 

sjukdomen och detta upplevdes som oerhört kränkande. Ifrågasättandet upplevdes hos vissa som 

en tyngre börda än sjukdomen i sig. Många trodde att avsaknaden av synliga yttre tecken av 

sjukdomen bidrog till ifrågasättandet och att uppenbara symtom hade ökat deras trovärdighet 

(Åsbring och Närvänen, 2002). 
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7.5 Upplevelser av möten i en sjukvårdskontext 

Det förekom att kvinnor beskrev positiva möten med läkare trots att diagnosen av FM var svår att 

förklara och behandla. De upplevde att läkare accepterade deras upplevelser och att de erbjöd 

uppföljning samt att läkarna var villiga att remittera patienten vidare om det var behövligt.  

Kvinnorna beskrev läkarna som professionella, respektfulla, förstående, lyhörda och att de var 

villiga att svara på frågor och var intresserad av vad patienterna sa (Egeli, Crooks, Matheson, 

Ursa & Marchant, 2008). Läkarna erkände och stöttade kvinnorna i deras ansträngningar i att 

hantera sjukdomen. Betydelsen av att vårdgivare var villiga att lära sig som FM samt ger stöd i 

arbete att hantera FM var en viktig faktor för kvinnorna (Cunningham & Jillings, 2006). 

Kvinnorna beskrev deras egna engagemang i FM då de ansträngt sig för att skaffa en fullständig 

diagnos genom att de hade sökt information om sjukdomen samt att de litade på läkarna (Egeli et 

al., 2008). I samma artikel beskrevs även de kvinnor som hade negativa möten med läkare. Dessa 

kvinnor upplevde att läkaren misstrodde deras upplevelser, att de inte förklarade 

behandlingsalternativen. Att läkaren hade en negativ attityd mot kvinnorna och att de inte 

remitterade vidare eller hade någon uppföljning. Det beskrev att läkare inte erkände FM som 

diagnos, att kvinnorna inte hade någon funktionsnedsättning och att de inte hade tillräckligt ont 

för att få smärtlindring. Kvinnorna tyckte att läkare saknade kunskap och intresse om FM samt att 

de gav opersonlig vård.  En stor oro för kvinnorna var när läkare inte accepterade FM som en 

legitimerad sjukdom. Att läkarna underskattade deras smärta och föreslog olämpliga 

behandlingar. Läkarna var ovilliga att diskutera FM och handlade som att smärtan var 

psykologisk. Kvinnorna ansåg att de inte fått tillräcklig vård på grund av att de ignorerades och 

att deras symtom sågs som mindre betydelsefulla. Kvinnorna beskrev att de fick undervisa sina 

läkare om FM och själva fick söka efter behandlingsalternativ (Egeli et al., 2008). 

 

Upplevelsen av att trovärdigheten blivit ifrågasatt beskrevs av kvinnorna, speciellt ifrån läkare då 

prover och andra undersökningar inte indikerar på några patologiska fel (Åsbring & Närvänen, 

2002). En del kvinnor kände att deras osynliga symtom skapade tvivel mot deras 

sanningsenlighet (Cunningham & Jillings, 2006). Att läkaren trodde att kvinnorna fejkade, att 

problemen är uttänkta, obefintliga eller överdrivna. En del kvinnor sa att läkaren testade deras 

trovärdighet genom att använda placebo. Kvinnorna upplevde att läkaren redan i förväg utan att 
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har gjort en ordentlig undersökning kategoriserade deras problem som påhittade eller att det var 

relaterade till psykologiska orsaker. Detta upplevdes som mycket kränkande och kvinnorna 

ifrågasatte läkarens profession. Ibland hade läkaren remitterat patienten till en psykiatrisk 

avdelning, föreslagit antidepressiva läkemedel eller hänvisat dem att komma i kontakt med en 

psykolog vilket upplevdes som kränkande. Några deltagare kände att de varit tvungna att gå till 

en psykolog för att bli berättigad sjukskrivning (Åsbring & Närvänen, 2002).  

