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Sammanfattning    
 
Fibromyalgi (FMS) är ett syndrom som främst karaktäriseras av kroniska smärtor i olika 
delar av kroppen. Patienter med FMS upplever ofta skepsis och misstro i mötet med 
vården på grund av att deras symptom är osynliga. Samtidigt kan det vara svårt för 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att veta hur de ska förhålla sig till en sjukdom 
som inte uppvisar några kliniska fynd och vars etiologi fortfarande är relativt okänd. 
Dessa omständigheter gör vårdrelationen komplex. Syftet med denna studie är därför att 
utforska hur vårdrelationen upplevs mellan patienter med FMS och sjuksköterskor. 11 
artiklar har analyserats, ur vilka ett huvudtema, fyra teman och två subteman 
identifierades. Resultatet visar att brist på tid, kunskap och förståelse resulterar i en 
problematisk vårdrelation. Betydelsen av att vårda dessa patienter i ett 
multiprofessionellt team framgår även. I diskussionen utvecklas på vilka sätt patienter 
med FMS och sjuksköterskor upplever vårdrelationen olika. Sjuksköterskornas känslor 
av maktlöshet kan från patientens sida istället uppfattas som ointresse och brist på 
engagemang, vilket kan medföra att patienterna tar med sig negativa känslor in i nya 
vårdmöten.  
 
Nyckelord: Fibromyalgia, nurse-patient relationship, professional-patient relationship, 
nurse perception, patient perception. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Fibromyalgi __________________________________________________________ 1 

Diagnoskriterier och behandling _____________________________________________ 1 

Det multiprofessionella teamet _______________________________________________ 2 

Vikten av ett holistiskt förhållningssätt i vårdandet______________________________ 2 

Sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med fibromyalgi ____________________ 3 

Vårdrelationen ____________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Litteratursökning ______________________________________________________ 5 

Dataanalys ___________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Den komplexa vårdrelationen ____________________________________________ 6 

Tid ______________________________________________________________________ 7 

Kunskap _________________________________________________________________ 7 

Förståelse ________________________________________________________________ 8 
Misstrodda och ifrågasatta _________________________________________________________ 8 
Vägen till en god vårdrelation ______________________________________________________ 9 

Betydelsen av ett multiprofessionellt team _____________________________________ 9 

DISKUSSION _______________________________________________________ 10 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 10 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 11 

En ond cirkel ____________________________________________________________ 11 

Upplevelser av vårdrelationen ______________________________________________ 12 

En multidisciplinär ansats __________________________________________________ 13 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 13 

REFERENSER ______________________________________________________ 14 

BILAGOR ____________________________________________________________  



 1 

INLEDNING 
Patienter med fibromyalgi (FMS) upplever ofta att mötet med vården präglas av 
fördomar och misstro på grund av att deras symptom inte är synliga. Samtidigt kan 
sjuksköterskor och vårdpersonal känna frustration över att sjukdomen fortfarande 
saknar en klar etiologi och att behandlingen som idag finns främst riktas mot 
symptomlindring. Dessa faktorer påverkar vårdrelationen negativt. Ökad förståelse för 
hur både patienter med FMS och vårdpersonal upplever mötet kan gynna och stärka 
vårdrelationen, vilket är vad denna uppsats syftar till.  
 
 
BAKGRUND 
 
Fibromyalgi 
Fibromyalgi är ett syndrom där patienten främst besväras av permanenta, oklara smärtor 
i muskulatur, skelett och leder. Tillståndet innefattar även stark trötthet, 
sömnsvårigheter och morgonstelhet. Syndromet klassas som ett generellt smärttillstånd 
och är svårdiagnostiserat. Karaktäristiskt är att smärtan förflyttar sig med varierande 
intensitet, vilket medför att patienten inte har ont i hela kroppen samtidigt. Detta gör det 
svårt att på bestämda tider, exempelvis vid läkarbesök, kunna beskriva och redogöra för 
sin smärta. Kvinnor i medelåldern är överrepresenterade hos denna patientgrupp, och 
risken att drabbas ökar med stigande ålder. Tidigare har smärtans uppkomst härletts till 
den drabbade muskulaturen, medan den idag antas bero på en obalans i smärtimpulser i 
det centrala nervsystemet (Ericson & Ericson, 2012, ss. 704-706; Kosek, 2010, s. 523). 
 

Diagnoskriterier och behandling 
För att bli diagnostiserad med FMS måste vissa kriterier uppfyllas. Smärtan - som kan 
vara molande, stickande och/eller brännande - ska ha förekommit bilateralt i minst tre 
månader och patienten ska vara palpationsöm på 11 av 18 så kallade ”tender points”. 
(Bilaga 1). Dessa återfinns på olika delar av kroppen, bland annat nacke, skuldror och 
knän Om patienten har ont på minst 11 av smärtpunkterna och röntgenundersökningar, 
samt laboratorieprover inte visar något, brukar diagnosen kunna ställas (Kosek 2003, s. 
523; Wolfe et al. 1990). 
 
Wolfe et al. (2010) har genomfört en studie som syftar till att komplettera och nyansera 
de tidigare diagnoskriterierna för FMS, genom ökat fokus på smärtans svårighetsgrad 
istället för enbart på patienternas “tender points”. Eftersom att nya symptom har 
framträtt efter att de tidigare diagnoskriterierna utformats såsom trötthet, 
sömnstörningar och kognitiva symptom, menar Wolfe et al. (2010) att uppdaterade 
bedömningsgrunder behövs. Diagnoskriterierna i den senare studien omfattar tre delar. 
För det första ska smärtan ha förekommit i minst tre månader. Det andra kriteriet är att 
ingen annan sjukdom finns som kan förklara symptomen och det tredje är att patientens 
smärta ska ranka ≥ 7 på Widespread Pain Index (WPI) och att symptomens 
svårighetsgrad ska vara ≥ 5 på symptom severity scale (SS), eller WPI 3-6 och SS scale 
score ≥ 9. Enligt Ericson & Ericson (2012, s. 706) finns idag ingen specifik behandling 
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för FMS, utan den riktas främst mot att hjälpa patienten att hantera sjukdomen. För en 
del lindras smärtan med hjälp av massage, akupunktur eller fysisk aktivitet med låg 
intensitet. Den farmakologiska behandlingen består oftast av läkemedel med effekt på 
det centrala nervsystemet. 
 

Det multiprofessionella teamet 
Enligt Kosek (2010, s. 524) får patienter med FMS träffa många olika yrkesprofessioner 
såsom läkare, sjuksköterskor, kuratorer och fysioterapeuter. Vikten av att behandlingen 
är multiprofessionell och anpassad på individnivå betonas. Den bör baseras på 
information, lagom mängd fysisk aktivitet, sjukgymnastik, KBT, samt farmakologisk 
behandling. Wierwille (2010) understryker också att det ännu inte finns en enad 
behandlingsmetod för patienter med FMS, utan att den utgörs både av farmakologiska 
och icke-farmakologiska metoder. Vikten av att behandlingen är individualiserad 
framhålls även här, med tanke på att symptomen kan variera mycket från person till 
person. Vidare betonas att en skräddarsydd behandling ledd av en sjuksköterska eller 
reumatolog är den mest effektiva strategin för behandling av patienter med FMS. Även 
Sarzi-Puttini, Buskila, Carrabba, Doria & Atzeni (2008) visar i sin studie att behandling 
innehållandes varierande metoder och som utgörs av ett multiprofessionellt team har 
visat sig ha god effekt.  
 

Vikten av ett holistiskt förhållningssätt i vårdandet 
Det holistiska förhållningssättet som också kallas för dubbelaspektteorin, ser kropp och 
själ som en enad komponent. Motsatsen kallas dualism, som innebär uppfattningen att 
kropp och medvetande står i motsats till varandra och därmed bör betraktas som två 
skilda enheter. Vilket synsätt sjuksköterskan har i vårdandet kommer att påverka 
patienten på ett eller annat sätt. Om behandlingen av en sjukdom enbart fokuserar på 
medicinering av det rent kroppsliga, finns risk att den psykologiska aspekten hamnar i 
skymundan. Om detta synsätt råder kommer patienten förmodligen inte känna sig sedd 
och bekräftad eftersom hens upplevelse av att vara sjuk inte tas i beaktande (Birkler 
2007, s. 132, ss. 142-143). 
 
