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ABSTRACT
 
Denna kvalitativa kunskapsöversikts syfte är att påvisa vilken syn man idag har på pa-
tienter med Fibromyalgisyndrom, hur detta syndrom behandlas och hur dagens synsätt 
har växt fram. Fibromyalgisyndrom drabbar 2-4% av befolkningen, och 80-90% av 
dessa är kvinnor. Eftersom sjukdomen inte ”syns utanpå” är det svårt för anhöriga, ar-
betskamrater och läkare att inse svårighetsgraden av patientens besvär. En genomgång 
av forskningsrapporter och annan litteratur visar att diagnosen karaktäriseras av diffusa 
symtom, funktionella störningar och obestämda smärt- och värktillstånd. Diagnosen har 
låg status, är inte lokaliserad till något betstämt organ och det finns ingen bot, bara lind-
ring och symtombehandling. Tidigare har behandlingsmöjligheterna varit mycket be-
gränsade, men idag finns en uppsjö av behandlingsalternativ för den som söker sig till 
alternativmedicinen. Däremot är forskningen begränsad om behandlingsmetodernas 
effektivitet och behandlingarna är vanligtvis mycket dyra. Massage beskrivs och fram-
står som en effektiv lindring tillsammans med psykoterapi. Resultaten i kunskapsöver-
sikten är analyserade utifrån livskvalitetsbegreppet och ett genusperspektiv. 
 

Nyckelord 

 
Fibromyalgisyndrom, diagnos, behandling, massage, livskvalitet, genus.
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INLEDNING 
 
Fibromyalgisyndrom är en kontroversiell diagnos med många individuella symtom och 

behandlingsmöjligheterna har tidigare varit mycket begränsade. Stencrantz (2002) skri-

ver att diagnosen fibromyalgisyndrom karaktäriseras av diffusa psykosomatiska sym-

tom, funktionella störningar och obestämda smärt- och värktillstånd. Diagnosen har låg 

status, är inte lokaliserad till något betstämt organ och kan inte behärskas med medici-

nens ordinarie instrument. Hon skriver även att denna diffusa sjuklighet framförallt 

finns hos kvinnor. Prevalensen i befolkningen och fördelningen bland könen är disku-

tabel och olika procentenheter anges, men internationella uppskattningar är enligt Ko-

sek (2003) att ungefär 2-4 % av vuxenbefolkningen är drabbade, varav ungefär 85 % är 

kvinnor mellan 30–50 år. 

Fibromyalgi betyder ordagrant "smärta i muskelfibrer". Det är ett komplicerat 

smärttillstånd som haft många förnedrande benämningar, som exempelvis SVBK (sve-

da-värk-bränn-käring), käringvärk, klimakteriekäring eller gnällsjuka. Fibromyalgi-

syndrom har den lägsta statusen i de ”nya diagnosernas” hierarki. Syndromet associeras 

till kvinnor, lågt socialt värde, tvivelaktighet, problem och oförmåga. Den var tidigare 

sedd som en diagnos för besvärliga patienter som ofta stämplades som neurotiska på 

grund av deras oförklarliga symtom (Olin och Schenkmanis, 1996). 

Den första diagnosen kring fibromyalgisyndrom ställdes i USA för drygt 30 år 

sedan. Trots det är fibromyalgi ingen nyupptäckt sjukdom. Syndromet har studerats 

ända sedan 1800-talet, och det finns rapporter om människor som haft besvär som på-

minner om fibromyalgi redan från 1700-talet. Många läkare har studerat syndromet se-

dan dess, men diagnosen började inte användas förän i början av 1980-talet. Fibro-

myalgi tycks vara exempel på en sjukdom med många orsaksförklaringar och växlande 

symtombild. Johannisson formulerar detta: ”Sjukdomar föds och dör. Under sin karriär 

förses de med namn, symtombild, förklaringar och en växande uppsättning terapeutiska 

lösningar... Att drabbas av en sjukdom som inte låter sig inrymmas i den tillgängliga 

uppsättningen sjukdomar är som att bryta med överenskomna normer, att ställa sig 

utanför.” (Johannisson, 1993, s. 92). 

Dagens forskning är omfattande men koncentreras främst på orsaken till upp-

komsten av syndromet och på de biokemiska förändringar man hittat. Många patienter 

har fått rådet att lära sig leva med sin smärta, och stor tonvikt har legat på farmakolo-
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giska behandlingar i syfte att lindra symtom och minska värk. Omfattningen av forsk-

ningsfältet sträcker sig från sociala studier och observationer till medicinsk och fysiolo-

gisk forskning. Bunkholt Sandberg (1997) menar dock att ”multifaktoriella orsaker”, 

vilket syftar på genetiska/biologiska, psykologiska och sociala orsaker, är ett slitet ut-

tryck och att forskarnas facktillhörighet i hög grad blir avgörande för vilket område 

som ges störst betydelse i diskussionen om fibromyalgisyndromets orsak. På senare tid 

har en debatt om mänsklig beröring och dess effekter blommat upp. Detta har länge va-

rit ett omtalat område som åter aktualiserats som behandlingsmetod och lett till studier 

och forskning. 

De sociala och ekonomiska följderna av syndromet, både för samhället och den 

drabbade individen, har uppmärksammats bland annat av Grünefeld (1997) som skriver 

att en påtaglig ökning har visats när det gäller sjukskrivningar, rehabiliteringar, förtids-

pensioner och reducerad livskvalitet för patienter med fibromyalgisyndrom. Även Ko-

sek (2003) skriver att patienter med fibromyalgisyndrom ofta har en mycket låg livs-

kvalitet och att syndromet är en dominerande orsak till långvarig sjukskrivning. Hon 

skriver att patienter tillhörande gruppen mjukdelsreumatiska värktillstånd (som inne-

fattar fibromyalgisyndrom och fibromyalgi-liknande tillstånd) år 2001 konsumerade 

sjukvård för ca 830 miljoner svenska kronor och svarade för hela 11,4 miljarder i pro-

duktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro. 

Eftersom jag själv för flera år sedan fick utlåtandet fibromyalgisyndrom har jag 

länge varit intresserad av att lära mig mer om ämnet, och detta föranledde min önskan 

om att sammanställa en kunskapsöversikt över forskningsområdet. Eftersom syndromet 

bland annat tycks ha en anknytning till sociala och psykologiska faktorer, känns det 

motiverat att undersöka området från ett tvärvetenskapligt perspektiv där såväl sociala 

som medicinska och psykologiska aspekter tas upp. 

SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH BEGREPP 
 
Det primära syftet för denna studie är att sammanställa en kunskapsöversikt över vilken 

syn man tidigare haft och idag har på patienter med fibromyalgisyndrom (i fortsätt-

ningen förkortat FMS), dess behandling samt vad man ansåg/anser vara orsaken till 

FMS. Min kunskapsöversikt kommer att belysa antaganden beträffande orsaker, dia-

gnos och behandling av FMS-patienter framför allt i nutid men även i historisk mening. 
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Ett sekundärt syfte med uppsatsen är att lyfta fram områden där forskning och andra 

studier saknas. 

Frågeställningar 
 

1. Vilken syn har man idag på patienter med FMS och på deras symtom, och hur 

behandlas detta syndrom? 

2. Hur har dagens synsätt och perspektiv vuxit fram? 

Definition av centrala begrepp 
 
FMS-patienter: syftar här till individer med diagnostiserat fibromyalgisyndrom, vilket 

förkortas ”FMS”. 

Fibromyalgisyndrom (FMS): har av WHO klassats som en sjukdom med ICD nr 

M79,0. Huvudkriterier för fastställande av FMS är enligt Socialstyrelsens klassifika-

tion minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, smärta vid 

palpation på minst elva av arton specificerade punkter (s.k.”triggerpunkter”), samt 

att något eller några specificerade symtom dessutom förekommer. 

God livskvalitet: definieras i min uppsats som en acceptans, tolerans och hantering av 

sjukdomssymtomen, det vill säga att individen har lärt sig leva med och hantera sin 

sjukdom utan att i allt för hög grad begränsas av den. Se vidare förklaring till be-

greppet under avsnittet ”Teori som analysinstrument”. 

Somatisering: ”uppvisande av fysiska besvär, i första hand långvariga smärtor, utan att 

det går att påvisa några störda fysiologiska processer eller avvikande antomiska för-

hållanden, som på ett rationellt sätt kan förklara symtomen.” (Grünfeld, 1997, s.33). 

Symtom, sjukdom och syndrom 
 

Symtom benäms den sjukdomsyttring som den sjuke själv uppfattar, exempelvis 

ett obehag eller lidande som en sjukdom framkallar. Symtom är subjektiva, till skillnad 

från sjukdomstecken. 

Sjukdomstecken är objektiva fysiska eller psykiska avvikelser från det normala, 

och tillsammans med symtomen är de tillsammans grunden för diagnosen. 

Syndrom kan beskrivas som en grupp av sjukdomssymtom som hör ihop och som 

uppträder tillsammans hos en och samma patient mer frekvent än som kan förklaras av 

slumpen. Syndromnamnet fungerar ofta som ett sjukdomsnamn, men vissa syndrom 
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kan förekomma vid mer än en sjukdom. Benämningen syndrom används även om vissa 

kombinationer av symtom eller sjukdomstecken. 

Grünefeld (1997) skriver att vare sig man väljer att kalla fibromyalgisyndromet 

för en livsstil, ett tillstånd eller en sjukdom, leder det i många fall till en mer eller mind-

re uttalad invaliditet. 

TEORI SOM ANALYSINSTRUMENT 

Val av teoretiska perspektiv 
 
Min kunskapsöversikt omfattar studier från skilda vetenskapliga discipliner och pro-

blemområden. Studierna vilar på skilda vetenskapliga teorier och skilda undersök-

ningsmetoder har använts. Min kunskapsöversikt har inte styrts av någon uttalad teori. 

Däremot har jag funnit det angeläget att försöka analysera resultatet utifrån en gemen-

sam teoretisk ram. För analysen har jag valt att använda två teoretiska begrepp; livs-

kvalitet och genusperspektiv. 

Som framgått i inledningen tycks personer med FMS uppleva en försämrad livskvalitet 

(Grünefeld, 1997; Kosek, 2003) och detta styrks senare i min kunskapsöversikt. I inledningen 

ses även en koppling mellan syndromet och det kvinnliga könet, vilket såväl Stencrantz 

(2002), Kosek (2003) och Johannisson (1993) påtalar, och detta utvecklas vidare under resul-

tat och analys i denna studie. 

Livskvalitetsbegreppet och dess historiska framväxt 
 
Redan i det antika Grekland hävdades det att kroppen, själen och omgivningen måste 

vara i balans för att människan ska må bra. Forskning om livskvalitet har sedan årtion-

den tillbaka blivit vanligt inom de flesta vetenskaper som studerar mänsklig välfärd. I i-

länderna har man sedan 1970-talet lagt stor vikt vid befolkningens livsinnehåll, och året 

1976 utnämndes till ”Livskvalitetens år” i Europa. 