 

Vårdpersonal visade sig har strategier som förhindrade diskussioner om FM och hävdade att alla 

symtom är en del av FM, att ingen hjälp fanns att få och att kvinnorna själva fick hantera sina 

problem. Detta inträffade då kvinnorna upplevde ett nytt symtom och istället för att undersöka det 

nya symtomet associerades det med FM. Kvinnorna upplevde osäkerhet om vilka symtom som 

tillhörde FM eller vilka symtom som var en del i andra samtida sjukdomar, behovet av ökad 

kunskap om definitionen och mer förståelse om FM behövdes (Madden & Sim, 2006). För att 

förbättra vården ansåg kvinnorna att vårdpersonal ska hjälpa dem att hantera FM, ge dem stöd 

genom att visa empati, förståelse och medkänsla. Att kunna lyssna, ta patienten på allvar och att 

vårdpersonal tror att FM existerar. samt att vårdpersonalen skulle bli mer utbildade om FM 

beskrevs som centralt (Bernard et al., 2000; Egeli et al., 2008).   

 

En del kvinnorna uttryckte ofta negativa känslor om deras medpatienter som ansågs ha 

egenskaper som man inte ville förknippa sig själv med. En vanlig åsikt var att medpatienter var 

för fokuserade på deras sjukdom och de problem som associerades med den och det friska blev 

därför glömt. Mötena med medpatienterna medförde att det var svårt att sluta tänka på sjukdomen 

och tänka positivt. Därför valde en del att inte delta i aktiviteter som anordnades för denna 

patientgrupp. Flertal kvinnor ansåg dock att medpatienter uppfattades som sympatiska 

medmänniskor vilka man kan finna stöd och hjälp utan att behöva kontrollera informationen 

vilket kunde vara nödvändigt i andra sociala sammanhang. De kunde känna samhörighet och 

acceptans. I mötena med dessa personer hade kvinnorna också tillfälle att prata av sig om sin 

sjukdom, om saker som annars var svåra att sätta ord på. Det fanns ett behov av att träffa andra 

med samma sjukdom (Åsbring & Närvänen, 2002). 
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Upplevelsen av känslan att inte räcka till 

Många kvinnor upplevde sämre livskvalitet efter att de drabbats av FM (Bernard et al., 2000). 

Den försämrade livskvalitén har samband med att kvinnor känner sig hindrade i att inte längre 

kunna utföra samma saker som tidigare. De har smärta, mindre ork och mindre motivation vilket 

är påfrestande. För att hjälpa dessa kvinnor kan SAUK- modellen vara till hjälp för vårdpersonal. 

Gustafsson (2004) menar genom att kunna ge stöd utifrån kvinnans resurser, förväntningar, 

förmågor och mål i livet kan detta stärka individen. Antagande görs att användning av SAUK- 

modellen kan ha betydelse för vårdpersonals uppmärksamhet att arbeta medvetet för att hjälpa 

dessa kvinnor. Att som sjuksköterska kunna ge stöd åt och att öka kvinnors medvetenhet om sina 

resurser kan leda till en ökad livskvalité. På detta sätt kan kvinnor genom sin medvetenhet 

påverka sitt eget liv. Som sjuksköterska är ett aktivt lyssnande viktigt, att ge kvinnor utrymme att 

lyfta fram sina upplevelser för att få en ökad förståelse om vad kvinnorna behöver hjälp med. Om 

kvinnornas självtro stärks har hon större möjlighet att våga inta sociala relationer i olika 

sammanhang. Ökad självtro gör att hon vågar stå för den hon är, vad hon klarar av och inte lägga 

fokus på det hon inte klarar av. Att stärka kvinnans självtro är en del i SAUK – modellen som 

kan finnas till hjälp för sjuksköterskan i omvårdnaden att hjälpa kvinnorna på vägen att tro på sig 

själva. Det är inte bara från vårdpersonal kvinnorna behöver känna sig tillräcklig, utan stöd från 

familj, vänner och arbete är också en viktig del för att stärka kvinnors självtro. 