I Kosek (2010, s. 520) diskuteras de delade meningar som råder kring FMS som 
diagnos. Många läkare hävdar att FMS är en psykosocial åkomma. Denna teori 
kolliderar med den som vill göra FMS till en vedertagen sjukdom genom att försöka 
hitta kliniska och synbara orsaker till symptomen. De olika åsikterna om vilka 
mekanismer FMS grundar sig i kan lätt skapa det dualistiska förhållningssättet beskrivet 
ovan. Detta påverkar naturligtvis patientens syn på sin egen kropp, men även mötet med 
vården. Enligt Birkler (2007, s. 144) betonas vikten av att sjuksköterskan anammar den 
holistiska hållningen i vårdandet och därmed tar hänsyn till både patientens kroppsliga 
och mentala uttryck. I Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino (2010) beskriver 
tre av deltagarna i studien att de känner sig mer holistiska i sin hållning till livet efter att 
diagnosen fibromyalgi ställts. De förklarar detta med att de börjat meditera och lyssna 
på musik för att dämpa stress och oro. I samma studie framhålls att sjuksköterskor bör 
se till varje individs sammanhang i val av behandlingsmetod och ta hänsyn till 
upplevelserna av symptomen och de behandlingsstrategier patienten redan prövat.  
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Schaefer (2004) framhåller att sjuksköterskan har en unik roll i teamet kring patienter 
med FMS, genom sin holistiska hållning till människan. Dessutom påpekas vikten av att 
sjuksköterskan i det vårdande mötet bekräftar patienterna och på så sätt legitimerar 
deras tillstånd. Att ta hänsyn till både kropp och själ blir extra viktigt vid FMS, då 
denna patientgrupp upplever fysiska och psykiska symptom relaterat till sjukdomen. 
Sjuksköterskan kan här bistå med hjälp och stöttning för att patienterna ska kunna 
hantera de olika besvär FMS innefattar, däribland kronisk smärta. 
 

Sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med fibromyalgi 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012, ss. 3-4) redogör för att sjuksköterskans 
huvudsakliga ansvarsområden är att förebygga sjukdom, lindra lidande, samt främja och 
återställa hälsa. Vidare framhålls att vårdandet ska präglas av respekt, lyhördhet och 
empati för varje individ oavsett kön, ålder, hudfärg, nationalitet, kulturell bakgrund eller 
sexuell läggning.   
 
Birkler (2007, ss. 41-42, s. 46) tar upp begreppet förförståelse i sjuksköterskans möte 
med patienten. Begreppet innebär att en person som ställs inför en ny företeelse alltid 
tolkar denna mot bakgrund av den redan befintliga föreställning hen har. I vårdandet 
kan detta innebära att sjuksköterskan har fördomar mot en viss patientgrupp, vilket 
påverkar det vårdande mötet. Istället för att genom de yttre attributen bilda sig en 
uppfattning om patienten är det centralt att sjuksköterskan ser till patienten som en 
individ med egna önskningar, behov och drivkrafter. Om detta synsätt anammas 
kommer förförståelsen hela tiden byggas på med ny förståelse, vilket i slutändan 
kommer att förändra den tidigare bilden av patienten. 
 
Jelin, Granum & Eide (2011) utforskar sjuksköterskans stödjande roll i vårdandet av 
patienter med FMS, i form av rådgivning över internet. Under interventionen upplevde 
patienterna en ökad självreflektion men också en kluvenhet inför relationen med 
sjuksköterskan, då den stundtals ansågs vara opersonlig. Samtidigt kände patienterna ett 
stort förtroende för sjuksköterskan och den respons de erhöll, vilket stärkte 
vårdrelationen. Hodges, Smith-Rooker & Mugno (2002) kartlägger specialiserade 
sjuksköterskors stödjande funktion i vårdandet av patienter med FMS och menar att de 
spelar en nyckelroll i hanteringen av de olika tillstånd som ofta följer med sjukdomen – 
i detta fall smärta, depression, sömnstörningar och kognitiva nedsättningar. 
Undervisning tas också upp som en viktig komponent i vårdandet, till exempel 
hantering av olika läkemedel. Vidare betonas vikten av att patienterna hittar olika 
copingstrategier för att möjliggöra egenvård. 
 

Vårdrelationen 
Wiklund (2003, ss. 154-157) markerar skillnaden mellan naturlig vård och professionell 
vård, där det förstnämnda begreppet kan exemplifieras genom relationen mellan två 
familjemedlemmar. Den professionella vården däremot, har den naturliga vården som 
bas, men innefattar även ansvar, kompetens, kunskap baserat på vetenskap, samt en 
etisk kod. Vidare understryks hur central relationen mellan vårdare och patient är för att 
en god vårdprocess ska uppnås. I en god vårdrelation ska patienten kunna uttrycka vilka 
behov och problem hen har och samtidigt få stöd för och hjälp med dessa. Det är även 
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viktigt att beakta patientens värdighet. Det sjuksköterskan alltid bör vara medveten om 
är att hen står i maktposition gentemot patienten, vilket också medför ett stort ansvar i 
hur makten används. Vårdrelationen bör hela tiden präglas av tillit och ömsesidig 
hänsyn till varandra.  
 
Dahlberg & Segesten (2010, ss. 190-191, s. 202) menar att en mellanmänsklig aspekt är 
en förutsättning för att vårdande relationer och möten ska uppstå, där syftet är att stärka 
patientens hälsoutveckling. Genom att som vårdare lyssna, ta god tid på sig och söka 
ögonkontakt blir mötet positivt både för vårdare och patient. Slatyer, Williams & 
Michael (2014) utforskar sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med svår 
smärta. Ett huvudfynd var begreppet ”empowerment” som för sjuksköterskorna innebar 
att ge patienten en känsla av kontroll över sin situation. Om detta uppnåddes och 
patienternas lidande minskade, påverkade detta även sjuksköterskornas eget 
välbefinnande positivt. När smärtlindringen inte var tillräcklig upplevde 
sjuksköteskorna istället känslor av hjälplöshet, oro och utmattning. Att engagera sig i 
patienternas situation ökade sjuksköterskornas förståelse för patienternas behov av 
smärtlindring, samt förmågan att ge emotionellt stöd. Berg & Danielson (2007) 
kartlägger sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen med kroniskt sjuka patienter. 
Det framkom att sjuksköterskorna aktivt strävade efter att inte låta sin förförståelse 
påverka mötet, utan istället lyssna till patientens upplevelser. Det mest grundläggande i 
mötet var att skapa en öppen atmosfär, i vilken patienten kunde känna tillit. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom med låg status som drabbar två till fyra 
procent av världens befolkning, främst kvinnor. Diagnosen baseras på patientens 
symptombild, men även genom att utesluta andra sjukdomar (American College of 
Rheumatology, 2015). Eftersom sjukdomen saknar synliga symptom upplever patienter 
med fibromyalgi ofta misstro och skepsis från omgivningen och den vårdpersonal som 
ingår i vårdteamet, däribland sjuksköterskor. På grund av att sjukdomen ifrågasätts kan 
hinder för en god vårdrelation uppstå. Det blir svårt för patienterna att känna sig sedda 
och tagna på allvar om det vårdande mötet präglas av negativa attityder. 
 