Livskvalitet kan ses som det värde individen upplever att tillvaron har; både fy-

siskt, psykiskt och socialt. När det gäller tillstånd som i likhet med FMS inte ännu kan 

botas, tycks de drabbades upplevelse av livskvalitet ha stor betydelse. Sonnander (1996, 

s.70) skriver att ”målet för åtgärder när det gäller människor med obotliga sjukdomar 

och livslånga handikapp är snarare lindring än bot, varför livskvalitet och personlig till-

fredsställelse blivit intressanta begrepp”. 
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I ett humanistiskt perspektiv läggs vikten vid individens möjlighet att leva ett 

värdigt liv. Man skiljer ofta mellan yttre livskvalitet (som representeras av exempelvis 

fysisk rörlighet, arbete, social situation och bostad) och inre livskvalitet (som represen-

teras av exempelvis upplevelsen av livsmening och livsglädje). Sedan mitten av 1980-

talet görs mätningar av den livskvalitet som patienter uppnår i och genom den vård de 

får, som ett led i den kliniska vårdforskningen. Syftet med dessa livskvalitetsmätningar 

är att mäta hur effektiv en behandling eller vård är. Man mäter följande fem kategorier: 

(a) fysiska variabler som rörlighet, allmäntillstånd, aktivitetsnivå och välbefinnande, 

(b) känslomässiga variabler som stämningsläge, spänning, stress, ångest, depression 

och välbefinnande, (c) kognitiva variabler som uppmärksamhet, bedömningsförmåga, 

kommunikation och koncentration, (d) sociala variabler som kontakter med andra, 

sexualliv och fritidsaktiviteter samt (e) hälsotillstånd som allmän livstillfredsställelse 

och förekomst av värk, smärta, handikapp och sjukdomssymtom (Psykologilexikon, 

2003). 

Genusbegreppet 
 
I inledningen framgår att FMS länge ansetts vara en kvinnosjukdom och därför kan ge-

nusperspektivet ses som ett verktyg för att belysa, beskriva och analysera relationer 

mellan kön och det studerade syndromet. Ordet genus är latin och syftar på härkomst, 

släkt, stam och kön, och är den grammatiska termen för femininum och maskulinum. 

Inom forskningen används begreppet genus som det kulturella och socialt skapande kö-

net, och begreppet kön för det biologiskt skapade könet. Genusperspektivet synliggör 

könsförhållanden och försöker förändra och utjämna dessa förhållanden genom att ska-

pa nya förhållningssätt och beteendemönster. Då ett renodlat kvinnoperspektiv leder till 

en fokusering på de typiskt kvinnliga egenskaperna, leder genusperspektivet till studier 

om relationer och förändringsprocesser mellan könen (Månson, 2003). 

METOD 

Urval, sökstrategi, bearbetning och analys 
 
Denna uppsats inleddes med en litteratursökning kring det aktuella området. De databa-

ser jag använde mig av för att finna information kring fibromyalgisyndrom och dess 

behandling är bland annat SveMed, PubMed, Libris och PressText. Genom att söka på 

debattartiklar i exempelvis PressText fann jag intressanta artiklar ur vilka jag sedan 
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kunde finna referenser till avhandlingar, vetenskapliga artiklar och annan relevant litte-

ratur. Till största delen har jag dock använt mig av databassökning på bibliotek och av 

bibliotekens datoriserade sökprogram, med olika konstellationer av sökorden: ”fibro-

myalgi”, ”behandling”, ”diagnos”, ”symtom”, ”syndrom”, ”nya diagnoser”, ”smärta”, 

”kronisk smärta”, ”massage”, ”livskvalitet” och ”genus”. 

Efter värdering av den mångfald källor som sökningen gav, fann jag 8 vetenskap-

liga studier och 15 mer populärvetenskapliga publikationer, debattartiklar och böcker 

som jag bedömde som relevanta för att besvara mina forskningsfrågor. Jag fann även 

information via vissa patientföreningars hemsidor på Internet, och med hjälp av de två 

checklistor som finns bifogade i denna uppsats genomfördes en kvalitetsvärdering av 

informationen. 

För att belysa vad som finns dokumenterat beträffande sjukdomsorsaker, diagnos-

tisering och behandling av patienter med fibromyalgisyndrom både i nutid och i histo-

risk mening är denna studie skapad utifrån en tidsaxel. Denna tidsaxel presenteras i 

resultatdelen och utgörs av tre epoker, för att underlätta för läsaren. Den första epoken 

speglar synen på fibromyalgisyndrom fram till år 1900. Den andra epoken omfattar 

ungefär år 1900 till år 1980, och den tredje epoken speglar ungefär från år 1980 och 

fram till idag. I dessa tre epoker redogörs för synen på samt diagnostisering och be-

handling av patienter med fibromyalgisyndrom. I slutet av denna tidsaxel utvidgas se-

dan forskningsfältet till att omfatta en kortfattad beskrivning av dagens mest använda 

behandlingsmodeller för patienterna, för att åskådliggöra bredden av det utbud som 

finns till hands. En viss svårighet har funnits gällande att rubricera och sortera olika 

stycken i tidsaxeln, eftersom mycket information överlappar varandra och kan passa in 

under fler årtal eller fler rubriker än en. 

Avgränsningar och begränsningar 
 
Jag har i första hand sökt svenska publikationer, men har i viss mån även kompletterat 

med engelskspråkiga. Jag har fokuserat på material som redan godkänts som giltigt och 

pålitligt inom forskarsamhället, och jag har i ett försök att fokusera på just fibromyal-

gisyndrom valt bort material som endast generellt berör kvinnosjukdomar och smärt- 

och trötthetssyndrom.  

I analysen har jag begränsat mina analysverktyg till att omfatta två teoretiska be-

grepp; livskvalitet och genus, eftersom det är de två mest framträdande begreppen i re-

sultatet.
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Presentation av forskare och forskningsfält 
 
För att visa referensernas inriktningar och ämnesbredd följer här en kort presentation 

om ett urval av de personer som förekommer som referens i denna studie: 
 

Birkestad, Gunilla: skapare av massagemetoden Taktil Stimulering (TS) föreläser om 
vikten av fysisk beröring, är lärare i TS på Skola För Beröring och har nyligen gett ut 
boken ”Beröring i vård och omsorg”. 
 
Göthager, Stefan: initiativtagare till utvecklingen av behandlingsmetoden fibromassage. 
Han arbetar idag på Smärtkliniken St.Görans Sjukhus. 
 
Johannisson, Karin: idéhistoriker, har studerat den västerländska kvinnans medicinska 
historia och gav 1994 ut boken ”Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-
de-siècle” där hon beskriver sekelskiftets syn på kvinnans kropp, själ och sjukdomar. 
 
Kosek, Eva: överläkare och med. dr. vid Rehabiliteringsmedicinska Kliniken på Karo-
linska Sjukhuset. Har bland annat sammanställt ”Vårdprogram för Fibromyalgi”. 
 
Larhammar, Dan: professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och med-
lem i VoF:s styrelse (Vetenskap och Forskning). Debattör i flertalet medicinska och 
samhällsvetenskapliga tidsskrifter. 
 
Malmquist, Jörgen: docent i internmedicin. Han är efter 20 år som kliniker verksam 
som författare och frilansskribent. 
 
Natvig, Bård: specialist i allmänmedicin och samhällsmedicin. Privatpraktiserande lä-
kare på Hagan i Nittedal i Norge och universitetsstipendiat vid Ullensaker-undersök-
ningarna som kartlägger förekomsten av muskelsmärtor hos befolkningen. Redaktör till 
bland annat boken ”Fibromyalgi – En bok om muskelsmärtor” (1997). 
 
Olin, Robert: professor emeritus med inriktning på socialmedicin. Har som läkare ar-
betat inom områdena invärtes- och socialmedicin, epidemiologi, psykiatri och före-
tagshälsovård. Han är för närvarande bland annat verksam som konsult vid infek-
tionskliniken vid Huddinge sjukhus, och har författat flera böcker och skrifter. 
 
Peterson, Hans-Inge: docent i kirurgi, överläkare vid kirurgiska kliniken på Lundby 
sjukhus i Göteborg. Han har som författare-editor publicerat sammanlagt 16 böcker 
inom ämnesområdena cancerforskning, kirurgi, medicinhistoria och religion-medicin. 
 
Staff, Peer: avdelningsöverläkare vid avdelningen för fysikalisk medicin och rehabili-
tering vid Ullevål sjukhus i Oslo. Ledde 1993 ett statligt försöksprojekt som var en me-
dicinsk utredning och behandling av bland andra FMS-patienter. 
 
Tjølsen, Arne: dr. med. och försteamanuens vid Fysiologiskt institutt vid Bergens uni-
versitet. Forskar i smärtmekanismer i ryggraden och undersöker för närvarande vad 
som sker i det centrala nervsystemet vid långvarig smärta. 
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Uvnäs-Moberg, Kerstin: professor på Karolinska Institutet i Stockholm. Har bland an-
nat forskat kring signalsubstanser och oxytocinets verkan i kroppen, och är för tillfället 
aktuell med boken "Lugn och Beröring". 
 
Öhrström, Kitty: legimiterad läkare. Medverkade i ett pilotprojekt för patienter med 
FMS och kroniskt smärtsyndrom kallat ”FIBRO rehab 1998”. 

Reliabilitet och validitet 
 
Det material jag använt har varierande kvalitet ur reliabilitets- och validitetsaspekter. 

De avhandlingar och forskningsstudier som jag i min kunskapsöversikt refererar till är i 

mycket stor utsträckning redan tidigare granskade av forskare, och förutsätts då vara 

valida. Eftersom jag själv ej har möjlighet att uppskatta varken validitet eller reliabilitet 

i dessa studier, på grund av studiernas omfång eller att jag ej har alla fakta, förlitar jag 

mig på källornas trovärdighet och tillförlitlighet. Jag har även tagit med artiklar och 

andra studier där validitet och reliabilitet inte har granskats i samma utsträckning, och 

dessa har jag försökt bedöma utifrån två checklistor som jag fann i Forsberg och 

Wengström (2003) och som återfinns som bilaga i denna studie. 

Det sägs att en forskares skicklighet är en reliabilitetsfråga, och med det i åtanke 

får jag anse att min brist på erfarenhet av liknande arbeten gör att min kunskapsöversikt 

med säkerhet inte skulle bli utförd på samma sätt om en van forskare hade utfört den, 

men jag tror att kontentan av materialet hade varit ungefär densamma. En annan be-

gränsning i denna kunskapsöversikt kan vara att jag förbisett relevant material, men för 

att minimera detta har jag använt ett brett urval av sökord via databaser och andra me-

toder för materialinsamling. Min förförståelse kan naturligtvis också ha påverkat mitt 

urval, men jag har haft som ansats att vara neutral och objektiv. 

RESULTAT 

Första epoken (Ungefär fram till 1900-talet) 

Diagnos 
 
Den kvinnligaste sjukdomen vid denna epok var Hysteri, som sågs som ett slags för-

stärkning av kvinnans dåliga egenskaper. Hysteri kännetecknades av en mängd symtom 

som utbrott, svimningar, kramp, förlamning, sexuell lust, kvävningskänslor, smärtor 

och exhibitionism. 1869 lanserade Beard diagnosen Neurasteni som en efterföljare av 

hysteri, och runt sekelskiftet 1900 kom detta att bli den mest uppmärksammade sjuk-

domen. Symtomen var diffusa och omfattade bland annat trötthet, magsmärtor, diffus 
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värk i kroppen, sömnlöshet, mardrömmar och fobiska beteenden – symtom som i stor 

utsträckning även gäller för många FMS-patienter idag (Peterson, 2001). 