8.1.2 Upplevelsen av att acceptera nya levnadsvillkor 

Det framkom att kvinnorna upplevde symtomen som oförutsägbara och varierande (Löfgren et 

al., 2006; Cunningham & Jillings, 2006; Hallberg & Carlsson, 2000; Sturge-Jacobs, 2002). Att ha 

symtom som varierar från dag till dag är påfrestande för dessa kvinnor. Att inte kunna planera sin 

dag på grund av smärta, trötthet eller något av de övriga symtomen tror vi leder till att kvinnorna 

känner stor frustration över sin livssituation. Att som sjuksköterskor ha en ökad förståelse för 

dessa kvinnor kan bidra till att de känner sig mer accepterade. Detta skulle kunna öka drabbade 

kvinnors självkänsla och därmed förmågan att skapa en bättre livssituation och acceptera sina 

levnadsvillkor. Gustavsson (2004) menar att om upplevelsen är att man inte kan hantera sin 
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livssituation kan detta förenas med skam, skuld och minskad självkänsla. En parallell kan dras till 

resultatet där kvinnorna uttryckte känslor av skam, skuld, frustration och isolering över sin 

situation (Arnold et al., 2008). 

8.1.3 Att bekräfta en osynlig känsla hos kvinnorna 

Att kvinnorna dessutom inte har uppenbara symtom vilket beskrivs påverka kvinnornas 

trovärdighet negativt (Åsbring och Närvänen, 2002) och där kvinnorna upplevde att deras 

osynliga symtom påverkade dem känslomässigt genom att de inte blev tagna på allvar 

(Cunningham och Jillings, 2006). Vi anser att inte ha symtom som syns kan leda till att 

kvinnornas upplevelser om sjukdomen inte tas på allvar vilket inte ger något bekräftande möte i 

en vårdsituation. Enligt Gustafsson (2004) kan ett icke bekräftande möte leda till osäkerhet då det 

minskar kvinnornas värde och styrka. Vi anser det är viktigt som sjuksköterskor att se till varje 

unik individ och försöka sätta sig in i hennes kontext för att som sjuksköterska uppfylla 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som bland annat innefattar att visa omsorg och 

respekt för att kunna hjälpa dessa kvinnor på bästa sätt (SOSF, 2005-105-1). 

8.1.4 Att bekräfta kvinnornas strategier 

I resultatet framkom det att kvinnorna hade olika strategier för att hantera sin sjukdom. Att 

kvinnorna har försökt acceptera de förändringar i deras livssituation som FM medfört. Att 

acceptera sjukdomen och fortsätta göra saker man tycker om beskrivs (Söderberg och Lundman, 

2001). Motsatsen visas då en del kvinnor drog sig tillbaka från det sociala liv de haft, för att 

undvika krav och förväntningar från omgivningen (Åsbring och Närvänen, 2002). Det är viktigt 

att kvinnorna försöker upprätthålla en nivå som de själva kan acceptera att leva med. Om 

människor i kvinnors omgivning accepterar kvinnors sätt att hantera sin sjukdom och samtidigt 

inbringa stöd och trygghet tror vi att kraven och förväntningarna från omgivningen minskar hos 

kvinnorna. Gustafsson (2004) beskriver att bekräftelse ger möjlighet att stärka personen till att 

vara den hon vill vara samtidigt som det minskar osäkerheten hos individen. Vi anser genom att 

bidra till att kvinnorna kan leva efter sina egna förutsättningar, utifrån det stöd och den trygghet 

hon upplever genom bekräftelse ifrån andra. Samtidigt som kvinnans ökade självtro ger henne 

större möjligheter i att finna strategier i att kunna hantera sin sjukdom. 
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8.1.5 Att ge kvinnorna bekräftelse för sjukdomen 

Diagnosen har visat sig ha stor betydelse då det legitimerar kvinnornas problem (Åsbring och 

Närvänen, 2002). Att få en diagnos gör att kvinnorna i större utsträckning blir accepterade av sin 

omgivning. Hälso- och sjukvårdspersonal och även samhället måste tro och acceptera FM 

existens. Resultatet beskriver kvinnornas upplevelser av att läkarna inte tror att FM existerar 