Samtidigt kan det vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska förhålla sig till en 
patientgrupp med diffusa symptom och oklar etiologi. Det kritiska bemötande kan 
därmed tänkas grunda sig i liknande känslor av frustration, vanmakt och en egentlig 
vilja att hjälpa. Samtliga personer i en vårdrelation påverkas negativt om den inte 
fungerar väl. Syftet med denna uppsats är att bidra med en mer nyanserad bild av 
vårdrelationen genom att undersöka hur den upplevs mellan patienter med fibromyalgi 
och sjuksköterskor. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att identifiera hur vårdrelationen upplevs mellan patienter med fibromyalgi och 
sjuksköterskor. 
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METOD 
Examensarbetet är en litteraturstudie som utgår från Friberg (2012, ss. 133-143) då 
denna ansågs beskriva analysprocessen på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. Artiklarna 
kvalitetsgranskades även enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) modell, eftersom den 
ansågs vara mest lämplig. Enligt Axelsson (2012, ss. 203-205) utgörs data i en 
systematisk litteraturstudie av primärkällor, vilket innebär att de vetenskapliga 
artiklarna är skrivna av samma personer som genomfört studierna. Vidare framhålls 
fördelarna med att som student genomföra en litteraturstudie, då den nya kunskapen 
som erhålls kan bidra till att utveckla den egna yrkesprofessionen. 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningen gjordes i de två databaserna Cinahl och PubMed. De primära 
sökorden var “fibromyalgia”, “nurse-patient relationship”, “professional-patient 
relationship”, “nurses´ perception” och “patient views”. Ordet “fibromyalgia” användes 
alltid som primärt ord i sökningen. Anledningen till att nyckelordet “vårdrelation” - som 
är med i både problemformulering och syfte - inte användes i sökningen är att det inte 
finns någon adekvat motsvarighet för detta ord i det engelska språket. De alternativa 
sökorden beskrivna ovan resulterade emellertid i artiklar som ansågs kunna besvara 
studiens syfte. Sökorden bifogades i en bilaga (Bilaga 2). 
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var initialt att de skulle vara skrivna på engelska, 
vara “peer reviewed”, samt inte äldre än sju år - med anledningen att studien önskades 
utgöras av så ny forskning som möjligt. Dock genererade detta för få artiklar, varpå 
sökningen breddades till att inkludera artiklar skrivna för 15 år sedan. Detta medförde 
ytterligare artiklar som ansågs kunna användas i resultatet. Efterhand utökades även 
sökningen till att inkludera det mer allmänna begreppet “health care professionals”, då 
det visade sig att det fanns lite forskning på sjuksköterskans upplevelse av att möta 
patienter med FMS. Detta val motiveras med att sjuksköterskor ingår i teamet av 
professioner som möter patienter med FMS.  
 
Totalt söktes 17 artiklar fram varav sex artiklar valdes bort, då dessa inte ansågs kunna 
besvara studiens syfte. Några av dessa ansågs dock innehålla värdefulla delar som 
passade in i bakgrund och/eller diskussion, varpå de infogades där efter ytterligare 
genomläsning. Lika stort fokus lades på att identifiera likheter som skillnader, med 
anledning av att syftet innehåller två olika perspektiv på en företeelse. Av dessa valdes 
11 kvalitativa artiklar ut till kvalitetsgranskningen, varav en var av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär. Dessa kvalitetsgranskades därefter utifrån Fribergs (2012, ss. 138-
139) modell, vilken bland annat innefattar frågor om tydligheten i syfte och 
problemformulering, vilka teoretiska utgångspunkter forskarna beskriver, och hur 
metoden och resultatet är beskrivna. Artiklarnas kvalitet fastställs sedan genom att 
besvara dessa frågeställningar.  
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Dataanalys 
Först lästes artiklarnas abstrakt för att få en överblick över artiklarnas innehåll och om 
de var relevanta i förhållande till denna studies syfte. Enligt Fribergs (2012, ss. 140-
142) kvalitetsgranskning analyserades sedan de utvalda artiklarna i tre steg. I det första 
steget lästes artiklarna igenom individuellt, hela tiden med syftet i åtanke. Därefter 
analyserades likheter och skillnader i artiklarna, gällande bland annat syfte, analys och 
resultat, varefter de infogades i en tabell (Bilaga 3). I steg tre gjordes en 
sammanställning av artiklarnas resultat där också likheter och skillnader identifierades 
och färgkodades. Ur detta växte olika teman och subteman fram.  
 
 
RESULTAT 
Ur artiklarna framträdde totalt fyra teman som utgör huvudtemat ”Den komplexa 
vårdrelationen”. Två subteman under ”Förståelse” identifierades också. Samtliga teman 
presenteras i modellen nedan:  
 
 

 
 
 
Den komplexa vårdrelationen 
I artiklarnas resultat framkommer att brist på tid, kunskap och förståelse resulterar i en 
komplex vårdrelation mellan patienter med FMS, sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal. Med tanke på att vårdrelationen är så pass problematisk krävs behandling 
av ett multiprofessionellt team för att stärka patienternas hälsoprocesser. Av resultatet 
framgår även att patienterna är mycket nöjda med detta tillvägagångssätt. Nedan 
presenteras samtliga teman och subteman. 
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Tid 
Vårdpersonalen i Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérez & Gil-González 
(2013) upplever att ett av de största hindren i mötet med patienter med FMS är bristen 
på tid. Samtidigt som de är medvetna om den frustration patienterna känner menar de att 
problemet delvis grundar sig i vårdsystemet självt, såsom långa väntetider och för korta 
läkartider. Både patienter och vårdpersonal beskriver vårdrelationen som problematisk 
på grund av att de har olika förväntningar på mötet. Patienterna i Paulson, Norberg & 
Danielsons studie (2002) redogör för att bristen på tid medför att vårdpersonalen inte 
lyssnar ordentligt. De påpekar även en dålig kontinuitet i vården, som medför att de 
flera gånger måste beskriva sina symptom för olika yrkesprofessioner. Vidare betonar 
patienterna att det tar alldeles för lång tid innan de blir utredda och remitterade till 
personal som är specialiserade på deras sjukdomstillstånd. Att dessutom leva med en 
sjukdom med så pass låg status bidrar till att patienterna känner sig negligerade. 
Liknande upplevelser erfar patienterna i Lempp, Hatch, Carville & Choy (2009) där 
bristen på tid med läkare och övrig vårdpersonal är deras största bekymmer. Patienterna 
i Egeli, Crooks, Matheson, Ursa & Marchant (2008) beskriver ett framträdande tema 
som berör vårdpersonalens lyhördhet i mötet. En ökad tillgänglighet innebär att 
vårdpersonalen tar sig tid för dem, intresserar sig för vad de har att säga och svarar på 
deras frågor, vilket bidrar till en positiv upplevelse av vårdrelationen.  
 
 

Kunskap 
Brist på kunskap om FMS är ett genomgående tema i Lempp, Hatch, Carville & Choy 
(2009); Briones-Vozmediano (2013); Egeli et al. (2008); Hayes et al. (2010); Sylvain & 
Talbot (2002). Vårdpersonalen upplever att detta gör det mycket svårt att diagnostisera 
sjukdomen och tidigt sätta in adekvat behandling. Studierna beskriver hur 
kunskapsbristen drabbar alla parter i vårdrelationen negativt. I Briones-Vozmediano et 
al. (2013) upplever vårdpersonalen att den största svårigheten med FMS är bristen på 
konkreta diagnoskriterier, vilket gör det problematiskt att ställa en korrekt diagnos. 
Både vårdpersonal och patienter är dock överens om att diagnostiseringen är en positiv 
vändpunkt i vårdprocessen, eftersom detta ger båda parter något konkret att förhålla sig 
till och kunna behandla i framtiden. När diagnosen ställs blir det lättare för 
vårdpersonalen att tro på patienterna eftersom deras symptom plötsligt legitimeras. Det 
ökade förtroendet främjar en god vårdrelation. Ett flertal läkare i Hayes et al. (2010) 
uttrycker osäkerhet kring deras förmåga att diagnostisera FMS, relaterat till brist på 
kunskap om sjukdomen. Vidare framställer de vårdrelationen som enkelriktad, vilket 
innebär att patienterna förväntas följa de instruktioner de får, utan att komma med egna 
förslag på exempelvis behandlingsmetoder. För läkarna medför detta upplevelsen av att 
deras professionalism hotas. I studien av Egeli et al. (2008) upplever däremot 
patienterna att deras vård förbättras när de får möjlighet att vara delaktiga i och ge 
förslag på behandling. Delaktighet upplever patienterna i Juuso, Skär och Söderberg 
(2014) också som något positivt. De uppskattar när sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal vågar visa sin okunnighet om FMS, då det i vårdrelationen öppnar upp för 
ett ömsesidigt kunskapsutbyte, med ökad känsla av delaktighet som följd.  
 
Ett flertal patienter i Lempp et al. (2009) är kritiska till den begränsade mängd 
information de erhöll efter att de diagnostiserats med FMS. Detta resulterade i att de 
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sökte information från andra källor, exempelvis internet, böcker och medverkan i 
självhjälpsgrupper. Även patienterna i Sylvain & Talbot (2002) kompletterade den 
begränsade information de fick genom att söka fakta från andra källor. De upplevde att 
de la ner mycket tid på att söka information om sitt tillstånd och att de sedan tog med 
detta material till vårdmötet. Sjuksköterskorna i samma studie betonade att 
patientundervisning var en mycket viktig aspekt av vårdandet, särskilt vid FMS, då det 
fortfarande är en mycket missförstådd och stigmatiserad sjukdom. Undervisning skulle 
för patienterna kunna möjliggöra en ökad känsla av kontroll och därmed ökad 
självkänsla.  
 