Symtomen för de så kallade ”kvinnosjukdomarna” var många och vaga, och de 

kopplades ihop med psyket, underlivet och andra sjukdomar. De var ”modediagnoser” 

som ökade och avtog i popularitet under den behandlade perioden, och ofta lade man 

moraliska aspekter på dem och hävdade att de utlöstes av sådant som onani, sexuella 

fantasier, baler, romanläsande och ”syndig” mat (Johannisson, 1994). 

Antaganden om symtomens orsaker 
 
Descartes (1595-1650) diskuterade hur kroppen och själen påverkar varandra och hur 

två substanser med så olika natur kan vara förenade. Samtidigt diskuterade han rent fy-

siologiska mekanismer som exempelvis möjligheten att överföra medvetandeimpulser 

till nervsystemet. 1700-talets filosofer koncentrerade sig inte bara på moraliska problem 

utan också på samhällsutveckling (Peterson, 2001). 

Neurasteni ansågs vara en kultursjukdom som antingen berodde på människans 

degeneration eller på det moderna samhällets alla intryck, och man tolkade sjukdo-

marna som en fysisk och psykisk trötthet utlöst av olika neurobiologiska förändringar. 

Neurasteni drabbade båda könen, men sågs främst som en kvinnosjukdom i Sverige, 

och den hade hög status som en sjukdom för de förfinade. Även underklassen kunde få 

diagnosen, men sjukdomen ansågs då ha andra orsaker. För medelklassen var den 

främsta orsaken överansträngning, medan orsaken för arbetarklassen var sexuella ut-

svävningar och missbruk. Hos kvinnor av alla klasser hänfördes sjukdomen till underli-

vet, och ansågs kunna orsakas av sådant som studerande eller sexuella fantasier (Johan-

nisson, 1994). 

Förklaringarna till kvinnors sjuklighet var många, till exempel svaghet, degene-

ration, sexuell frustration och dålig livsstil. Sjukdomen ansågs kunna orsakas av alltför 

okvinnliga drag som sexuell lust, intellektuella intressen eller ovilja att uppoffra sig, 

och boten var då oftast graviditet. Men enligt Johannisson (1994) var kvinnornas egen 

förklaring den leda och instängdhet de kände i kvinnorollen. Sjukdomen befriade kvin-

nan från hennes plikter som maka och mor, från sexuellt samliv och från graviditeter. 

Sjukdomen gav makt och tvingade omgivningen till respekt. Kvinnor med hysteri eller 

migrän ansågs ofta simulera för att få uppmärksamhet, för att slippa sina plikter eller, 

som många överklassdamer, för att ha sin sjukdom som en hobby. 1800-talsmedicinen 
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strävade efter att finna en lokaliserad organisk förändring för varje uppkommen sjuk-

dom, och symtom som ej kunde mätas eller läsas i objektiva termer ifrågasattes. 

Behandling 
 
Homeopati, kiropraktik, osteopati och naprapati har funnits sedan 1800-talet, och en 

vanlig form av kvacksalveri under denna tid var försäljning av naturmedel (Höjer, 

2002). 

Behandlingsmetoderna var våldsamma och snarast bestraffande, och tog sig ut-

tryck i slag, kallduschar och elektricitet. Hysteri, liksom de flesta kvinnosjukdomar,  

förklarades med underlivsrubbningar eller med en degeneration av nervsystemet. Man 

spekulerade även i om hysteri verkligen var en ”riktig” sjukdom eller om patienterna 

simulerade. Vid misstanke om simulering försökte man ofta ”bestraffa” patienterna till 

att bli friska genom kallbad, lavemang eller långtråkiga vilokurer (Johannisson, 1994). 

På 1860-talet uppkom gynekologin, och den ökade snabbt i popularitet då studier 

av kvinnans könsorgan ansågs kunna förklara hennes hela natur. Eftersom så gott som 

alla kvinnors sjukdomar, även de mer psykiska, kopplades till kvinnans underliv re-

kommenderade läkarna rutinmässiga gynekologiska undersökningar. Dessa gynekolo-

giska behandlingstekniker var aggressiva, och bestod bland annat av bränning, frätning 

och fixering av livmodern med hjälp av ringar och stift. I och med att anestesin och 

aseptiken vid denna tid gjorde kirurgiska ingrepp mer ofarliga än tidigare började man 

operera bort olika delar av kvinnors könsorgan. Avlägsnande av äggstockar, livmoder 

och äggledare utfördes från 1870-talet och framåt. Anledningen till operationen var 

sällan ett fel på själva organet, utan kunde bero på en psykisk diagnos som hysteri, neu-

rasteni, epilepsi, nymfomani eller onani. Ett annat populärt och mindre kontroversiellt 

ingrepp var fixering av livmoderns läge. Antika teorier om ”vandrande livmoder” hade 

i slutet av 1800-talet utvecklats till idén att livmodern kunde ligga fel, och att detta gav 

upphov till bland annat smärta, menstruationsproblem och sterilitet. Eftersom kvinno-

sjukdomar ansågs påverka hela kvinnan, trodde man att livmoderns felaktiga läge på-

verkade hela organismen och kunde yttra sig som diffus huvud- och ryggvärk. Lös-

ningen var fixering av livmoderns läge genom att sy fast den i bukväggen eller genom 

att fixera den med pessar som ofta gav upphov till smärta och infektioner. 

Men det fanns också kritiska röster till allt detta. Vissa hävdade att de gynekolo-

giska undersökningarna liknade våldtäkt och att intresset för underlivet gjorde kvinnan 

perverst intresserad av sin egen sexualitet. Operationerna sades utsätta kvinnor för ris-
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ker och beröva dem deras sexualitet, reproduktionsförmåga och, som man såg det, deras 

kvinnlighet på tvivelaktiga grunder. 

Kvinnors sjukdomar behandlades också med mindre aggressiva tekniker som 

gödkurer, badkurer, underlivssköljningar och livmodermassage. Livmodermassagen 

blev populär på 1890-talet som en motreaktion mot alla operationer. Den utfördes av en 

läkare, med en hand i vaginan och en på buken, och skulle stärka livmodervävnaderna 

och korrigera livmoderns läge. Teorierna om livmoderns skadliga fellägen övergavs 

emellertid av läkarvetenskapen vid sekelskiftet 1900 (Johannisson, 1994). 

Andra epoken (Ungefär från 1900 till 1980) 

Diagnos 
 
Begreppet neurasteni försvann i början av 1900-talet då psykiatrin mer allmänt närmade 

sig den somatiska vården och uppfattningen om att psykisk sjukdom i grunden är soma-

tiskt orsakad vann insteg. Man började klassificera psykisk sjukdom efter mer speciali-

serade diagnoser och införde exempelvis begreppen neuros och psykos. År 1904 lanse-

rade Gowers ordet fibrosit (fibrositis) i British Medical Journal. Fibrositis syftade på en 

form av inflammation i musklerna, en kroppslig process som kan visa sig i form av 

smärta, svullnad, värme över den inflammerade delen, hudrodnad och styvhet. Dock 

har man sedermera kommit fram till att inflammation inte alls är typisk vid FMS. 1924 

publicerade Läkartidningen en artikel där Alfvén kritiskt refererade tysk litteratur om 

”den s. k. Muskelreumatismen”. Bland annat framgick att ömmande nervtryckpunkter 

och ömmande muskelknutar ansågs höra till. Alfvén påpekade att åkomman var ofarlig 

men att den hade en ofantlig spridning och kunde ge upphov till långvarig arbetsoför-

måga (Malmquist, 2004). 

Vidare skriver Malmquist att det kring patienter med utbredd muskelvärk på 

1960-talet talades mycket om ”myoser”, det vill säga ömmande punkter som motsvara-

des av områden där vävnaden var konsistensökad, troligen på grund av inflammations-

ödem. Men efter några år försvann myosbegreppet spårlöst. Det talades och skrevs inte 

mer om dessa ”myoser”, och så småningom kom i stället de ”tender points” som ingår i 

diagnosen fibromyalgi som började tillämpas och diskuteras i Sverige på 1980-talet. 

Olin och Schenkmanis (1996) skriver att det kan tyckas häpnadsväckande att runt 

20% av de långtidssjukskrivna i Sverige lider av FMS med tanke på att sjukdomen inte 

ens hade ett namn på 1970-talet. Diagnosen började inte användas förrän i början av 
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1980-talet, men Olin och Schenkmanis skriver att patienter med FMS naturligtvis fanns 

även före 1980. Problemet var att de då fick andra diagnoser som tennisarmbåge och 

kroniska smärtsyndrom, och att det var först när rätt undersökningsteknik började an-

vändas som FMS-patienterna upptäcktes. Före 1980 ansågs fibromyalgi och fibrositis 

vara "slasktrattsdiagnoser" för besvärliga patienter som ofta stämplades som neurotiska 

för att de hade så många oförklarliga symtom. 

Antagande om symtomens orsaker 
 
Mellan 1940 och 1960 tolkades svårförklarlig smärta i psykoanalytiska termer och pati-

entens personlighet sågs som symtomens orsak, i kombination med individens erfaren-

heter från barndomen. Vid denna tid handlade det emellertid om relativt få välkontrolle-

rade vetenskapliga undersökningar, men uppfattningen återkom några årtionden senare. 

Sveriges Fibromyalgiförbund (2004) skriver att man under 1980-talet ansåg att FMS 

var en psykisk/psykosomatisk sjukdom till följd av psykologiska problem och kriser i 

barndomen eller en form av maskerad depression. Förbundet hävdar att patienterna 

även idag möter sådana påståenden, men att uppfattningarna inte är riktiga. De skriver 

att granskningar av berörda patientgrupper har visat att FMS-patienter inte har fler psy-

kiska problem än befolkningen i övrigt, och att de skillnader som påståtts ha uppmätts 

har betrott på felaktiga patienturval då patienterna exempelvis ensidigt hämtats från 

psykiatriska mottagningar. 

Behandling 
 
Höjer (2002) skriver att det runt sekelskiftet 1900 växte fram ett stort intresse för alter-

nativa behandlingar och kurer av olika slag, exempelvis hypnos, badkurer, massage, 

vegetarisk kost, hungerkurer, barfotavandringar, elixir, universalmedel, elektriska bäl-

ten och liknande. Gränsdragningen mellan kvacksalveri och skolmedicin var till en bör-

jan diffus, men 1915 stiftades en lag  som reglerade behörigheten att utöva läkekonst. 

Lagen ersatte de kvacksalveriförordningar som gällt sedan slutet av 1600-talet och som 

reglerat bl a "kvacksalvares" och "bråcksnidares" verksamheter. 