(Egeli et al., 2008; Åsbring & Närvänen, 2002) men visar också tydligt på att samhället inte alltid 

gör det heller (Löfgren el al., 2006). Genom att öka kunskapen om FM tror vi att sjukdomen har 

större chans att bli accepterad av hälso- och sjukvården och samhället vilket då leder till att dessa 

kvinnor har större chans att bli bekräftade. Människans existens är starkt förknippat med 

bekräftelse, då bekräftelse ger ett kvitto på att du finns (Gustafsson, 2004). För att öka kunskapen 

om sjukdomen har sjuksköterskan ett stort ansvar att ta till sig information om sjukdomen inför 

möten med kvinnor som har FM.  I resultatet upplevde kvinnorna att deras trovärdighet blivit 

ifrågasatt från hälso- och sjukvårdspersonal då främst från läkare i samband med undersökningar 

(Åsbring & Närvänen, 2002). Gustafsson (2004) skriver att om vårdpersonal har förmåga att 

försöka förstå och sätta sig in i patientens upplevelser kring hennes livssituation och ge stöd leder 

det till en god omvårdnad. Detta är något vi också anser är betydelsefullt för att en god 

omvårdnad skall uppnås. Att i vårdrelationen kunna vara ett stöd för kvinnans upplevelser anser 

vi att kvinnorna måste bli tagna på allvar. Om detta görs tror vi att ett bekräftade möte kan ske. 

Där sjuksköterskan kan se till kvinnans resurser och hjälpa henne att finna trygghet i sig själv, 

vilket kan leda till att kvinnorna kan använda sina resurser till att stärka sin livssituation. Kvinnan 

ska känna att hon bli bekräftad och känna tillit till personalen för att en bra vårdrelation ska 

uppnås. Att det fortfarande idag finns tvivel för dessa kvinnor tror vi delvis beror på att etiologin 

om sjukdomen fortfarande är okänd. Frågan är om en klar etiologi skulle leda till att kvinnorna 

skulle tas mer på allvar? Mer forskning om sjukdomen behövs. Däremot måste vårdpersonal se 

till den forskning som finns idag och arbeta utefter det. Även om inte symtomen kan botas helt är 

ett bekräftande möte betydelsefullt för kvinnorna i att stärka sin livssituation, detta med hjälp från 

vårdpersonal. 

8.1.6 FM en sjukdom som är mer än bara fysisk 

Kvinnor med FM upplevde ifrågasättandet som en tyngre börda än sjukdomen i sig (Åsbring & 

Närvänen, 2002). Att bli ifrågasatt för sin sjukdom som enligt socialstyrelsen och WHO är en 
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accepterad diagnos tycker vi är ställer högre krav på hälso- och sjukvården. Alla människor har 

enligt SFS (1982:763) rätt till vård vilket ska ges med respekt och värdighet. Detta är ett problem 

som måste åtgärdas där tillit till kvinnornas upplevelser måste tas på allvar. 

8.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av en systematisk litteraturstudie. Syftet med en systematisk 

litteraturstudie är att få fram överskådlig och relevant fakta över det valda området. Studien utgår 

från en tydlig formulerad fråga och den ska identifiera, välja, analysera och värdera den relevanta 

forskningen. (Forsberg & Wengström, 2008 ). 

 

En första sökning gjordes med orden fibromyalgia, experience och patient vilket gav oss en allt 

för snäv sökning. Ordet experience fanns inte som Mesh-term vilket vi ansåg i samråd med en 

bibliotekarie inte leda till en säker sökning med risk för förlorade artiklar. En pilotsökning 

gjordes och valet av sökord blev istället fibromyalgia och quality of life då vi ansåg att detta 

skulle generera en bredare sökning som skulle täcka in vårt syfte. Efteråt tyckte vi det var bra att 

använda oss av de sökorden då vi fick upp tillräckligt med artiklar för att finna de vi sökte efter. 