I Cranford & King (2011) redogör sjuksköterskestudenter för hur de uppfattar patienter 
med FMS gällande deras smärtupplevelse och livskvalitet, samt hur dessa faktorer 
påverkar varandra. Sjuksköterskestudenterna upplever att FMS för patienterna innebär 
en ständig kamp och att diagnostisering och behandling är problematisk. I sin utbildning 
önskar de få ytterligare undervisning om FMS och bättre redskap för att kunna möta 
dessa patienter i praktiken. Den ökade kunskapen skulle minska fördomarna mot 
patientgruppen och på så sätt gynna vårdrelationen. Sjuksköterskestudenterna betonar 
vikten av att patienterna inte “blir sin sjukdom”. En ökad livskvalitet beskrivs som 
huvudmålet i mötet mellan patienter och sjuksköterskor. För att detta ska uppnås krävs 
undervisning om hur nedsatt livskvalitet påverkar patienter med FMS.  
 
 

Förståelse 
Brist på förståelse resulterade i de två subteman ”Misstrodda och ifrågasatta” och 
”Vägen till en god vårdrelation”. Det förstnämnda beskriver främst patienternas 
upplevelse av hur brist på förståelse påverkar vårdrelationen negativt. I det andra 
subtemat redogör patienter med FMS och sjuksköterskor för sina förväntningar på 
vårdrelationen och på vilka sätt den kan förbättras.  

 
Misstrodda och ifrågasatta 
Patienter med FMS upplever misstro och brist på förståelse i mötet med sjuksköterskor 
och övrig vårdpersonal, ofta relaterat till sjukdomens oklara etiologi och diffusa 
symptombild. Detta leder till känslor av frustration, förödmjukelse och hjälplöshet. Det 
konstanta ifrågasättandet ökar känslan av vanmakt och förvärrar i längden det psykiska 
välmåendet, ofta med nedstämdhet och depression som följd. Patienterna beskriver att 
vårdpersonalen ofta avfärdar deras krämpor som inbillning, dåliga nerver och hysteri, 
vilket gör att sjukdomen reducerades till en psykosocial åkomma. Patienterna är 
övertygade om att de hade blivit bättre bemötta om FMS gick att diagnostisera utifrån 
kliniska fynd. När diagnosen ställs upplever vissa patienter att den “onda cirkeln” bryts 
och att de blir tagna på allvar i större utsträckning. Med detta menar patienterna att 
deras livskvalitet redan från början är begränsad och att känslor av frustration och 
hopplöshet förstärks avsevärt när sjuksköterskor och vårdpersonal dessutom ifrågasätter 
deras smärtupplevelse (Lempp et al. 2009; Escudero-Carretero et al. 2009; Rodham, 
Rance & Blake, 2010; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014; Juuso, Skär, Olsson & 
Söderberg, 2011).  
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Oförmågan att kunna bevisa sina symptom upplever patienterna i Juuso et al. (2011) 
som ett stort problem i mötet med vården. Kvinnorna i denna studie erfar en dubbel 
börda - dels att leva med kroniska, oförutsägbara smärtor och samtidigt bli ifrågasatta 
för att dessa utåt sett inte är synliga. Samma problematik skildras i Egeli et al. (2008); 
Lempp et al. (2002); Rodham et al. (2010) där patienterna bland annat upplever oro och 
frustration över att vårdpersonalen kraftigt underskattar deras smärtupplevelse till följd 
av att symptomen inte kan bevisas. På grund av detta menar patienterna att 
vårdpersonalen har svårt att erkänna FMS som en legitim sjukdom. I Juuso et al. (2014) 
leder de negativa attityderna till att deltagarna inte vågar söka vård eller ens prata om 
sina besvär. Upplevelsen av att vara försummad i mötet med vården framhåller 
deltagarna i Paulson et al. (2002). Engagemanget från vårdpersonalen blev allt mindre 
ju längre tiden gick och utan att behandlingen gav något resultat. Patienterna kände att 
de ständigt var tvungna att vara förberedda inför mötena med vårdpersonalen, då 
smärtan var svår att beskriva. Av rädsla för att bli ifrågasatta i sin redogörelse av 
smärtan, undvek patienterna aktivt att klaga på smärta från de delar av kroppen som inte 
ingår i FMS:s symptombild.  
 
Patienterna i Lempp et al. (2002); Rodham et al. (2010) upplever en förändrad identitet 
till följd av den långa diagnosprocessen, men också en förlorad identitet på grund av de 
negativa attityder de möter i vården. Bristen på synbara symptom i kombination med 
vårdpersonalens ifrågasättande leder till att patienterna till slut börjar tvivla på sig själva 
och sin sjukdom. Liknande känslor erfar deltagarna i Egeli et al. (2008), där 
vårdpersonalen uppfattar smärtan som rent psykologisk. Även i Briones-Vozmediano et 
al. (2013) beskriver patienterna negativa upplevelser av mötet med vården, främst 
relaterat till bristen på intresse, empati och stöd från sjuksköterskor och vårdpersonal. 

 

Vägen till en god vårdrelation 
Patienterna i Egeli et al. (2008) redogör för de faktorer som bidrar till en positiv 
vårdrelation; att vårdpersonalen aktivt utbildar både sig själva och patienterna, att de 
lyssnar på patienternas förslag på behandling, samt att de har ett respektfullt bemötande. 
De vill att vården ska präglas av empati, sympati, förståelse och medkänsla. Patienterna 
i Sylvain & Talbot (2002) poängterar vikten av att sjuksköterskans roll tar lika stor plats 
som läkarens i behandlingen och hanteringen av FMS. Personlig utveckling och 
självreflektion framhålls även vara viktiga delar i vårdandet, då det för patienterna 
bidrar till en ökad förståelse för sig själva. Sjuksköterskorna i samma studie betonar att 
vårdrelationen bör präglas av uppmuntran, stöd, undervisning och förmågan att lyssna. 
En central komponent är att tro på patientens upplevelse av smärtan. Sjuksköterskorna 
poängterar även vikten av att ingripa och ge stöd omgående efter att patienten har fått 
sin diagnos, samt att etablera god kontakt med andra yrkesprofessioner. 
 
 

Betydelsen av ett multiprofessionellt team 
I Paulson et al. (2002) träffade patienter med FMS ett multiprofessionellt team 
bestående av sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och psykologer. Patienterna var 
väldigt nöjda med detta tillvägagångssätt och upplevde sig respekterade och lyssnade 
på. Egeli et al. (2008) understryker sjuksköterskans betydelsefulla roll i vårdandet av 
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patienter med FMS, då de anammar det holistiska förhållningssättet i större utsträckning 
än läkare. Detta kan göra dem bättre lämpade för att möta människor med kroniska 
smärttillstånd, då de lättare kan bistå med undervisning och stöd. I Sylvain & Talbot 
(2002) menar sjuksköterskor att en ökad kommunikation och ett ökat kunskapsutbyte 
mellan yrkesprofessionerna är viktigt för att förbättra vården för patienter med FMS. 
Vidare uttrycks behovet av en specifik enhet dit patienter med FMS kan remitteras.  
 
 
DISKUSSION 
Diskussionen delas upp i två delar. I metoddiskussionen reflekteras kring arbetets val av 
metod, samt arbetets styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras utvalda 
delar av resultatet.  
 

Metoddiskussion 
De två databaserna Cinahl och PubMed användes för att de ansågs vara tillförlitliga och 
fungerade som ett komplement till varandra. Fribergs modell (2012, ss. 138-139) 
användes för kvalitetsgranskning tack vare dess tydlighet och struktur. Främst 
kvalitativa studier valdes då uppsatsens syfte är att beskriva människors upplevelser. Av 
de 11 artiklar som valdes var 10 kvalitativa. Om både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar hade valts, hade detta kunnat problematisera dataanalysen eftersom det kan vara 
svårt att urskilja teman ur statistiskt presenterad data. Samtidigt skulle studier av 
blandad karaktär möjligen ge större bredd till denna studies resultat. Friberg (2012, s. 
141) understryker att kvalitativa och kvantitativa artiklars resultat sammanställs på olika 
sätt, då tillvägagångssättet och utformningen skiljer sig åt. Med detta sagt läggs ingen 
värdering i vilket sätt som är lämpligast.   
 