Alfvén, som skrev tidigare nämnda artikel i Läkartidningen 1924, angav att sym-

tomen var av psykiskt ursprung och att behandlingen endast borde bestå i att lära pati-

enten att ignorera och negligera smärtorna (Malmquist, 2004). 
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Under 1980-talet skedde ett uppsving för den alternativa och komplementära me-

dicinen, och år 1984 bildades Kommittén för alternativ medicin (KAM) som är en 

sammanslutning av utövare av sådana metoder. 

Tredje epoken (Ungefär från 1980 till idag) 

Diagnos 
 
1985 lanserades”chronic fatigue syndrome” i USA, varvid man avsåg trötthet utan av-

gränsbara fysiska eller psykiska orsaker. Peterson (2001) skriver att denna trötthet ofta 

uppträder efter infektioner och att man har misstänkt en påverkan på immunsystemet. 

Han skriver att unga intellektuella vanligen drabbades och att syndromet därför primärt 

kallades ”the yuppie flue”. Syndromet har uppmärksammats i Sverige först under de 

senaste åren, och refereras idag till bland annat kroniskt trötthetssyndrom och fibro-

myalgisyndrom. 

Olyckligtvis finns det få – om ens några – tecken på sjukdom om man utgår från 

vad som upptäcks vid fysiska och laboratoriemässiga undersökningar. Läkaren måste 

utgå från patientens egen berättelse om vad som känns fel. Därför anser många ännu 

idag att sjukdomen inte är fysisk och således inte mycket för en "kroppsläkare" att bry 

sig om. Dock har det under de senaste tio åren förekommit en hel del forskning i ämnet 

och FMS har blivit bättre definierat. Nu finns även särskilda guider att tillgå när man 

ska diagnosticera (Arthritis Foundation, 2003). 

Huvudsymtomen vid FMS är en ständig smärta vid vila samt onormal trötthet. 

Uttalad smärta är en stressfaktor, och symtom som ofta förknippas med stress är van-

liga hos patienter med FMS. Muskelsmärta påverkar motoriken såväl som sömnen. Då-

lig sömn, ständig smärta och av smärtan framkallad stress ger i längden trötthet. Enligt 

Sveriges Fibromyalgiförbund (2004) är, förutom ständig smärta och trötthet, även en 

eller flera av dessa besvär vanliga vid FMS: 
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• Yrsel 

• Stelhet 

• Huvudvärk 

• Dimmig syn 

• Allergi 

• Ljud- och luktkänslighet 

• Försämrat närminne 

• Sömnstörningar 

• Kraftlöshet 

• Koncentrationssvårigheter 

• Andningsrubbningar 

• Hjärtrytmrubbningar 

• Domningar och stickningar 

• Hud och slemhinneproblem 

• Tarmbesvär 

• Urinträngningar 

• Feberkänsla 

• Svullnad 
 

Diagnosen för FMS är enligt Sveriges Fibroyalgiförbund (2004) en så kallad kri-

teriediagnos. Kriterier är sjukdomstecken eller symtom som karaktäriserar en viss sjuk-

dom. Har man ett visst antal symtom uppfyller man kriterierna för sjukdomen. Vid 

FMS använder man fastställda kriterier eftersom varken laboratorieprover eller andra 

medicinska undersökningsmetoder hjälper till att ställa diagnos. Avsaknad av laborato-

rieprov eller röntgenfynd som objektivt kan stödja diagnosen har gjort att den ibland 

ifrågasätts. Det finns dock tester, som hittills använts i forskningssammanhang, som 

skulle kunna bli metoder för en objektiv diagnostik av FMS. 

Huvudkriterierna för fastställande av FMS är idag accepterade internationellt. De 

har föreslagits av American College of Rheumatology (ACR) 1990, och lyder: 

• Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger och väns-

ter sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs halsrygg, främre 

bröstkorg och/eller ländrygg.  

• Smärta vid palpation, det vill säga tryck, på elva av arton specificerade punkter, så 

kallade ”tender points” eller ”triggerpunkter”. Trycket skall vara förhållandevis lätt. 

• Dessutom förekommer oftast en eller flera av ovan nämnda symtom. 

(Sveriges Fibromyalgiförbund, 2004). 

FMS är svårt att diagnostisera och kan lätt tolkas som något helt annat eftersom 

symtomen är mycket vanliga även vid andra sjukdomar. Dessutom vet man inte vad 

som orsakar syndromet ännu. Birger Fagher, docent vid Lunds Universitet, anser att 

läkare inte på allvar ser till den mångfald av komplexa, kroppsliga (särskilt invärtesme-

dicinska-neurologiska) symtom som ofta utvecklas. Dessa symtom anses numer knutna 

till FMS, och utgörs av bland annat grovtarmsbesvär, spänningshuvudvärk, ökad mi-
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gränfrekvens, mun- och ögontorrhet, domningar och stickningar i armar och ben, gung-

ande yrsel, svullnader i händer och fötter, panikkänslor, hjärtklappning, bröstsmärtor, 

andfåddhet, långdragen feber utan infektion, allergisymtom samt infektionskänslighet. 

Även högt blodtryck är vanligt, sannolikt som tecken på den starkt ökade stresskänslig-

heten. Fagher anser att endast en specialintresserad kliniker med bred invärtesmedi-

cinsk skolning fullgott kan klara av denna diagnostik (Sveriges Fibroyalgiförbund, 

2004). 

Antaganden om symtomens orsaker 
 
Hallman har på Svenska Fibromyalgiförbundets hemsida citerat professor Olin som 

skriver: 

"FMS beror på att det uppstått komplicerade störningar i kroppens nervsystem 

liksom i regleringarna av olika hormoner. Dessutom fungerar troligen inte immunför-

svaret på ett normalt friskt sätt. När dessa störningar väl kommit igång förmår syste-

met/kroppen inte upphäva dem och följden blir en ständigt pågående obalans. Den ena 

onda cirkeln av symtom övergår i andra. Många patienter upplever dessa som ett "kaos" 

eller som att hjärnan och kroppern upphört att fungera normalt. Man känner inte längre 

igen sig själv." 

Ursin (1997) skriver att FMS-patienten inte bara registrerar smärtan, utan också 

tolkar den. Patientens symtom kan leda till ångest, stress och oro, vilket påverkar 

ryggmärgen så att muskelspänningen ökar. Smärtförnimmelserna leder till en ökad ak-

tivitet i de nervfibrer som reglerar blodgenomströmningen i muskelvävnaden, och nerv-

ändarna i det sympatiska nervsystemet frigör ämnen som ökar känsligheten i smärtfib-

rerna. Aktiviteten i smärtfibrerna påverkar i sin tur de smärtorsakande processerna, och 

ökar känsligheten i ryggmärgen. Ursin menar att när smärtsystemet väl är aktiverat be-

hövs det inte mycket för att skapa aktivitet i systemet, och patienten har således kommit 

in i en ond cirkel. Smärtan leder till upplevelser och spänningar som ökar smärtan, och 

den ökade smärtan leder i sin tur till mer smärta. När smärtan blir tillräckligt kraftig och 

ihållande påverkas till slut även patientens immun- och hormonsystem. 

De ämnen som det sympatiska nervsystemet frigör och som ökar känsligheten i 

smärtfibrerna är enligt Tjølsen (1997) bland andra Histamin, Serotin, Bradykinin, Neu-

rokininer och Substans P. 

Olin (2000) menar att exempelvis trauma eller stress skulle kunna skada eller stö-

ra hjärnans förmåga att hantera såväl yttre som inre inkommande sinnesintryck, vilket 
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då får till följd att sinnesintryck som ljus, ljud och smärtsignaler felvärderas och upp-

förstoras. Dessutom anser han att kompenserande/korrigerande mekanismer skulle kun-

na initieras i olika hormon-, transmittor- och immunfunktioner. Olin anser därför att de 

”nya diagnoserna” (bland anant fibromyalgisyndrom, kroniskt trötthetssyndrom och 

posttraumatiskt stressyndrom) egentligen borde benämnas neurosomatiska sjukdomar – 

vilket dock inte utesluter att psykologiska symtom och besvär sekundärt kan ingå i 

sjukdomsbilden. Han skriver även att de psykiska symtom som kan förekomma vid en 

”ny diagnos” förutsätts vara en del av syndromets orsak, men att de psykiska symtomen 

mer sannolikt är en konsekvens av sjukdomen och dess symtom. 

Ständig smärta kan vara en mycket stark signal till vilken man inte kan förhålla 

sig oberörd. Smärtupplevelsen har tidigare ansetts bero på skador i muskel- eller andra 

vävnader. Under senare år har man funnit att så inte är fallet. I stället är forskare i stort 

sett eniga om att upplevelsen orsakas av att hjärnan har blivit smärtöverkänslig (sensiti-

serad) varför den feltolkar signaler från kroppen; en lätt rörelse eller beröring uppfattas 

som en intensiv smärta. 

Henriksson (1997) skriver att förändringar i det smärtmodulerande systemet visar 

sig som hyperalgesi, vilket innebär att smärttrösklarna sjunker och att smärtan blir in-

tensivare och sprider sig. Vid hyperalgesi kan smärtan bli spontan, och karakteristiskt 

för FMS-patienter är spontan vilosmärta. Han anser att hyperalgesi är det primära i 

FMS-diagnosen, och menar att de faktorer som ger muskelsmärta kan vara förhållande-

vis diskreta. Det kan räcka med förändringar i musklernas ämnesomsättning eller stör-

ningar i microcirkulationen för att FMS-patienten skall uppleva smärta, något som inte 

skulle ge upphov till smärta för en person med ett normalt nociceptivt system. 

På American College of Rheumatologys årliga vetenskapsseminarium i 

Philadelphia 2000-2001 presenterades forskningsresultat som sades påvisa att förklar-

ingen till FMS ligger i ryggmärgens ”smärtminne”. Forskare använde värme som sti-

muli på FMS-patienternas och kontrollgruppens händer och det visade sig att FMS-

patienterna, till skillnad från kontrollgruppen, kände en stor växande smärta av värme-

stimuleringen, vilket sägs visa på en avvikelse från ryggmärgens normala smärtbear-

betning. Resultaten visade också att FMS-patienterna kände en kvarvarande smärta när 

de stimulerades i intervaller, vilket inte kontrollgruppen uppfattade. Forskarna beskrev 

att smärtminnet ligger kvar längre hos FMS-patienter än hos andra, och att den smärta 

FMS-patienterna kände spreds i hela kroppen. Docent Staud, huvudansvarig för forsk-

ningsgruppen, förklarar att eftersom smärtan från den första stimuleringen inte försvin-
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ner tillräckligt fort hos FMS-patienten, kommer smärteffekten av nästa stimulering att 

läggas till den redan befintliga smärtan, vilket leder till att smärtan hela tiden stegrar. 

Staud hävdar att deras forskning ger bevis för att patienterna har ett nervsystem med 

avvikande smärthantering, och att framtida behandlingsmetoder bör inriktas på dessa 

smärtmekanismer (Reumatikertidningen, 2001). 

Evengård (1999) anser att mycket talar för att orsaken kan vara multifaktoriell, 

där psykologiska faktorer och stress är ingående komponenter av betydelse. Hon säger 

att skillnader har hittats gällande nivåer av neuropeptider samt att Substans P finns i 

ökad mängd i cerebrospinalvätskan hos patienter med FMS. Hon menar att orsaken 

troligtvis är mångfacetterad, och att förklaringen kanske inte kommer förän vi fått en 

förändrad syn på ohälsa och sjukdom. 