Sökningen i PsycInfo gav oss bara 26 träffar på quality of life så där utökades sökningen med 

client attitudes som fanns som ett nyckelord från en tidigare funnen artikel. En brist kan ha varit 

att sökordet client attitudes inte användes i de andra databaserna också, men eftersom quality of 

life motsvarar det begrepp studien ämnar diskutera ansågs det vara tillräckligt. Vet dock inte om 

vi hade fått fram mer relevanta artiklar eller om quality of life redan täckt upp dem. Sökningarna 

har utförts i databaser som Cinahl, PubMed och Psycinfo, dessa databaser tyckte vi var relevanta 

till vårt område. Några andra databaser tyckte vi inte var behövligt då vi inte trodde att det skulle 

resultera i fler artiklar. Som vi beskrev i metoden har alla utvalda artiklar ett etiskt övervägande 

eller är etiskt granskade vilket är ett krav för en systematisk litteraturstudie. 

 

Kvalitetsgranskningen av våra artiklars resultat har gjorts var och en för sig, jämfördes och 

diskuterades oss emellan. Det visade sig att vi hade liknande resultat vid kvalitetsgranskningen. 

Detta ökar reliabiliteten genom att artiklarna är noggrant kvalitetsgranskade (Forsberg & 

Wengström, 2008). Kvalitetsgranskningen av artiklarna har utgått från Willman, Stolts och 

Bahtsevani (2006) granskningsmallar för att se om artiklarna håller vetenskaplig kvalitet. Att 
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kvalitetsgranska ökar trovärdigheten på arbetet (Forsberg & Wengström, 2008). Poängsättningen 

gjordes utefter granskningsmallarnas frågor där svaret Ja resulterade i 1 poäng och Nej 0 poäng.  

 

Analysen har gjorts efter Fribergs (2006) beskrivning av kvantitativ analys. Analys för 

kvantitativa artiklar valdes då merparten av är artiklarna är kvantitativa. Artiklar med kvalitativ 

ansats valdes ändå att analyseras utifrån en kvantitativ analys då vi ansåg att materialet 

återspeglade kvinnors upplevelser. Vi har valt både kvantitativa och kvalitativa artiklar då vi inte 

vill påverka resultatet genom att utesluta några. Fördelen med att ha med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar är enligt Forsberg och Wengström (2008) att materialet kan belysas ur olika 

synvinklar. Analysen har utgått från enskild läsning för att sedan diskutera materialet 

tillsammans. Vi har följt beskrivningen från början till slut vilket vi anser ökar trovärdigheten i 

vårt analysarbete. Att alla valda artiklar var skrivna på engelska kan vara en brist i arbetet då vi 

inte har engelska som modersmål. Styrka ser vi dock i att vi noggrant översatt materialet från 

engelska till svenska för att lättare tillgodose oss materialets innehåll. En artikel beskrev både 

fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Endast materialet om fibromyalgi analyserades. 

Tabell och väl beskriven analys anser vi öka trovärdigheten.  

 

Vi valde en begränsning på enbart kvinnor men ändå dök det upp någon artikel som hade några 

enstaka män med i studien. Vi har ändå valt att ta med dessa artiklar då procentandelen av män 

var mycket låg och då innehållet i artiklarna motsvarade vårt syfte mycket väl. Antagande görs 

om att överförbarheten till andra patientgrupper kan göras då bekräftelse är viktigt i ett vårdande 

möte.  
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9 Slutsats 

Det visade sig att kvinnor med FM hade många negativa erfarenheter av sin sjukdom. Att inte bli 

trodd eller bekräftad av vårdpersonal visade sig vara något som fortfarande förekommer trots att 

FM numera klassas som en sjukdom. De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet är att kvinnor som 

drabbats av FM har ett ökat behov av bli bekräftade av sina upplevelser. SAUK – modellen kan 

vara värdefull, ett verktyg som vårdpersonalen kan använda sig av för att påverka dessa kvinnors 

livssituation. Att bli bekräftad kan ge större chans att känna sig accepterad och leva utifrån egna 

förutsättningar. Sjuksköterskor har en viktig roll i att bekräfta dessa kvinnor i en vårdrelation för 

att de ska känna att de blir tagna på allvar. Bekräftelse är viktigt i en vårdrelation med alla 

patientgrupper, därför anser vi att resultatet kan överföras till andra kontexter. För fortsatta 

studier skulle det vara intressant att undersöka om tillämpning av SAUK – modellen leder till att 

kvinnornas med FM’s livssituation förbättras. 
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BILAGA 1 

 

Tenderpoints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hämtad från http://www.fibromyalgi.se/1/1.0.1.0/512/SFFpatientbroschyr_april2009.pdf) 
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Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa artiklar 

GRANSKNINGSMALL 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?    Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika        Antal………… 

Ålder……........ 