Litteratursökningen utökades efterhand till 15 år, då det visade sig att väldigt lite 
forskning fanns om sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med FMS. Detta 
stärker vikten av denna studie och gör den unik inom området. När inte tillräckligt med 
artiklar hittades trots detta, kontaktades en bibliotekarie för att få professionell hjälp. 
Detta genererade ytterligare två artiklar, dock behandlade ingen av dem sjuksköterskans 
upplevelse. En mycket strukturerad och noggrann sökning har alltså genomförts för att 
hitta artiklar om sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen i vårdandet av patienter 
med FMS, men det har visat sig vara svårt med tanke på den begränsade mängd 
forskning som finns. I detta skede ansågs ändå att det hittills framtagna materialet 
räckte. Valet att utöka sökningen till 15 år motiveras även med att det är värdefullt att 
inkludera äldre studier, med tanke på att FMS är ett relativt nytt syndrom. Det faktum 
att de äldre studiernas resultat till övervägande stor del liknade de senare, tyder på att 
upplevelserna av vårdrelationen är densamma som för 15 år sedan. Detta talar för att 
inte mycket har förändrats, men gör samtidigt denna studies resultat mer unisont. En av 
uppsatsens styrkor är att artiklarna granskades enligt en modell, vilket säkerställde deras 
kvalitet och användbarhet i studien. En annan styrka är att artiklarna initialt lästes 
separat av två personer. Därefter identifierade och diskuterades gemensamma nämnare 
sinsemellan.  
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En av uppsatsens svagheter är att ordet ”sjuksköterskor”- som finns med i syftet - på 
många ställen i resultatet bytts ut till ordet ”vårdpersonal”. Detta gör uppsatsen mindre 
konsekvent i sin utformning. Anledningen till detta var, som ovan nämnt, att det inte 
fanns tillräckligt med forskning på enbart sjuksköterkans upplevelse av att vårda 
patienter med FMS. På grund av detta användes istället det mer generella begreppet 
”health care professionals” i sökningen, vilket resulterade i ytterligare användbara 
artiklar. När sökningsprocessen sedan fortlöpte och fler artiklar lästes, konstaterades att 
benämningen ”vårdpersonal” var mycket relevant i sammanhanget, då patienter med 
FMS oftast vårdas i multiprofessionella team och inte enbart av sjuksköterskor. 
”Vårdpersonal” användes alltså i många artiklar på ett övergripande plan för att beskriva 
de olika professioner som ingår i teamet, däribland sjuksköterskor. En av de elva 
artiklarna fokuserade dock på läkares upplevelse av vårdrelationen. Trots detta togs den 
med då deras upplevelser av att vårda patienter med FMS också är värdefulla, med 
tanke på deras roll i det multiprofessionella teamet. I denna studie ingick även 
sjuksköterskor. Eftersom uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur vårdrelationen 
upplevs mellan sjuksköterskor och patienter med FMS kändes det befogat att ha med 
andra yrkesprofessioners upplevelse, då även dessa är betydelsefulla för att öka 
förståelsen för hur det är att möta denna patientgrupp.  
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienter med FMS och sjuksköterskor upplever att brist på tid, 
kunskap och förståelse påverkar vårdrelationen negativt. Patienterna upplever sig 
misstrodda och ifrågasatta i mötet med sjuksköterskor och vårdpersonal. Samtidigt 
upplever vårdpersonalen frustration i mötet med patienter med FMS, främst relaterat till 
otillräcklig kunskap och oklara diagnoskriterier.  
 

En ond cirkel 
I resultatet beskriver en del patienter upplevelsen av en ond cirkel som uppkommer ur 
den ignorans och misstro de möter i vården, särskilt under tiden innan de fått sin 
diagnos. Patienterna menar att de redan från början känner sig uppgivna på grund av 
sjukdomens inverkan på livskvaliten, och att denna känsla kraftigt förstärks när 
sjuksköterskor och vårdpersonal inte tror på deras upplevelse av smärtan. I Hansson, 
Fridlund, Brunt, Hansson & Rask (2010) beskriver patienter med FMS risken att förlora 
ytterligare trovärdighet när de ger intrycket av att vara hälsosamma, exempelvis genom 
smink och fina kläder. Detta kan uppfattas som att patienten är friskare än vad hen 
känner sig, vilket medför att vårdpersonalen blir ännu mindre benägna att ta patientens 
symptom på allvar. Detta får till följd att patienten upplever sig ännu mindre betrodd i 
mötet, vilket gör att förutsättningar för en god vårdrelation inte finns.  
 
En annan aspekt som framträdde ur resultatet och som kan beskrivas som en ond cirkel 
är läkarnas upplevelse av att deras professionalism är hotad när patienter med FMS tar 
med information de sökt fram på eget bevåg. Anledningen till detta är patienternas 
upplevelse av att läkarna saknar adekvat kunskap om FMS. I Homma, Ishikawa & 
Kiuchi (2014) framkommer att läkarnas frustration är starkt förknippad med bristfällig 
kunskap och oförmågan att behandla symptomen. Det patienterna uppfattar som 
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bristande intresse kan från läkarnas sida istället handla om ren frustration grundad i 
okunskap om hur de ska hantera och behandla FMS. I Slatyer et al. (2014) beskriver 
sjuksköterskor olika strategier för att upprätthålla sitt eget välbefinnande i vårdandet av 
patienter med svåra smärttillstånd. När sjuksköterskorna inte hade möjlighet att häva 
smärtan ordentligt upplevde de maktlöshet, hjälplöshet och frustration. När dessa 
känslor blev för överväldigande och de hotades av utmattning kände många att det enda 
sättet att klara av situationen var att ta ett steg tillbaka och ”koppla bort” patienterna för 
att kunna återhämta sig emotionellt. Detta visade att sjuksköterskorna i hög grad 
påverkades av patienternas lidande. Detta i kombination med oförmågan att ibland 
kunna smärtlindra, gör att sjuksköterskorna distanserar sig från patienterna för att orka 
med. Även sjuksköterskorna i Berg & Danielson (2007) upplevde att andrum och tid för 
återhämtning var viktigt för deras eget välbefinnande.  
 
Patienternas upplevelser av att vårdpersonalen ofta är just distanserade och negligerande 
kan därmed ha med vårdpersonalens känsla av maktlöshet att göra, vilket kan vara 
samma känslor av maktlöshet som läkarna i Homma, Ishikawa & Kiuchi (2014) 
upplever. ”Den onda cirkeln” som begrepp kan även appliceras i sammanhanget ovan, 
eftersom sjuksköterskornas avståndstagande kan bidra till att patienterna känner sig 
försummade i mötet, vilket i sin tur gör att patienterna i fortsättningen kommer att 
uppleva negativa känslor i mötet med vården. Med detta sagt kan slutsatsen dras att 
patienter med FMS och de olika yrkesprofessioner de möter egentligen upplever 
liknande känslor – känslor som parterna skulle kunna förenas i och ta avstamp ifrån för 
att sträva mot en bättre vårdrelation. 
 

Upplevelser av vårdrelationen 
I resultatet upplever majoriteten av patienterna att deras trovärdighet ifrågasätts när de 
söker vård. Patienterna i Hansson et al. (2010) förväntar sig att i mötet bli bemötta med 
värdighet, bli tagna på allvar och inte bli ifrågasatta. Om dessa förväntningar uppfylls 
upplever patienterna vårdrelationen som positiv. De faktorer som bidrar till upplevelsen 
av en negativ vårdrelation är misstro och en känsla av att bli förminskad, samt att 
behöva kämpa för en god vård. I Gustafsson, Snellma & Gustafsson (2012) beskriver 
patienterna att ett meningsfullt möte utgörs av en varm och säker grund som stärker 
patienternas hälsoprocesser. Vidare beskrivs vårdrelationen som asymmetrisk, vilket 
innebär att patienterna känner tacksamhet för den vård de har mottagit, samtidigt som de 
känner ett behov av att ge någonting tillbaka till vårdpersonalen.  
 