Behandling 
 
I början på 1990-talet hävdades det att det gick att träna bort smärtan, vilket innebar att 

många patienter mådde ännu sämre. Smärtan går inte att träna bort, i stället måste pati-

enten lära sig att leva med smärtan på bästa sätt (StoFF, 2004). 

Arthritis Foundation (2003) poängterar att generalisering av enskilda fall måste 

undvikas, både vad gäller antagna symtom samt behandling, och att behandlingen mås-

te individualiseras. 

Olin och Schenkmanis (1996) skriver att ett av de effektivaste sätten att "behand-

la" FMS är att identifiera vad det är som försämrar tillståndet, och sedan lära sig att 

undvika detta. Erkännande, identifiering och kunskap om sjukdomen är obligatoriska 

krav för att kunna förebygga och behandla FMS, menar de. 

Wessely, Hotopf och Sharpe (1998) framhåller vikten av att ställa en diagnos, 

men skriver att diagnosen även måste kompletteras med en multidimensionell beskriv-

ning av patientens symtom. Vidare menar de att det vid kroniska tillstånd krävs en spe-

cialiserad insats på gränsen mellan psykiatri och somatik, och att patientens sociala och 

ekonomiska förutsättningar avgör om prognosen är gynnsam eller ej. 

Kjällman et al. (2002) skriver att patienten själv kan påverka många av de fakto-

rer som bidrar till FMS. Rökning försämrar blodcirkulationen i hud och muskler och 

konditionen blir sämre. För mycket kaffe medför en ökning av kroppens stresshormo-

ner, vilket i sin tur ökar muskelspänningarna samt försämrar sömnen. Värme av olika 

slag är ofta både avslappnande och smärtlindrande. Det finns många typer av värmedy-

nor, både elektriska och sådana som värms på annat sätt, och den så kallade ”vetevär-
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maren” är kanske den vanligaste. Varma bad brukar ge bra lindring, och varma kläder 

är viktigt eftersom avkylning förvärrar muskelspänningen. Träning i uppvärmd bassäng 

har visat sig vara mycket lämplig. Rehabiliteringsträning i 34oC vatten har blivit en allt 

vanligare metod. 

Behandlingsmodeller 
 
Idag finns det som sagt ingen bot mot FMS, men det finns många vägar till lindring. 

Vilken metod som är effektivast i symtomlindringssynpunkt är individuellt och något 

varje patient själv måste ta ställning till. Här följer en orientering i diverse behandlings-

alternativ som idag är mer eller mindre vanliga. 

Farmakologisk behandling 
 
Kosek (2003) skriver bland annat att antidepressiva medel i placebokontrollerade studi-

er har visat sig ha en positiv effekt på sömnkvalitet, trötthet, smärta, stelhet och ömhet, 

men att det bör påpekas att endast ca 30-40% av de behandlade patienterna upplever en 

relevant förbättring av antidepressiva medel. Angående anti-inflammatoriska läkeme-

del, så kallade ”NSAID”, hävdar Kosek att det inte finns någon vetenskapligt hållbar 

dokumentation för att preparaten skulle vara en effektiv smärtlindring vid behandling. 

Hon skriver att det inte heller finns någon vetenskapligt hållbar dokumentation för att 

behandling med cortisonpreparat skulle fungera, och att endast två läkemedel (Pregaba-

lin och Milnacipran) har visat en viss positiv effekt vid FMS. Dessvärre är dessa två 

preparat ej tillgängliga på den svenska marknaden. 

Stockholms Fibromyalgiförening, StoFF (2004), skriver att eftersom det mest ut-

märkande symtomet för FMS är värk är det naturligt att smärtstillande medel i första 

hand skrivs ut, men att inflammationshämmande preparat inte har någon större effekt. 

För sömnsvårigheter, som är ett mycket vanligt symtom hos FMS-patienter, skrivs ofta 

sömn- eller insomningstabletter ut, och även låga doser av antidepressiva preparat har 

visat ge bättre sömn. 

Sömnstörningen kan ofta behandlas med en låg dos antidepressiv medicin till nat-

ten, exempelvis Tryptizol eller Saroten. Denna medicin har effekt på sömndjupet utan 

att vara vanebildande. Den kan göra att patienten känner sig mer utvilad och också har 

mindre värk (Kjällman et al., 2002). 

Arthritis Foundation (2003) skriver att anti-inflammatoriska preparat som an-

vänds vid reumatism och andra ledbesvär inte alls har samma smärtlindrande effekt vid 
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FMS. Preparat som innehåller aspirin, ibuprofen eller acetaminophen kan motverka viss 

smärtkänsla och ge mindre stelhet i musklerna, medan exempelvis morfin och kortison 

oftast är helt utan verkan och bör undvikas på grund av de biverkningar som kan upp-

stå. Vidare skriver Arthritis Foundation att medel som ger djupare sömn och/eller mus-

kelavslappning kan hjälpa många som lider av FMS, och dit räknas medel som innehål-

ler amitriptyline, doxepin, cyclobenzaprine och liknande. 

StoFF (2004) skriver också att eftersom de flesta mediciner har biverkningar och 

kan skapa beroende, är magkatarr numera en vanligt följd för många patienter. StoFF 

beskriver medicineringen av FMS-patienter som en ond cirkel, där läkemedel ges för att 

lindra symtom och öka livskvalitén men ofta leder till bland annat magkatarr som i sin 

tur också måste behandlas med läkemedel. 

Psykoterapi 
 
Staff (1997) anser att eftersom FMS-patienten påverkas av livssituationen, och att bety-

delsen av ett fungerande nätverk är så stor, är gruppbaserade aktiva terapiformer med 

tonvikt på stöd den bästa behandlingen. Avsikten med denna individuellt anpassade 

terapi är att få patienterna att pröva alternativa hanteringsstrategier och att skapa infor-

mella stödjande nätverk. Denna gruppbaserade terapi skall enligt Staff ge möjlighet till 

två typer av diskussioner; dels diskussioner om hur lidandet styr patientens liv, hur li-

dandet kan hanteras på ett positivt sätt och om att FMS ensamt inte kan förklara all dys-

funktion, och dels diskussioner om hur patienten hanterar olika relationer, situationer 

och händelser. Staff beskriver vidare att behandlingen måste bygga på en relationsbase-

rad modell som riktar uppmärksamheten bort från den aktuella smärtproblematiken, i 

motsats till somatiska modeller som fokuserar på symtomen. Huvuduppgiften är att 

leda patienten från en passiv till en mer aktiv hanteringsstrategi och att flytta fokus från 

en symtomorienterad passiv tillvaro till en aktiv funktions- och relationsorienterad till-

varo. 

Även Kosek (2003) beskriver fördelarna med gruppbaserad terapi när man önskar 

en kombination av smärtlindrande, funktionshöjande och arbetslivsinriktade åtgärder. 

Hon menar att multiprofessionella rehabiliteringsprogram som genomsyras av ett kog-

nitivt beteendeterapeutiskt synsätt utgör det mest internationellt vedertagna sättet att 

behandla FMS. Ett komplett rehabiliteringsmedicinskt team består av arbetsterapeut, 

kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Kosek skriver att denna typ 

av rehabiliteringsprogram i olika analyser har visat sig ha en positiv effekt även vid 
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långtidsuppföljningar, men att det finns ett stort behov av studier med mer homogena 

patientgrupper där olika rehabiliteringsinsatser utvärderas över tid. 

Kosek hävdar också att det tycks vara ställt utom allt tvivel att kognitiv beteende-

terapi är dokumenterat effektivt som komplement till mer traditionella rehabiliterings-

program, men att ett av dagens stora problem är bristen på utbildade kognitiva beteen-

deterapeuter i Sverige. 

Stencrantz (2002) har studerat effekten av ”Jagstrukturerande psykoterapi” i be-

handling av FMS-patienter. Terapin syftar till att skapa en stärkt jagutveckling hos pati-

enten, och man talar i former av ”vi” eller ”man” och undviker personliga pronomen 

som ”du” och ”jag”. Man använder en objektivt berättande form, arbetar med fakta och 

undviker personer och känslor. Terapeuten är aktiv och driver det terapeutiska arbetet 

utan att ställa polariserande frågor. Man går igenom klientens livshistoria med detalje-

rade scenarier som ger bakgrunden till klientens identifikation. 

Undersökningsgruppen i Stencrantz studie omfattade 13 kvinnor som varit sjuk-

skrivna i många år och prövat många tillgängliga behandlingsmetoder utan bestående 

förbättringar. Före och efter terapin skattade patienterna sina symtom, sin självbild och 

sin livskvalitet samt genomgick en strukturerad intervju. Stencrantz rapporterar att in-

nan psykoterapin hade gruppen en negativ självbild, hög symtombelastning och en låg 

livskvalitet med trötthet och kraftlöshet. Efter psykoterapin skriver Stencrantz att sym-

tomen hade minskat, självbilden blivit mindre negativ och att den positiva självbilden 

förstärkts. Hon skriver även att patienternas livskvalitet förbättrades, och att energin 

och engagemanget ökade. Efter terapin bedömdes flertalet må ganska bra och ha gjort 

ganska stora förändringar i sin livssituation. 

Stencrantz (2002) beskriver livskvalitetsskattningen som uppdelad i tre områden; 

yttre livsbetingelser, mellanmänskliga relationer och inre psykologiska tillstånd. Hon 

redovisar att patienternas värden visar mycket stora förändringar i total livskvalitet. 

Symtomen har minskat kraftigt, och patienterna accepterar sig själva i större utsträck-

ning och anklagar och kritiserar sig själv mindre efter terapin. Stencrantz sammanfattar 

att totalt sett hade livskvaliteten ändrats mest, symtomen därnäst och självbilden minst. 

Då det gäller FMS och FMS-liknande syndrom har begreppet coping länge spelat 

en stor roll. Begreppet syftar till individens förmåga att hantera och handskas med sitt 

syndrom och sina symtom samt sin generella livssituation på ett konstruktivt och ade-

kvat sätt, samt att hantera de känslor som situationen framkallar, exempelvis genom 

olika försvarsmekanismer. Copingmekanismen brukar ses som en teknik eller en metod 
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att möta problem, och syftar till att påvisa individens fysiska, psykiska eller sociala 

förmåga att leva med sitt syndrom. Denna betydelse är vanlig i svensk medicin, rehabi-

litering och omvårdnad (Psykologilexikon, 2002). 

Komplementär och alternativ medicin 
 
Massagens positiva inverkan på FMS finns dokumenterad bland annat från Touch Re-

search Institute (TRI) i USA samt av docent Uvnäs-Moberg vid Karolinska Institutet. 

TRI har utfört över 90 studier om positiva effekter av massageterapi, och bland de sig-

nifikanta resultaten finns bland annat minskad smärtupplevelse för FMS-patienter (The 

Touch Research Institute, 2004). 