Man/kvinna….. 

 

Är kontexten presenterad?        Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?         Ja  Nej  Vet ej 

 

Urval 

Relevant?          Ja  Nej  Vet ej 

Strategiskt?          Ja  Nej  Vet ej 

 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?       Ja  Nej  Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?       Ja  Nej  Vet ej 

Analys tydligt beskriven?        Ja  Nej  Vet ej 

 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?       Ja  Nej  Vet ej 
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Råder datamättnad         Ja  Nej  Vet ej 

Råder analysmättnad         Ja  Nej  Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?      Ja  Nej  Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?        Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?         Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

Hög  Medel  Låg 

 

Kommentar……………………………………………………………………… 

 

 

Granskare (sign)…………………………… 

 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006, s. 156-157, Bilaga H)
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa artiklar 

GRANSKNINGSMALL 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod     RCT:  CCT: (ej randomiserad) 

       multicenter, antal center… 

       Kontrollgrupp/ er  

 

Patientkarakteristiska     Antal: … 

       Ålder: … 

       Man / Kvinna: … 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exkluderingar     Ja Nej 

Intervention:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

Urvalsförfarande beskrivet?     Ja Nej 

Representativt urval?      Ja Nej 
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Randomiseringsförfarande beskrivet?    Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?     Ja Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja Nej Vet ej 

Blindning av patienter?     Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?      Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare?     Ja Nej Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?     Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?     Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?     Ja Nej 

Etiskt resonemang?      Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?     Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?     Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?     Ja Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, power- beräkning). 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

    Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

          Hög   Medel  Låg 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................... 

Granskare sign: …………… 

 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006, s. 154-155, Bilaga G)
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Artikelmatris 1:4 

Artikel 
nr. 

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Arnold, L., Crofford, L., 
Mease, P., Burgess, S., 
Palmer, S., Abetz, L., & 
Martin, S. (2008). USA. 

Patient 
perspectives on 
the impact of 
fibromyalgia. 

Syftet var att ur ett 
patient perspektiv 
identifiera de 
viktigaste symtomen 
och hur de påverkar 
livskvalitén. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad guide med 
öppna intervjufrågor. 
Intervjuerna spelades in och 
kodades sedan om. 48 stycken 
deltog och patienterna var 
över 18 år och diagnostiserade 
med fibromyalgi.   

Resultatet visade på att 
symtom som 
sömnsvårigheter, smärta, 
trötthet, depression och 
ångest har en stor inverkan 
på patienternas livskvalité. 

Hög. 

2 Bernad, A., Prince, A., & 
Edsall, P. (2000). USA.  

Quality of Life 
Issues for 
Fibromyalgia 
Patients. 

Syftet var att samla in 
information ifrån 
patienter med FM om 
hur de upplever sin 
livskvalité, vilka 
copingstrategier som 
används och vilken 
hjälp de behöver från 
vårdpersonal.  

Kvantitativ mulitcentrerad 
metod som utgick ifrån 3 
städer. Randomiserat urval 
ifrån stödgrupper för patienter 
med FM. Kontaktade vi 
telefon om deltagarna ville 
delta. Fick svara på 
frågeformulär, både öppna och 
slutna frågor. 270 patienter 
deltog i åldrarna 40-60 år.  

Deltagarna upplevde högre 
livskvalité innan de fick 
FM. FM har en stor 
inverkan på deras liv när 
det gäller relationer, 
karriär, psykisk hälsa och 
socialt stöd. Positiva och 
negativa strategier beskrivs 
om hanterandet av 
symtomen.  Samt hur de 
vill ha hjälp ifrån 
vårdpersonal. 

Medel. 

3 Cunningham, M., & 
Jillings, C. (2006). 
Kanada. 

Individuals´ 
Descriptions of 
Living With 
Fibromyalgia. 

De vill med denna 
studie belysa 
människors 
erfarenheter hur det är 
att leva med FM. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk/Strategiskt 
urval. Sju kvinnor och en man 
i åldern 30 – 70 år deltog i 
studien. 