I Papastavrou, Efstathiou & Charalambous (2010) redogör patienter och sjuksköterskor 
för hur de uppfattar vårdrelationen. En framträdande skillnad identifierades. Patienterna 
värderade sjuksköterskornas professionella och tekniska förmåga högst, medan 
sjuksköterskorna i studien uppfattade bemötandet som den viktigaste komponenten i 
vårdandet. I denna studies resultat tyckte däremot patienterna att bemötande var allra 
viktigast, med andra ord huruvida de blev betrodda och tagna på allvar, vilket är en 
intressant skillnad. Därmed kan slutsatsen dras att upplevelsen av vad som är centralt i 
vårdrelationen är mycket subjektiv och individuell och skiljer sig mellan patientgrupper.  
Sjuksköterskorna i Berg & Danielsson (2007) upplever att de ibland saknar 
förutsättningar för en god vårdrelation och att stressade situationer och brist på tid ofta 
resulterar i för korta möten. De uttryckte även behovet av en avskild plats på 
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avdelningen där de jobbade, för att under lugna omständigheter kunna möta patienterna 
och på så sätt inge förtroende och trygghet. Detta är av största vikt för att få en klar bild 
över hela patientens situation, det vill säga att anamma ett holistiskt förhållningssätt. 
För sjuksköterskorna underlättade detta i vårdandet av patienterna.  
 
Hur den andra parten upplever vårdrelationen är relevant att ha i åtanke i alla 
vårdsituationer, särskilt med tanke på den stress som idag finns i sjukvården. Av 
resultatet framkommer att ömsesidig förståelse är en av de viktigaste förutsättningarna 
för en god vårdrelation. 
 

En multidisciplinär ansats 
Resultatet visar att patienterna är mycket nöjda med att få behandling av ett 
multiprofessionellt team. Sarzi-Puttini et al. (2008) understryker att det mest effektiva 
sättet att behandla FMS är genom tillämpning av olika strategier, både farmakologiska 
och icke farmakologiska. De icke-farmakologiska kan bestå av KBT, undervisning om 
sjukdomen, aerobics och akupunktur. Då symptombilden skiljer sig mycket från patient 
till patient är det inte realistiskt att enbart primärvården sköter behandlingen, utan varje 
patient behöver ett individuellt sammansatt team av professioner, till exempel 
psykologer, terapeuter och reumatologer. I samma studie poängteras vikten av att i 
mötet med patienterna försöka avleda känslor av frustration och hjälplöshet genom en 
positiv och uppmuntrande hållning. Detta är ett av huvudmålen med den 
multiprofessionella ansatsen. Om patienterna tror på sig själva har de dessutom större 
chans att svara bra på den behandling som ges.  
 
Av resultatet framgår att sjuksköterskan har en viktig roll i det multiprofessionella 
teamet. I Marter & Cagan Agruss (2008) betonas vikten av ett gemensamt språk och 
gemensamma riktlinjer i behandlingen för patienter med FMS i det multidisciplinära 
teamet. Ett ökat samarbete mellan yrkesprofessionerna kan förbättra kontinuiteten för 
patienterna och bidra till att de slipper beskriva sina symptom gång på gång för de olika 
professionerna i vårdteamet.  
 
 
SLUTSATSER 
Av resultatet framgår att patienter med FMS, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 
upplever att vårdrelationen är komplex på grund av brist på tid, kunskap och förståelse. 
Detta grundar sig delvis i att symptomen är osynliga men också i att parterna har olika 
förväntningar på vårdmötet. Då dessa förväntningar kolliderar resulterar det i känslor av 
frustration och vanmakt. Det är därför viktigt för både sjuksköterskor och patienter att 
känna till hur den andra parten upplever mötet, dels för att kunna förbättra 
vårdrelationen och dels för att sjuksköterskor och patienter ska få ökad förståelse för 
varandra. Dessa fynd kan även appliceras på andra vårdsituationer och i andra 
sammanhang. Därför är denna studie viktig för vårdandet. Att olika yrkesprofessioner 
samarbetar och arbetar i multiprofessionella team tillsammans med dessa patienter har 
visat sig vara effektivt. Det holistiska förhållningssättet, det vill säga att behandla både 
de fysiska och mentala aspekterna av sjukdomen, är av största vikt för att patienter med 
FMS ska uppnå välbefinnande. 
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BILAGA 2 
 
Översikt av litteratursökning. 
 

Databas Sökord Inklusionskrite
rier och 
begräsningar 

Antal träffar Utvalda 
artiklar 

CINAHL “Fibromyalgia” 
AND 
“attitudes” 

- 2008-2015 
- Peer reviewed 
- English 
language 

47 1 

CINAHL “Fibromyalgia” 
AND 
“nurses 
experience” 

- 2008-2015 
- Peer reviewed 
- English 
language 

6 1 

CINAHL “Fibromyalgia” 
AND 
“patients 
perception” 

- 2008-2015 
- Peer reviewed 
- English 
language 

40 0 

CINAHL “Fibromyalgia” 
AND 
“nurse-patient 
relationship 

- 2000-2015 
- Peer reviewed 
- English 
language 

1 0 

Pub Med  “Fibromyalgia” 
AND 
“nurse-patient 
relationship” 
 

 8 1 

CINAHL “Fibromyalgia” 
AND 
“nurses role” 
 

- 2000-2015 
- Peer reviewed 
- English 
language 

17 0 

PubMed “Fibromyalgia” 
AND 
“lived experience” 
AND 
“nursing” 

 4 2 

Pub Med “Fibromyalgia” 
AND 
“lived experience” 
AND 
“patients” 

 3 1 

Pub Med “Fibromyalgia” 
AND 
“professional-
patient 
relationship” 

 106 1 



  

Pub Med “Fibromyalgia” 
AND 
“patient views” 

 22 2 
 

Pub Med “Fibromyalgia” 
AND 
“patient 
perception” 
AND 
“qualitative” 

 16 1 

Pub Med “Fibromyalgia” 
AND 
“nursing staff” 

 6 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BILAGA 3 
 
Följande artiklar utgör studiens resultat. Nedan presenteras de utan inbördes ordning.  

Artiklar Syfte Metod Urval Resultat 

Författare: 
Hayes, S. M., 
Myhal, G. C., 
Thornton, J. F., 
Camerlain, M., 
Jamison, C., 
Cytryn, K. N. 
och Murray, S. 
 
Titel: 
Fibromyalgia 
and the 
therapeutic 
relationship: 
where 
uncertainty 
meets attitude.  
 
Årtal:  
2010 
 
Tidsskrift:  
Pain Res 
Manage 

Att undersöka hur 
attityder om 
fibromyalgi och brist 
på kunskap påverkar 
vårdandet av denna 
patientgrupp. 

Både en kvalitativ 
och en kvantitativ 
metod användes, 
varav den 
förstnämnda bestod 
av 
diskussionsgrupper 
och 
semistrukturerade 
intervjuer. Den andra 
utgjordes av en enkät 
på internet, baserad 
på fynd från den 
kvalitativa 
studiefasen.  
 

Urvalet gjordes 
avsiktligt och 
bestod av 189 
allmänläkare, 139 
specialistläkare, två 
sjuksköterskor och 
18 patienter. I 
slutändan deltog 32 
deltagare i den 
kvalitativa delen 
och 296 i den 
kvantitativa. 
Patienterna var 
mellan 41-60 år. 
Inklusionskriteriern
a för 
sjukvårdpersonalen 
baserades på hur 
stor andel av deras 
patienter som hade 
fibromyalgi, hur 
många år de 
arbetat, vart de 
arbetade, samt kön. 
Inklusionskriteriern
a för patienterna 
var att de skulle 
haft fibromyalgi i 
mer än sex 
månader och att de 
skulle ha träffat en 
läkare för sina 
symptom minst två 
gånger det senaste 
året. 
 

Två huvudteman 
identifierades utifrån 
intervjuerna: definition 
och diagnos och 
behandling och 
hantering. Läkarna 
ifrågasatte fibromyalgins 
giltighet och betonade 
hur detta synsätt 
påverkade patienterna. 
De upplevde osäkerhet 
kring diagnositering och 
behandling av 
fibromyalgi. Vidare 
uttryckte läkarna 
otillräcklighet gällande 
det psykologiska stödet 
för patienterna. 
Sammanfattningsvis var 
de flesta läkare överens 
om att de borde hjälpa 
patienter med 
fibromyalgi i större 
utsträckning. 
Patienterna upplevde att 
läkarna skrev ut olika 
mediciner, samt att de 
önskade klarare direktiv 
kring hantering av 
sjukdomen. 

Författare: 
Briones-
Vozmediano, E., 
Vives-Cases, C., 
Ronda-Pérez, E. 