Uvnäs-Moberg har forskat om signalsubstansen och hormonet Oxytocin. Hon 

menar att huden är kroppens största känselorgan och att det är därför vi svarar så bra på 

kroppsmassage. När vi rör vid någon, blir berörda eller masserade, sänds signaler i väg 

till hjärnan som indikerar att vi kan ta det lugnt. Uvnäs-Moberg säger att personer som 

lider av damp-relaterade symtom, FMS eller svåra psykiska sjukdomar har en genom-

snittligt lägre oxytocinhalt i blodet och att mer forskning kring ämnet kan revolutionera 

hela sjukvården (Centrum för Beröring, 2004). 

Isaksson och Larhammar (2003) hävdar i en debattartikel i Läkartidningen att det 

finns ett ökat behov av verksamma förebyggande och behandlande metoder för de 

"nya" sjukdomarna, men de varnar samtidigt för den allt populärare alternativmedici-

nen. De skriver att det har blivit vanligt att tala om en integrering av den alternativa 

medicinen med skolmedicinen, men vill varna för att den alternativa medicinen i vissa 

fall kan vara rent skadliga då de kan sprida vanföreställningar om människokroppens 

funktion, försvåra verklig egenvård genom att mystifiera sjukdomars verkliga upp-

komstmekanismer och förhindra eller fördröja insättandet av bättre dokumenterad be-

handling. De hävdar att det i vårt kommersiella och ekonomiska samhälle alltför ofta 

handlar om totalt odokumenterade metoder som inte kommit till för att bota eller före-

bygga utan för att sälja. I vissa fall rör det sig om metoder som sedan länge befunnit sig 

så nära bevisad verkningslöshet som det överhuvudtaget är möjligt, skriver de. 

Det finns emellertid en uppsjö av olika massagemetoder, som generellt sett funge-

rar olika bra för FMS-patienter. Nedan presenteras ett urval av de vanligaste metoderna: 

 
- Klassiskt massage 
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Detta är den mest kända av de olika massagemetoderna. Massören använder sig av olja, 

talk eller hudkräm då han eller hon masserar, och själva massagen går ut på att genom 

strykningar, tryck och knådning få kroppen avspänd och ge den ökad spänst. Behand-

lingen kan vara helt lokal, men massören kan också ge en helkroppsmassage vilket kan 

inkludera både fötterna och ansiktet. 

 
- Rosenmetoden 

 
Rosenmetoden kan liknas vid lätt massage, men är egentligen ingen vanlig massage 

utan en metod som berör på djupet. Metoden går ut på att terapeuten, med hjälp av sina 

händer, kommer i kontakt med muskelspänningar i kroppen. På så vis sägs patienten bli 

medveten om inre spänningar, som när de löses upp kan låta patientens undanträngda 

känslor komma fram. Dessa undanträngda känslor sägs vara otrevliga upplevelser i vårt 

undermedvetna, som orsakar muskelspänningar och värk. När spänningarna släpper 

sägs patienten få en djupare kontakt med sig själv och mindre fysisk smärta. 

 
- Zonterapi 

 
Reflexologin och zonterapin går ut på att behandla specifika zoner och reflexpunkter på 

bland annat händer och fötter. I zonterapin koncentreras behandlingen till fötterna, re-

flexologen behandlar hela kroppens reflexpunkter. Behandlingen av dessa punkter sägs 

minska spänningar i hela kroppen, och genom att stimulera det smärtande området sägs 

det sjuka organet vitalisera och tillfriskna på naturlig väg. Många anser att reflexologin 

och zonterapin är speciellt verkningsfullt vid inflammationer, smärtor, matsmältnings-

problem, problem med rörelseapparaten, cirkulationsbesvär, migrän, allergier och ek-

sem. 

 

 
- Medicinsk Fibromassage 

 
En av de nyaste och den mest omtalade massagemetoderna då det handlar om effektiv 

smärtlindring är den Medicinska fibromassagen (fortsättningsvis kallad fibromassage). 

Till skillnad från övriga massagemetoder är fibromassagen den metod som för FMS-

patienten sägs ge störst smärtlindring, störtst avkoppling och minst bieffekter (exem-

pelvis i form av smärta efter massagen). Detta beroer troligtvis på att FMS-patientens 

beröringskänslighet skapar obehag vid annan massage. Fibromassage är en speciellt 
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anpassad och mycket mjuk massagemetod som utvecklats under 1990-talet i syfte att 

hjälpa personer med kronisk smärta. 

Fibromassagen bygger på ett nära samarbete mellan patient och massör. Det är 

bara patienten som vet vad den individuella smärtan innebär och behandlingen anpassas 

därför till vad som känns bäst för patienten. Vid behandlingen används en sammansätt-

ning av värmande eteriska oljor och vegetabiliska oljor, som tillför kroppen nyttiga 

fettsyror och minskar patientens beröringskänslighet. Dessa sammansättningar av oljor 

går under namnen Fibro-gel och Fibro-olja. Eftersom patienterna ofta har nedsatt för-

måga att rensa ut gifter ur kroppen sägs gelen och oljan vara av högsta kvalitet vad 

gäller råvaror, och utan onödiga tillsatser. Syftet med fibromassagen är att uppnå ökad 

cirkulation och maximal avspänning och därmed minska den negativa stressen. 

Massagen bygger på ett helhetstänkande. Förutom själva massagen ingår även 

kostråd, träning, avslappning, andningsövningar, kroppshållning, QiGong, meditation 

och mental träning samt information om syndromet, både till patienter och anhöriga 

(Reumatikertidningen nr 3, 2000). 

RKM, Resurscenter för Komplementär och alternativ Medicin, beskriver massage 

som en positiv manipulation av kroppens mjukvävnad, med syfte att påverka nerv-, 

muskel- och cirkulationssystemet. De skriver att massagens uppgift är att främja cirku-

lationen och öka ämnesomsättningen genom att påverka att slaggprodukter och avfalls-

ämnen rensas bort från vener och lymfkärl och därmed ger plats åt nytt syrerikt blod 

och näring. Vid tillförsel av nytt blod ökar sedan nybildningen av celler i vävnaden. 

Fibro Rehab är ett pilotprojekt som riktats till patienter med FMS, och som fått 

inspiration från projektet Team Fibro inom Jönköpings landsting 1994-1996. Projektan-

svarig var Kitty Öhrström, legitimerad läkare, och massör var Stefan Göthager, grunda-

re av massagemetoden Medicinsk Fibromassage. Grundläggande har, som vid projekt 

Team Fibro, varit den Medicinska Fibromassagen, vilket patienterna fick två gånger i 

veckan under sju veckor. En kväll i veckan i åtta veckor hade man gruppträffar med 

teori och efterföljande diskussioner och därefter en träningsskola vid samma tillfälle. 

Träningsskolan gick ut på att lära patienterna lätta rörelseövningar, avspänning, and-

ningstekniker och mental träning. En annan viktig del i behandlingen var näringsbe-

handling och man försökte identifiera och eliminera eventuella födoämnesintoleranser. 

Åtta av tio patienter fullföljde projektet och samtliga av dessa raporteras ha förbättrats, 

främst avseende smärta och brist på energi vilket är huvudsymtomen för diagnosen 

FMS, mätt med formulär för hälsorelaterad livskvalitet (Göthager & Öhrström, 1998). 
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Behandlingsalternativen har tidigare varit rätt få, där värme och bassängträning 

länge varit det enda som kunnat skänka viss lindring. Andra patienter försämras dock 

av samma behandling. Många, för att inte säga de flesta, av FMS-patienterna har delta-

git i rehabiliteringsförsök som inneburit att man försökt träna bort besvären – något 

man idag vet oftast leder till ett försämrat tillstånd. Nu går de flesta rehabiliteringspro-

grammen för smärtpatienter ut på att man skall “lära sig leva med” den kroniska smär-

tan vilket kan möjliggöra att man hanterar smärtan bättre. Prognosen är dock pessimis-

tisk då de flesta har kvar sina symtom vid uppföljningsstudier (Göthager & Öhrström, 

1998). 

Vidare skriver de att för bäst effekt rekommenderas en behandling per vecka de 

första sex veckorna och därefter en till två behandlingar i månaden, men naturligtvis 

måste patienten själv känna efter vad som känns bäst. De första behandlingarna ger ofta 

reaktioner i form av huvudvärk, muskelvärk och trötthet, men detta vänder ofta efter 

fyra till sex behandlingar och patienten upplever ökad energi och minskad smärta. 

Patienter och massörer som har erfarenheter av andra massageformer än medi-

cinsk fibromassage uttrycker att många patienter på grund av smärta inte klarar av and-

ra massagetyper. Det unika med fibromassagen är att hittills alla studier påvisat positiva 

effekter vad gäller minskad smärta och avslappning. Detta gäller såväl inom Team Fib-

ro som Fibro Rehab (Göthager & Öhrström, 1998). 

Aktuella frågor och angelägen forskning 
 
StoFF anser det vara ett problem att fibromyalgipatienter som använder massage som 

sjukvårdande behandling inte kan inkludera behandlingen i högkostnadsskyddet. Pati-

enterna tvingas vända sig till privata massörer, vilket blir mycket kostsamt för dem 

(Hallman, 2004). 

Stefan Göthager har under ett projekt kallat Fibro Rehab (Göthager & Öhrström, 

1998) tillsammans med läkare, kuratorer, arbetsterapeut och dietist utvecklat metoden 

fibromassage. Projektet fördes under ledning av leg. läkare Kitty Öhrström. Intresset 

för, och resultatet av, deras projekt har lett till en motion till landstinget om att fibro-

massage bör omfattas av högkostnadsskyddet. 

StoFF anser även att fibromyalgipatienter bör få behandlingsresor till varmare 

länder på landstingets bekostnad, eftersom värme och klimatombyte visat sig ha god 

effekt mot många patienters symtom (Hallman, 2004). 



 28

Göthager och Öhrström (1998) menar att det viktigaste målet för projektet Fibro 

Rehab var att patienterna skulle uppnå minskad smärta och bättre livskvalitet, och att 

projektet med den medicinska fibromassagen uppnått detta mål har nöjda patienter 

övertygat dem om. De menar att patienterna nu vet att det finns något som fungerar för 

dem och att de fått ett nytt hopp. Vidare understryker de att problemet för patienterna 

nu är att kunna finansiera den fortsatta behandling patienterna så väl behöver. 

I en utvärdering av det rehabiliteringsprojekt som Team Fibro utförde 1994-1996 

drar Homelius (1997) slutsatsen att all rehabilitering av FMS-patienter måste pågå un-

der lång tid, samt att stöd och funktionsbevarande insatser måste erbjudas kontinuerligt. 

Hon anser att projektresultatet visar att massagebehandlingen måste kunna erbjudas av 

sjukgymnaster och massörer och omfattas av högkostnadsskyddet. 

Malmquist (2004) skriver i en artikel i Läkartidningen år 2004 att han hoppas att 

detta intressanta område återkommer i tidningar, både i form av debatt och i form av 

undersökningsresultat. Han skriver att eftersom somatisering vid psykisk störning redan 

är välkänd (framför allt inom psykiatrin) är det främst en större kunskap om psykosoci-

alt orsakad somatisering som behövs. Han hoppas att allmänmedicinen kommer presen-

tera kartläggning, analys och modeller för bemötande och åtgärder av dessa patienter. 