FM påverkade dem 
psykiskt, fysisk och 
emotionellt. De kände att 
stödet skulle behöva vara 
bättre från ex. anhöriga och 
hälso- och sjukvården. 

Medel. 
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Artikelmatris 2:4 

Artikel 
nr. 

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Egeli, N,. Crooks, V,. 
Matheson, D,. Ursa, M,. 
& Marchant, E. (2008). 
Kanada.  

Patient’s views: 
improving care 
for people with 
fibromyalgia.  

Syftet var att 
vårdpersonalen med 
hjälp av patienternas 
åsikter ska kunna 
förbättra vården för 
människor med 
fibromyalgi.  

Kvalitativ deskriptiv metod. 
42 deltagare varav 3 män och 
39 kvinnor i åldrarna 23-65 år. 
Deltagarna är ifrån Kanada, 
USA och Storbritannien. 
Materialet insamlades via 
skrivna öppnande frågor och 
demografisk data samlades in 
som inkluderar kön, ålder, ras, 
år med FM och år med 
diagnos.  

Deltagarna beskrev både 
positiva och negativa 
interaktioner med deras 
läkare.  Deltagarna beskrev 
även om olika 
rekommendationer för att 
förbättra vården.  

 
Hög. 

5 Hallberg, L., & Carlsson, 
S. (2000). Sverige. 

Coping with 
Fibromyalgia. 

Syftet är att beskriva 
utifrån patienter med 
FM, deras upplevelser 
av att leva med kronisk 
smärta och hur de 
hanterar sin situation. 

Kvalitativ ”grounded theory”. 
Djupgående interjuver med 
öppna frågor av 22 kvinnor i 
åldrarna 22-60 år som är 
diagnostiserade med FM. 
Inspelade och transkriberade 
interjuver. 

Resultatet beskrev 
kvinnornas subjektiva 
upplevelse av smärta vilka 
coping strategier de 
använde. 

Hög. 

6 Löfgren, M., Ekholm, J., 
& Öhman, A. (2006). 
Sverige. 

”A constant 
struggle”: 
succesful 
strategies of 
women in work 
despite 
fibromyalgia. 

Syftet är att undersöka 
och skaffa sig ökad 
förståelse för de 
strategier som används 
av arbetande kvinnor 
med FM och hur de 
uppfattar sin kontroll 
av smärta, utmattning 
och andra symtom.  

Kvalitativ metod och en 
emergent design användes. 
Designen bygger på 
dagböcker och diskussioner i 
fokus grupper samt enskilda 
intervjuer. 12 kvinnliga i 
åldrarna 30-59 år, deltagare 
var utvalda från ett 
rehabiliteringscenter och hade 
6-8 år tidigare deltagit i 
rehabiliteringen och arbetade 
fortfarande.  

Tre huvudkategorier 
framkom: en ständig 
kamp, sörjande process 
och socialt stöd. De hade 
en ständig kamp mot 
symtomen och 
konsekvenserna av sin FM. 
Deras strategier var 
handlingskraftiga och de 
har sörjt och accepterat 
deras situation. Stödet från 
familjen var en hjälp i 
kampen av FM.   

Hög. 
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Artikelmatris 3:4 

Artikel 
nr. 

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Madden, S., & Sim, J. 
(2006). Storbritannien.  

Creating 
meaning in 
fibromyalgia 
syndrome. 

Syftet var att försöka 
skapa mening i en 
medicinskt oförklarlig 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
bandinspelade intervjuer med 
17 personer med 
diagnostiserad FM i åldrarna 
25-55 år. 1 man och 16 
kvinnor deltog. Materialet 
transkriberades. Deltagarna 
valdes slupmässigt ut av en 
databas och i kontakt med en 
reumatolog.  

Resultatet beskrev hur 
patienter uppfattar hur det 
är att upptäcka sin diagnos. 
Att ha en tom diagnos 
vilket förmedlar 
information men lite 
förståelse. Hur de söker 
svar och förståelse om FM, 
varför just dem drabbats. 
Symtom, osynligheten av 
FM och accepterande lyfts 
upp. 