Att undersöka tre 
aspekter i 
hanteringen av 
fibromyalgi: hur 
diagnostiseringen 

En kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer användes. 
Detta valdes då 

12 patienter och 
nio personer från 
olika 
vårdprofessioner 
deltog i studien. 

Vårdpersonalen upplevde 
svårigheter med 
diagnostisering på grund 
av den oklara etologin. 
De kände en osäkerhet 



  

och Gil-
González, D. 
 
Titel:  
Patients´ and 
professionals´ 
views on 
managing 
fibromyalgia.  
 
Årtal:  
2013 
 
Tidsskrift:  
Pain Res 
Manage 

går till, hur 
sjukdomen bör 
hanteras i 
förhållande till 
behandling och 
vårdrelationen 
mellan vårdpersonal 
och patienter. 

syftet var att få 
djupare förståelse för 
denna patientgrupp. 

Patienterna var 
mellan 29-61 och 
vårdpersonalen 
mellan 40-55.  

kring de existeriande 
behandlingsformerna, på 
grund av de många 
oklara symptom 
patienterna uppvisade. 
De hade förståelse för att 
patienterna kände stor 
frustration kring bland 
annat behandling, 
samtidigt som de 
upplevde att deras 
professionella kunskap 
ifrågasattes.  
Patienterna upplevde att 
diagnosprocessen var 
lång och att 
vårdpersonalen hade 
bristande kunskaper 
kring behandling. Vad 
gäller vårdrelationen 
upplevde patienterna 
brist på empati och stöd 
från personalens sida. 
Båda parter var överrens 
om att vårdrelationen var 
problematisk. 

Författare:  
Juuso, P., Skär, 
L. och 
Söderberg, S. 
 
Titel:  
Meanings of 
Being Received 
and met by 
Others as 
Experienced by 
Women With 
Fibromyalgia.  
 
Årtal:  
2014 
 
Tidsskrift: 
Qualitative 
Health Research 
 
 

Syftet är att belysa 
hur patienter med 
FMS upplever 
bemötandet från 
andra människor, 
inklusive 
vårdpersonal. 

En kvalitativ studie 
bestående av 
intervjuer med en 
narrativ ansats. 
Intervjuerna 
analyserades och 
tolkades utifrån en 
hermeneutisk 
modell.  

Nio kvinnor deltog 
i studien. 
Inklusionskriteriern
a var att de skulle 
ha diagnosen FMS, 
samt vara 18-65 år.  

Deltagarna upplevde sig 
ständigt ifrågasatta ur 
alla aspekter av 
sjukdomen. De kände sig 
inte betrodda på grund av 
oförmåga att kunna 
”bevisa” sina symptom. 
Detta skapade stor 
frustration. I mötet med 
vården upplevde 
deltagarna att de inte 
blev tagna på allvar eller 
lyssnade på, vilket 
skapade starka känslor av 
maktlöshet. De upplevde 
det dock positivt när 
vårdspersonalen vågade 
visa sin okunskap kring 
FMS, då detta 
möjliggjorde en mer 
öppen dialog i mötet.  



  

Författare:  
Egeli, N. A., 
Crooks, V. A., 
Matheson, D., 
Ursa, M. och 
Marchant, E. 
 
Titel:  
Patient´s views: 
improving care 
for people with 
fibromyalgia.  
 
Årtal:  
2008 
 
Tidsskrift:  
Journal of 
Clinical Nursing 

 
 
 
 

Att ge vårdpersonal 
större inblick i och 
förståelse för hur 
patienter med FMS 
anser att vården kan 
förbättras.  

Forskarna skickade 
ut ett frågeformulär 
till deltagarna 
innehållandes tre 
öppna frågor: 
beskriv ditt senaste 
möte med vården, 
beskriv din 
nuvarande relation 
med din läkare och 
beskriv hur 
vårdpersonal bör 
agera för att 
förbättra vården för 
patienter med FMS. 

Deltagarna 
rekryterades via 
internet, genom 
stödgrupper för 
patienter med 
fibromyalgi. 42 
personer med 
fibromyalgi mellan 
23-65 år svarade på 
det 
internetbaserade 
frågeformuläret.   

Resultatet delades in i 
positiva och negativa 
erfarenheter av mötet 
med vården. De 
förstnämnda handlade 
bland annat om läkares 
uppföljning, att de 
lyssnade och tog till sig 
patientens egna förslag 
på behandling, samt att 
läkaren tog sig tid för 
patienterna. De negativa 
upplevelserna gällde 
bristande kunskap om 
FMS, bristande intresse 
för diagnosen, att vården 
inte anpassades efter 
deras specifika behov, 
samt att vårdpersonalen 
hävdade att deras 
symptom var 
psykologiska. De mest 
förekommande förslagen 
för förbättrad vård var 
lyssna, bättre kunskap, 
stötta, ta patienten på 
allvar, vara informerade 
och vara villiga att 
diskutera olika 
behandlingsmetoder.  

Författare:  
Lempp, H. K., 
Hatch, S. L., 
Carville, S. F. 
och Choy, E. H. 
 
Titel:  
Patients´ 
experience of 
living with and 
receiving 
treatment for 
fibromyalgia 
syndrome: a 
qualitative 
study. 
 
Årtal:  

Att undersöka 
patienters upplevelse 
av att leva med 
FMS, samt 
upplevelsen av att få 
behandling.  

En kvalitativ studie i 
form av 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysformen som 
användes var 
innehålls- och 
diskursanalys.  

12 patienter från en 
reumatologklinik 
deltog i studien. 
Inklusionskriteriern
a var att de skulle 
ha varit 
diagnostiserade 
med FMS i mer än 
ett år, att de var 18 
år eller äldre, samt 
att de hade goda 
kunskaper i 
engelska.  

Ur intervjuerna 
identifierades fem olika 
teman: Livet före och 
efter diagnosen, 
identitetsförändring till 
följd av sjukdomen, 
psykologiska problem, 
mental stress, FMS:s 
påverkan på det sociala 
livet och upplevelse av 
mötet med vården.  
Patienterna upplevde att 
de inte kunde lita på sin 
kropp, att smärtan var det 
mest besvärande 
symptomet, samt dålig 
kontinuerlig kontakt med 
sjuksköterskor i både 



  

2009 
 
Tidsskrift:  
BMC 
Musculoskeletal 
Disorders 
 

primär och slutenvård. 
Både positiva och 
negativa kommentarer 
uttrycktes gällande 
vårdpersonalens 
bemötande. Brist på tid 
var en faktor som 
försvårade möjligheten 
till en god vårdrelation. 

Författare: 
Escudero-
Carretero, M. J., 
Garía-Toyos, N., 
Prieto-
Rodríguez, M. 
A., Pérez-
Corral, O., 
March.Cerdá, J. 
C. & López-
Doblas, M. 
 
Titel:  
Fibromyalgia: 
Patient 
perception on 
their disease and 
health system. 
Qualitative 
research study. 
 
Årtal:  
2008 
 
Tidsskrift: 
Reumatologíca 
Clínica 
 

Att undersöka de 
erfarenheter och 
förväntningar 
patienter med FMS 
har på hälso- och 
sjukvården.  

En kvalitativ studie 
baserad på 
semistrukturerade 
gruppintervjuer 
gjordes. Tre grupper 
formades och 
deltagarna delades 
upp inom dessa. 

Studien 
involverade 21 
deltagare mellan 
33-62 år. 
Inklusionskriteriern
a var att patienterna 
skulle vara 
diagnostiserade 
med FMS och vara 
mottagare av hälso- 
och sjukvård.  

Deltagarna beskrev 
vårdprocessen som ”lång 
och smärtsam”. De 
förväntade sig bättre 
copingstrategier från 
sjukvården för att kunna 
hantera sin sjukdom. De 
önskade bland annat att 
diagnostiseringen skulle 
gå fortare för att minska 
oro och 
missuppfattningar, få 
bättre tillgång till 
rehabilitering och 
psykologhjälp, samt att 
det borde forskas mer om 
sjukdomen. Detta för att 
förbättra livskvaliten för 
dessa patienter.   

Författare: 
Rodham, K., 
Rance, N. och 
Blake, D. 
 
Titel: A 
Qualitative 
Exploration of 
Carers´ and 
Patients´ 
Experiences of 

Att belysa den levda 
erfarenheten hos 
patienter med 
fibromyalgi och 
deras anhöriga.  

En kvalitativ studie 
där patienterna och 
deras anhöriga 
intervjuades enskilt. 
Semistrukturerade 
intervjuer användes. 
Data analyserades 
och tolkades med en 
fenomenologisk 
ansats.  