Om utbudet av olika massagemetoder framför Isaksson och Larhammar (Läkar-

tidningen, 2003) flera synpunkter; dels att det är en kostsam behandling för patienten 

eftersom den i regel inte rabatteras av Försäkringskassan, dels att behandlingen ofta 

köps av privata beställare och förekommer hos leverantörer till Försäkringskassa och 

landsting, och dels att det borde vara en långsiktigare och mer ekonomisk strategi att 

lära ut metoden till patienter och deras anhöriga/arbetskamrater eftersom effekten av 

massage som ovan nämnt i allmänhet är såväl kortvarig som kostsam. Framför allt me-

nar de att möjligheten att få behandling hos chakra-, kristall- eller bioenergiterapeuter 

inte borde förekomma. 

Slutligen redogör Isaksson och Larhammar för att USA år 2003 satsade över 100 

miljoner dollar på forskning kring alternativmedicin, och att det var nästan tre gånger så 

mycket som den totala budgeten för Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin samma år. 

De skriver att trots USA´s stora satsning på alternativmedicin är de tolkningsbara resul-

taten näst intill obefintliga, och att Sverige gör klokt i att avvakta resultaten från USA:s 

enorma satsning innan några beslut fattas om eventuellt ökad forskning kring området 

(Läkartidningen, 2003). 
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Kosek (2003) anser att det idag finns ett stort behov av specialistkliniker som kan 

ge kvalificerad smärtanalys, smärtdiagnostik och smärtbehandling hos patienter med 

komplicerade former av utbredd smärta. Hon menar att multiprofessionella teambase-

rade rehabiliteringsprogram behöver skapas för att förbättra och underlätta såväl livs-

kvalitet, funktion och arbetsåtergång hos patienter med FMS. Slutligen anser hon även 

att det knutet till varje universitetssjukhus finns ett stort behov av kunskapscentrum för 

forskning, utbildning och klinisk vidareutveckling inom ämnesområdet. 

Det har talats om medicinens bristande humanism och Stolt (2000) menar att det 

finns internationell forskning som pekar på risken för emotionell avtrubbning hos me-

dicinstuderande. En karaktärsskillnad tycks vara att medicinsk naturvetenskap söker 

förklaring medan humanistisk medicin mer är inriktad på förståelse rörande de feno-

men som studeras. Stolts sammanfattning är att humanvetenskap och naturvetenskap är 

komplementär, om än problematiskt genomförbar. Humanistisk medicin är fokuserad 

på medicinsk praxis, och då främst mötet mellan patient och vårdare, och Stolt frågar 

sig hur en vårdare lyckligt kan kombinera läkekonst och vetenskapliga kunskaper. 

Stolt (2000) menar att man inom medicinen självklart måste fortsätta att söka 

kunskap men att man parallellt bör driva ett holistiskt, humanvetenskapligt perspektiv – 

att se människan som en psykofysisk helhet. Men han frågar sig också om denna hel-

hetssyn verkligen är eftersträvansvärd, och säger att historien lär oss att en holistisk 

medicin även kan ha etiska fallgropar. Vidare ifrågasätter han hur en vårdare effektivt 

kan kombinera läkekonst och vetenskapliga kunskaper. Han ifrågasätter vilken betydel-

se självkännedom, människokärlek, tillit, lyhördhet, verbalt och icke-verbalt språk, fy-

sisk beröring, tröst, intuition, empati, humor, placebo, magi, distansering och fantasi 

har och hur man studerar dessa moment; dvs hur man vetenskapliggör läkekonsten. 

Till sist frågar sig Stolt (2000) om det finns något i vårdens mellanmänskliga 

möte som inte går att vetenskapliggöra. Kanske är det på detta område, skriver han, 

som konsten har sin stora betydelse för vården – att skildra lidandet och människan som 

mysterium. 

ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Under framställandet av denna kunskapsöversikt framkom två mönster mycket tydligt. 

Det ena var den stora koncentreringen kring begreppet kvinnligt och kvinnan som fe-

nomen. Det andra mönstret var att begreppet livskvalitet ofta används som ett verktyg 
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för att mäta patienternas funktionshinder och diagnosens ”svårighetsgrad”, och att be-

greppet ses som en av de få mätbara variablerna i behandling av syndromet. 

Fibromyalgisyndrom och genus 
 
Det finns nästan lika många förklaringsmodeller för fibromyalgisyndrom som det finns 

forskare på området. De biologiska-, psykologiska-, holistiska- och sociala modellerna 

försöker alla förklara eller på olika sätt belysa gåtan kring FMS, och en modell som på 

senare år blivit mycket populär är genusperspektivet. 

Stencrantz (2002) skriver att eftersom det till 90% är kvinnor som får diagnosen 

FMS diskuterar man ofta syndromet utifrån ett genusperspektiv. Olika förklaringar till 

varför det nästan enbart drabbar kvinnor har sökts och mycket tyder på att stress är en 

stor bidragande faktor. Stencrantz skriver att en hög frekvens av stressreaktioner av 

underkastelsekaraktär har uppmätts hos kvinnor med FMS, och att krav från samhället i 

form av såväl arbetsliv som familjeliv i vissa fall kan utgöra en alltför belastande livssi-

tuation för kvinnor. 

Även Staff (1997) anser att det är svårt att tro på att syndromet enbart är soma-

tiskt och kanske genetiskt baserad. Eftersom utbredningen av smärttillstånden ökat vä-

sentligt under senaste åren, och förutsatt att de biologiska förhållandena inte har föränd-

rats, anser han att det kan vara fruktbart att betrakta FMS som en mänsklig reaktion på 

yttre förhållanden. Dessa yttre förhållanden kategorierar han som ökade livsbelastning-

ar och minskat stöd och minskad omsorg från naturliga nätverk såsom familj och vän-

ner. 

Anderberg (1999) är ytterligare en i raden som diskuterar i vilken utsträckning 

FMS är relaterat till stress och till tidsvariationer av kvinnliga könshormon. I sin dok-

torsavhandling hävdar hon att det är troligt att FMS är stressrelaterad. Hon skriver att 

många av patienterna har upplevt psykiskt belastande händelser i anslutning till sjuk-

domsstarten, och att FMS kanske är ett resultat av det moderna samhället där kvinnor 

har många roller och kraven är stora. Hon skriver också att många av FMS-patienterna 

anger att de har en stressad och ansträngande arbetssituation med liten möjlighet till att 

påverka, och att den kvinnliga organismen i strävan att anpassa sig reagerar på ett an-

norlunda sätt än den manliga inför påfrestningar. 

Å andra sidan, medveten om att jag generaliserar, hävdar jag att vi idag har för-

säkringar, löner och lagar som i större utsträckning tillåter män att lämna såväl arbete, 

familj och barn medan kvinnor ofta tvingas hålla sig till de ramar som samhället (och 
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hon själv) från början har satt upp. Det är med andra ord ofta lättare för en man att ”låta 

livet sakta ner för att hinna andas”, än vad det är för en kvinna. 

Johannisson (1994) menar att vår historia visar hur liknande symtom förstås och 

förklaras olika beroende på samtidens moraluppfattning och förståelse av människo-

kroppen, och frågar sig om de så kallade ”kvinnosjukdomarna” beror på de krav som 

ställs på kvinnan. Förr skulle kvinnan leva upp till ställda religiösa och moraliska vär-

deringar – idag förväntas kvinnan yrkesarbeta, föda barn, självförverkliga sig och sam-

tidig vara vacker. Johannisson ifrågasätter om det då kanske inte är så konstigt att kvin-

nor då och då bryter ihop. Det är en skrämmande bild hon målar upp över vårt samhälle 

och jag frågar mig om dessa krav endast finns på dagens kvinnor. Med största sannor-

likhet finns det även män som inte orkar med de krav som ställs på dem och de påfrest-

ningar de utsätts för, och jag blir nyfiken på hur det tolkas då männen bryter ihop. Jag 

tänker på det förmodade mörkertalet av män med FMS, och på att dessa män troligtvis 

får diagnoser som exempelvis utbrändhet och överansträngning medan kvinnor dia-

gnostiseras diffusa ”inbillnings”-syndrom. 

Vidare skriver Stencrantz (2002) att det ur ett psykologiskt perspektiv har genom-

förts flera studier för att undersöka vilka personlighetsdrag kvinnor med FMS besitter. 

Dessa kvinnor beskrivs som ambitiösa, plikttrogna, ängsliga och stresskänsliga med 

dålig självkänsla, ett stort ansvar för hem och familj och med ett konfliktundvikande 

personlighetsdrag. Det må hända att dessa personlighetsdrag är generaliserbara på 

FMS-patienter, men min personliga åsikt förblir att de individer som drabbats av svåra 

fall av FMS och som ändå klarar att sköta sina hem, arbeten, familjer och sina ”sociala 

plikter” är mycket starka människor. 

Johannisson (1994) beskriver också att kvinnan i alla tider har betraktats som mer 

biologisk än mannen. Kvinnan har kroppsliga företeelser som menstruation, graviditet, 

förlossning, amning och menopaus och hennes sjukdomar ses ofta som mindre fysiska 

än männens. Till skillnad från mannen ansåg man förr att kvinnans kropp var "själens 

instrument" vilket innebar att det själsliga lidandet förkroppsligades hos kvinnan. 

Emellertid skriver Kjällman m.fl. (2002) att prevalensen bland män kan utgöra ett 

stort mörkertal, kanske för att män är mindre benägna att uppsöka läkare på grund av 

vad de kanske uppfattar som ”diffus” ickefysiologisk smärta. Jag ifrågasätter starkt 

varför så lite forskning finns att tillgå på detta område. Studier kring mäns smärta skulle 

kanske kunna ge klarhet i om syndromet verkligen är biologiskt, eller om det har kopp-
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lingar till vår individuella sociala situation i relation till vår personlighet och våra coo-

pingstrategier. 

Från bot till ökad livskvalitet 
 
Grunden för den moderna läkarrollen ligger i förmågan att kommunicera med patienten 

och att tillsammans skapa en god vård, och framför allt sägs denna effekt vara viktig för 

FMS-patienten eftersom ingen adekvat bot mot syndromet ännu finns. Förtroende och 

god patient-läkarkontakt har länge varit honörsord vid behandling av patienter med 

”diffusa” symtom, och nyttjades redan på 1700-talet som en slags placeboeffekt då man 

saknade mer effektiva läkemedel. Idag dominerar det multifaktoriella synsättet och allt 

fler kombinationer av orsaksfaktorer framträder. Ett exempel är psykobiologin, där 

samspelet mellan kroppens kemi och psykologi studeras. 

Bunkeholt Sandsberg (1997) beskriver att den medicinska förståelsen i västvärl-

den präglas av en tydlig gräns mellan fysiologiska besvär (sjukdomar) och psykologis-

ka/sociala tillstånd (lidanden). Hon skriver att denna gränsdragning är ett exempel på 

ett antingen-eller-tänkande som är typiskt för den västerländska kulturen. 