Hög. 

8 Stuifbergen, A., Phillips, 
L., & Voelmeck, W. 
(2006). USA 

Illness 
perceptions and 
related 
outcomes 
among women 
with 
fibromyalgia 
syndrome. 

Syftet med denna 
studie var att undersöka 
vad för iakttagelser 
kvinnorna har gjort på 
sin sjukdom. 

Kvantitativ deskriptiv 
korrelationsstudie. 91 
kvinnliga deltagare. 

Att drabbas av FM medför 
konsekvenser I livet som 
är svåra att hantera, 
kontrollera och behandla. 

Medel. 

9 Sturge-Jacobs, M. 
(2002). Kanada 

The Experience 
of Living With 
Fibromyalgia: 
Confronting an 
Invisible 
Disability. 

Syftet är att beskriva 
och förstå kvinnors 
upplevelser av att leva 
med FM.  

Fenomenologisk kvalitativ 
studie. Ostrukturerade 
intervjuer som bandades och 
transkriberades. Intervju 
följdes upp 2-4 veckor senare 
för att tydliggöra materialet. 9 
kvinnor deltog i studien och 
var 30-56 år.   

Resultatet beskrev hur 
kvinnor upplever sin 
smärta, utmattning, sömn, 
leva ett normalt liv, 
vårdsituation med flera.  

Hög. 
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Artikelmatris 4:4 

Artikel 
nr. 

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 Söderberg, S., & 
Lundman, B. (2004). 
Sverige. 

Transitions 
experienced by 
women with 
Fibromyalgia. 

Syftet med denna 
studie var att belysa 
upplevelserna av 
övergången från frisk 
till ett liv med FM.  

Kvalitativ metod. Inspelade 
interjuver utifrån ett 
frågeformulär där kvinnorna 
fick svara fritt. Materialet 
transkriberades. 

Att lära sig leva med FM 
är en utmaning, för det 
leder till stora förändringar 
i dessa kvinnors liv. FM är 
många gånger ett osynligt 
syndrom. Kategorierna är 
dagligt liv, arbete, familj 
och sociala situationer. 

Hög. 

11 Söderberg, S., Lundman, 
B., & Norberg, A. (2001)  
Sverige. 

The meaning of 
fatigue and 
tiredness as 
narrated by 
women with 
fibromyalgia 
and healty 
women. 

Syftet med studien är 
att förklara innebörden 
av utmattning och 
trötthet berättad av 
friska kvinnor och 
kvinnor med FM. 

Kvalitativ fenomenologisk – 
hermeneutisk metod. 50 
kvinnor deltog (25 med FM 
och 25 friska). Bandade 
intervjuer gjordes och 
transkriberades sedan ned i 
text.   

Betydelsen av utmattning 
och trötthet har olika 
betydelser beroende om 
man hade FM eller inte. 
Kvinnorna med FM 
upplevde att utmattningen 
och tröttheten inte gick att 
vila bort vilket de friska 
kvinnorna tyckte. 

Medel. 

12 Åsbring, P., & 
Närvängen, A-L. (2002). 
Sverige.  

Women’s 
experience of 
Stigma in 
relation to 
Chronic Fatigue 
Syndrome and 
Fibromyalgia 

Syftet är att undersöka 
om kvinnor med CFS 
och FM upplever deras 
sjukdomar som 
stigmatiserande och att 
undersöka vilka 
strategier som 
användas för att 
motverka 
stigmatisering.   

Kvalitativ metod. Deltagarna 
valdes ut av två svenska 
sjukhus som hade 
hälsoprogram för denna 
patientgrupp. 
Semistrukturerade intervjuer 
av 25 kvinnor med CFS (12) 
och FM (13) gjordes. 
Deltagarna var 32-65 år gamla 
och var diagnostiserade med 
CFS och FM. Majoriteten av 
dessa kvinnor var sjukskrivna.  

Kvinnorna upplevde att 
deras trovärdighet och 
moral ifrågasattes i mötet 
med andra och att de blev 
uppfattade som psykiskt 
sjuka, speciellt av läkare. 

Medel. 

 