Fyra kvinnor 
mellan 43-65 och 
deras män deltog i 
studien. De 
rekryterades från 
en stödgrupp för 
patienter med 
FMS. 
Inklusionskriteriern
a var att den ena 
parten skulle ha 

Tre huvudteman 
identifierades: Förlorad 
identitet, andras attityder 
till sjukdomen och det 
faktum att sjukdomen inte 
syns på utsidan. 
Deltagarna upplevde att 
de inte blev tagna på 
allvar, att de ”krigade” 
för att bli betrodda, samt 
att vårdpersonal hade 



  

Fibromyalgia: 
one illness, 
different 
perspectives. 
  
Årtal: 2010 
 
Tidsskrift:  
Musculoskelet. 
Care 
 

FMS, att den andra 
parten försåg den 
drabbade med 
praktiskt och 
känslomässigt stöd, 
samt att de båda 
hade goda 
kunskaper i 
engelska.  

negativa attityder och 
uppfattningar kring 
sjukdomen.  

Författare: 
Sylvain, H. & 
Talbot, L. R. 
 
Titel: 
Synergy towards 
health: a nursing 
intervention 
model for 
women living 
with 
fibromyalgia, 
and their 
spouses. 
 
Årtal: 2002 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att utveckla en 
konsesusbaserad 
omvårdnadsmodell 
för 
fibromyalgipatienter 
och deras anhöriga, 
utförd av 
sjuksköterskor.  

En kvalitativ studie 
baserad på en modell 
av Guba & Lincoln 
(1989), vilket är en 
ansats inom den 
konstruktivistiska 
paradigmteorin. En 
hermeneutisk 
metodologi valdes, 
då syftet var att 
utforska deltagarnas 
levda erfarenhet. 
Datainsamlingen 
gjordes 1999 genom 
djupintervjuer och 
gruppintervjuer.  

Tre grupper 
utformades, en 
innehållandes sju 
kvinnor med FMS, 
en med fyra 
anhöriga till 
kvinnorna och en 
med fyra 
distriktsjukskötersk
or med stor 
erfarenhet av att 
vårda detta 
patientklientel.  
Kvinnorna var 
mellan 36-65 år, 
hade haft symptom 
i 4-20, samt varit 
diagnostiserade 
med fibromyalgi 1-
10 år. 
 
 

Deltagarna upplevde att 
de viktigaste 
komponenterna för god 
en vård var att 
vårdpersonalen trodde på 
dem, att de var stöttande 
och att en god 
uppföljning utlovades. 
Kvinnornas största oro 
handlade om 
vårdpersonalens negativa 
attityder gentemot dem. 
De poängterade vikten av 
läkarens roll, samtidigt 
som de framhöll att 
sjuksköterskans roll inte 
gavs lika stort utrymme i 
vårdandet. Detta 
upplevdes som negativt. 
Sjuksköterskorna i 
studien var eniga om 
vikten av ett tidigt 
ingripande efter 
diagnostiseringen av 
dessa patienter, i form av 
stöd och undervisning. 
En god vårdrelation 
innebar för 
sjuksköterskorna 
förmågan att lyssna och 
uppmuntra patienterna, 
samt ha god kontakt 
mellan vårdinstanser. 
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Att beskriva hur män 
med 
fibromyalgiliknande 
smärta upplever hur 
det är att vara patient 
i den svenska 
sjukvården.  

En kvalitativ studie 
med en narrativ 
ansats. Intervjuerna 
ägde rum via telefon, 
på kliniken eller i 
deltagarnas hem. 
Innehållsanalys 
användes som 
analysmetod. 

14 män mellan 41-
56 år valdes 
avsiktligen ut från 
den reumatologiska 
klinik där männen 
behandlades och 
där studien 
genomförde. 
Deltagarna hade 
besvärats av smärta 
mellan 4-24 år och 
alla uppfyllde the 
”American College 
of Rheumatology 
criteria” (ACR). 
Männen skulle vara 
gifta eller leva 
tillsammans med 
en kvinnlig partner, 
då studien ingick i 
en större 
forskningsstudie 
där också 
kvinnorna deltog.  
 

Fem teman 
identifierades: rädsla av 
att bli sedd som 
”gnällig”, känslan av att 
känna sig som en 
försökskanin, känslan av 
hoppfullhet, känslan av 
att bli förbisedd, samt 
känslan av att inte bli 
förbättrad i sjukdomen. 
Deltagarna upplevde att 
vissa läkare inte visade 
intresse för dem, utan 
enbart skrev ut 
smärtstillande medicin. 
Efter att deltagarna 
träffat ett 
multiprofessionellt 
specialistteam bestående 
av sjuksköterskor, läkare, 
psykoterapeuter, 
psykologer och 
socionomer kände de sig 
betrodda och 
respekterade i högre 
utsträckning. 

Författare: 
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Titel: 
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Att belysa hur 
kvinnor med 
fibromyalgi upplever 
den smärta 
sjukdomen orsakar.  

En kvalitativ studie 
med narrativ ansats 
gjordes, i form av 
intervjuer. De 
analyserades sedan 
med fenomenologisk 
och hermeneutisk 
tolkning, eftersom 
syftet var att utforska 
kvinnornas 
upplevelser och 
levda erfarenheter av 
smärta.  

15 kvinnor valdes 
avsiktligt ut för att 
delta i studien. 
Inklusionskriteriern
a var att kvinnorna 
skulle vara 
diagnostiserade 
med FMS enligt 
kriterier för ACR 
(Wolfe et al, 1990).  
Kvinnorna var 38-
64 år och hade haft 
symptom mellan 6 
till 38 år. 
Tidsintervallet för 
diagnosen 
varierade från 1 till 
20 år.  

Två huvudteman 
identifierades: 
upplevelsen av en 
motvillig kropp och 
upplevelsen av det goda 
livet trots smärta. 
Kvinnorna beskrev att 
bland annat vårdpersonal 
inte lyssnade på eller tog 
dem på allvar, på grund 
av smärtans osynlighet. 
Därmed ifrågasattes 
deras trovärdighet. De 
fördomsfulla attityderna 
ledde till att kvinnorna 
inte sökte hjälp för sina 
problem. Kvinnorna 
hjälptes av att hitta 
distraherande aktiviteter 
för smärtan, samtidigt 
som de försökte försonas 
med den. 



  

Well-being. 
 

Sammanfattningsvis 
innebar smärtan en 
dubbel påfrestning; att 
leva med en aggressiv 
och oförutsägbar smärta 
och samtidigt bli 
ifrågasatt på grund av att 
den inte syns utåt.  
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Att undersöka 
sjuksköterskestudent
ers uppfattning av 
patienter med FMS 
gällande deras 
smärtupplevelse, 
livskvalitet, samt hur 
väl förberedda 
studenterna själva är 
för att möta denna 
patientgrupp. 

Ett frågeformulär 
innehållandes både 
kvalitativa 
(innehållsanalys) och 
kvantitativa 
(deskriptiv statistik) 
frågor. Formuläret 
besvarades anonymt 
och innehöll totalt 17 
frågor. Studenterna 
besvarade även ett 
QOL Model diagram 
(Ferrell et al. 1991), 
där de listade hur de 
trodde att smärtan 
påverkade de 
psykiska, sociala, 
själsliga och 
psykosociala 
aspekterna av 
patienternas 
livskvalitet. 

Initialt rekryterades 
30 
sjuksköterskestude
nterna från två 
klasser vid det 
universitet de 
studerade på 
(framgår ej vilket). 
Av dessa deltog 
sedan 21 stycken i 
studien.  

Sjuksköterskestudenterna 
markerade vikten av att 
hantera och kontrollera 
smärtan, samtidigt som 
de saknade 
självförtroende i att 
behandla den. Däremot 
upplevde de sig mer 
säkra i att stödja och 
främja patienternas 
livskvalitet. De trodde att 
smärtan påverkade 
livskvaliten negativt på 
många sätt, exempelvis 
genom att patienterna 
isolerar sig. 
Undervisning om hur 
reducerad livskvalitet 
påverkar patienterna 
upplevdes vara central i 
den holistiska vården.  
Studenterna visade också 
en medvetenhet kring hur 
deras attityder, till 
exempel misstro, kunde 
påverka patienternas 
livskvalitet och hantering 
av smärtan. 
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