Då läkarvetenskapen idag inte kan erbjuda någon ”bot” mot FMS läggs den störs-

ta tonvikten på att få patienten att acceptera sin diagnos och lära sig att leva med sina 

symtom. Problemet är att de behandlingar som står till buds, främst inom alternativme-

dicinen, verkar mycket individuellt och alla patienter har inte möjlighet att utforska 

alternativen. För att öka patientens valmöjligheter, chanser för tillfriskande och kontroll 

över sin vardag anser jag som Gunvaldsen Abusdal och Natvig (1997) att patienterna 

måste erbjudas hjälp till självhjälp. De skriver att ”En utmaning inom en snar framtid, 

både för den medicinska forskningen och samhället, blir därför att försöka samordna de 

medicinska, psykologiska och sociala/kulturella förklaringsmodellerna. Detta bör också 

ske på ett sätt som ökar förståelsen för fibromyalgi och samtidigt ökar möjligheten för 

den enskilde patienten att få hjälp och hjälp till självhjälp.” (Gunvaldsen Abusdal & 

Natvig, 1997, s. 24). 

Jag har tidigare i avsnittet ”Teori som analysinstrument” skrivit att individens 

möjlighet att leva ett värdigt liv är tyngdpunkt i det humanistiska perspektivet, och att 

man där skiljer på inre och yttre livskvalitet. 

Yttre livskvalitet representeras av exempelvis fysisk rörlighet, arbete, social situ-

ation och bostad. För en patient med svårartad FMS kan den fysiska rörligheten bli 

mycket begränsad på grund av bland annat stelhet och smärta och symtomen för vissa 



 33

FMS-patienter kan förvärras vid fysisk aktivitet. Allmänt känt är att smärtsymtom ge-

nerellt sett ofta leder till ovilja gentemot fysiska aktiviteter. Gällande arbetssituationen 

är patienter med svår FMS ofta långtidssjukskrivna eller besitter sjukbidrag, och många 

går på arbetsrehabilitering för att försöka vidhålla arbetsförmågan och det sociala kon-

taktnät som ett arbete oftast medför. Då patienten i värsta fall tvingas lämna sitt arbete 

går ett viktigt kontaktnät förlorat, och ofta blir patienten allt mer isolerad i sin sociala 

situation eftersom premisserna för umgänge och kontakt styrs av det aktuella hälsotill-

ståndet. För vissa patienter medför ett socialt umgänge en stor ansträngning i form av 

förberedande, planerande, resor och något så enkelt som att aktivt koncentrera- och 

fokusera sig på att följa ett samtal eller en diskussion. Även bostadssituationen kan för-

sämras för vissa patienter. Dels upplever patienten ofta att han/hon inte längre orkar 

utföra de ”husliga sysslorna” lika effektivt och aktivt som tidigare, och dels kan en för-

ändrad arbetssituation medföra ett ekonomiskt bortfall som tvingar patienten till att 

förändra sin bostadssituation – kanske byta bostad eller tumma på den materiella stan-

dard man tidigare besuttit. 

Inre livskvalitet representeras av exempelvis upplevelsen av livsmening och livs-

glädje. För en individ med ständiga smärtor och sömnstörningar, för att bara nämna de 

två mest uttalade symtomen av kanske ett dussintal, kan det vara svårt att känna livs-

mening och livsglädje. Patientens tillstånd, såväl fysiskt som psykiskt och socialt, leder 

ofta till depressioner och isolering. 

I de livskvalitetsmätningar (Psykologilexikon, 2003) som jag tidigare beskrivit 

mäter man exempelvis hur effektiv en behandling är, och man ser till följande fem ka-

tegorier: (a) fysiska variabler som rörlighet, allmäntillstånd, aktivitetsnivå och välbe-

finnande, (b) känslomässiga variabler som stämningsläge, spänning, stress, ångest, 

depression och välbefinnande, (c) kognitiva variabler som uppmärksamhet, bedöm-

ningsförmåga, kommunikation och koncentration, (d) sociala variabler som kontakter 

med andra, sexualliv och fritidsaktiviteter samt (e) hälsotillstånd som allmän livstill-

fredsställelse och förekomst av värk, smärta, handikapp och sjukdomssymtom. 

De fysiska variablerna är hos FMS-patienten kraftigt nedsatta då rörligheten be-

gränsas av smärta, stelhet och svårigheter att koordinera sina rörelser, allmäntillståndet 

är försämrat och aktivitetsnivån tvingas begränsas. Gällande de känslomässiga variab-

lerna påverkar syndromet patientens stämningsläge på grund av den spänning och ång-

est som symtomen ofta medför, och forskning har visat att FMS-patienter är mycket 

mer stresskänsliga än andra. De kognitiva variablerna försämras också hos patienten då 
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exempelvis uppmärksamhet och koncentration försvåras av bland annat trötthet och 

distraherande värk.  Allt detta sammantaget kan även påverka de sociala variablerna då 

patienten kanske inte orkar hålla kontakten med sina vänner och sitt nätverk, inte klarar 

av att ha samma fritidsaktiviteter som tidigare, och inte kan eller orkar hålla liv i det 

sexuella samlivet. Variabeln hälsotillstånd är tveeggad då värk, smärta, handikapp och 

sjukdomssymtom definitivt förekommer hos FMS-patienten men det för den skull inte 

innebär att individen inte kan känna en allmän livstillfredsställelse. 

Birkestad menar att både svensk och utländsk forskning samt erfarenheter i Sve-

rige av beröring i vård och omsorg har visat att beröring bland annat leder fram till av-

koppling, förbättrad sömnkvalitet, smärtlindring, ökad kroppsuppfattning, ökat immun-

försvar, förbättrad blodcirkulation, förbättrad mag- och tarmfunktion samt ökad livs-

kvalitet (Skola För Beröring, 2004). Personligen är jag benägen att tro på de forsknings-

resultat jag sett angående Medicinsk Fibromassage, och jag anser att det som måste ske 

nu är en förändring i kostnadsregleringen för alternativa behandlingsmetoder. Det finns 

ännu ingen universalmetod som lindrar symtomen för alla FMS-patienter eftersom det 

är en så individuell diagnos, men om patienter med smärtsyndrom fick diverse alterna-

tiva behandlingar inkluderade i högkostnadskortet kunde var och en finna sin egen väg 

tillbaka till arbetslivet och till en höjd livskvalitet. 

Slutord 
 
Det råder ingen tvekan om att det är en snårig djungel att försöka reda ut vilka konkreta 

framsteg forskningen gjort och att försöka finna vilka orsaksteorier och behandlingsal-

ternativ som finns. Forskning genomförs idag i många länder på en bred front och med 

en bred inriktning, och ”de lärdes” åsikter går isär och i varandra om vart annat. I denna 

”djungel” av mer eller mindre statistiskt säkerställda och bevisade metoder att behandla 

FMS förvånas jag inte över att många patienter upplever att de ”bollas” mellan olika 

institutioner, och att professionella yrkesutövare såsom exempelvis läkare inte vet hur 

de skall förhålla sig till de behandlingar och metoder som patienterna själva genom 

hörsägen eller vänner blivit rekommenderade. 

Jag anser att forskningen på detta område måste kombinera både medicinsk-, so-

cial-, humanistisk- och psykologisk forskning med en genomgripande holistiskt hel-

hetssyn för att kunna nå kärnan i denna multifaktoriella gåta. Kanske finner man till slut 

svaret på vad som orsakar kvinnors smärta och diffusa symtom, eller kanske hinner 

tiden ifatt forskningen och det som idag kallas ”nya diagnoser” faller i glömska för att 
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om något årtionde uppstå på nytt med andra namn – och fortsätta förbrylla såväl läkare 

som forskare. 
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BILAGA ETT (1) 
CHECKLISTA FÖR KVANTITATIVA ARTIKLAR * 
 
A. Syftet med studien? 

.........................................................................................................................................................  
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja    Nej  
 
Är designen lämplig för syftet? Ja    Nej  
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vilka är exklusionskriterierna? 

.........................................................................................................................................................  
 
Är undersökningsgruppen representativ? Ja    Nej  
 
Var genomfördes undersökningen? 

.........................................................................................................................................................  
 
När genomfördes undersökningen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Är powerberäkning gjord? Ja    Nej  
 
Vilket antal krävdes i varje grupp? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? EK = ____ 
 KG = ____ 
 
Var gruppstorleken adekvat? Ja    Nej  
 
C. Interventionen 
Mål med interventionen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vad innehöll interventionen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vem genomförde interventionen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Hur ofta gavs interventionen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Hur behandlades kontrollgruppen? 
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.........................................................................................................................................................  
 
D. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 

.........................................................................................................................................................  
 
Var reliabiliteten beräknad? Ja    Nej  
 
Var validiteten diskuterad? Ja    Nej  
 
E. Analys 
Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja    Nej  
Om nej, vilka skillnader fanns? 

.........................................................................................................................................................  
 
Hur stort var borttfallet? 

.........................................................................................................................................................  
 
Kan bortfallet accepteras? 

.........................................................................................................................................................  
 
Var den statistiska alalysen lämplig? Ja    Nej  
Om nej, varför inte? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vilka var huvudresultaten? 

.........................................................................................................................................................  
 
Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja    Nej  
Om ja, vilka variabler? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vilka slutsatser drar författaren? 

.........................................................................................................................................................  
 
Instämmer du? Ja    Nej  
 
F. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja    Nej  
 
Kan resultatet ha klinisk betydelse? Ja    Nej  
 
Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja    Nej  
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja    Nej  
Motivera varför eller varför inte! 

.........................................................................................................................................................  
 
* Källa: 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm, Natur och kultur. 
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BILAGA TVÅ (2) 
CHECKLISTA FÖR KVALITATIVA ARTIKLAR * 
 
A. Syftet med studien? 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 

.........................................................................................................................................................  
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja    Nej  
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för udersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) Ja    Nej  
 
Var genomfördes undersökningen? 

.........................................................................................................................................................  
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.........................................................................................................................................................  
 
Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 
 Snöbollsurval 
 Teoretiskt urval 
 Ej angivet 

 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund). 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja    Nej  
 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang 
datainsamlingen skedde)? Ja    Nej  
Beskriv: 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
 
Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.) ? 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Ange datainsamlingsmetod: 

 ostrukturerade intervjuer 
 halvstrukturerade intervjuer 
 fokusgrupper 
 observationer 
 video-/bandinspelning 
 skrivna texter eller teckningar 
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Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja    Nej  
 
D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.........................................................................................................................................................  
 
Ange om: 

 teman är utvecklade som begrepp 
 det finns episodiskt presenterade citat 
 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
 svaren är kodade 

 
Resultatbeskrivning: 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja    Nej  
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja    Nej  
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja    Nej  
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja    Nej  
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja    Nej  
 
Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 
av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja    Nej  
 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja    Nej  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja    Nej  
 
Har resultaten klinisk relevans? Ja    Nej  
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja    Nej  
 
Finns risk för bias? Ja    Nej  
 
Vilken slutsats drar författaren? 

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
 
Håller du med om slutsatserna? Ja    Nej  
Om nej, varför inte? 

.........................................................................................................................................................  
 
Ska artikeln inkluderas? Ja    Nej  
 
 
* Källa:  
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm, Natur och kultur. 
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