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Sammanfattning 

Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk muskelreumatism som främst drabbar kvin-
nor. Orsaken är okänd och den genomsnittliga tiden till diagnos är två år.  Nyckel-
symtomen smärta, sömnsvårigheter och fatigue kan göra det svårt för personen att 
klara av en vanlig dag. Personer med fibromyalgi har tidigare kallats inom vårdsam-
manhang för sveda, värk-  och brännkärringar. Denna patientgrupp upplever ofta en 
känslomässig stress på grund av att de behöver rättfärdiga sin sjukdom för andra. 
Syfte: Att belysa hur personer med fibromyalgi upplever mötet med sjukvården. 
Metod: Litteraturöversikt med en kvalitativ design där 16 vetenskapliga artiklar an-
vänts i resultatet.  
Resultat: Upplevelser hos personer med fibromyalgi avseende mötet med sjukvår-
den bildade fyra teman utifrån valda resultatartiklar, Lång väg till diagnos, Att inte 
bli tagen på allvar, Tvivel från vårdpersonal och Ett konstant kämpande.  
Slutsats: Vårdpersonal behöver mer kunskap om fibromyalgi samt bli bättre på att 
lyssna till patientens berättelse, att personen som söker vård får möjlighet att tala om 
hur hen upplever sin sjukdom. Det är av största vikt för denna patientgrupp att bli 
bekräftad, tagen på allvar och lyssnad på av vårdpersonal. 

Nyckelord: fibromyalgi, upplevelser, omvårdnad, attityder, vård.  



Summary 

Title: Absence of good treatment- experiences from people with fibromyalgia. 
Background: Fibromyalgia is a chronic muscle rheumatism that mainly affect 
women. The cause is unknown and the average time to diagnosis is two years. The 
disease three keysymptoms is pain, insomnia and fatigue and these factors can make 
it hard for the person to cope with everyday living. People with fibromyalgia have ear-
lier been called stinging, burning- and pain bitches. This patient group often feel an 
emotional stress related to the fact that they need to justify their sickness to other 
people. 
Aim: To illustrate how people with fibromyalgia experience encounters with health-
care institutions.  
Method: A litterature review with a qualitative design where 16 peer- reviewed ar-
ticles have been used in the result.  
Result: People with fibromyalgia’s experience of healthcare encounters created from 
the result articles formed four sub themes, Long way to diagnosis, Not been taken se-
riously, Doubts from healthcare personell, and A constant fighting.  
Conclusion: Healthcare personnel need more knowledge and needs to improve 
their listening skills towards the patient's narrative, that the person gets the opportu-
nity to tell how he or she experiences his or her sickness. It is of the greatest interest 
for this patient group to be acknowledged, taken seriously and be listen to.  

Keywords: fibromyalgia, experience, nursing, attitudes, care. 
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Inledning 
Fibromyalgi är en komplex muskelreumatism som orsakas av en abnorm process av 
smärtstimuli i centrala nervsystemet (Arnold, Gebke & Choy, 2016). På grund av 
oklar etiologi, diagnostik och behandling har det tagit många år att fastställa en diag-
nos (Lidén & Svensson, 2014; Briones- Voxmediano, Öhman, Goicolea, & Vives-
Cases, 2017). Det beräknas att 1 av 20 patienter i primärvården har sjukdomen (Ar-
nold, Gebke & Choy, 2016). Kvinnor drabbas främst (Arnold, Clauw & Mcarberg, 
2011) och för ett fåtal år sedan beskrev läkare och sjuksköterskor personer som sökte 
vård för fibromyalgi för sveda, värk och brännkärringar (SVBK). Denna benämning 
blev använd både i muntlig kommunikation samt i patienternas journaler (Olin & 
Schenkmanis, 2002). Fibromyalgi benämns än idag frekvent med en negativ klang 
och kallas ibland för en “modediagnos” (Sancassiani et al., 2017) och det råder miss-
förstånd om att det inte är en “riktig” sjukdom (D’Arcy, Kraus, Clair, Kiley, 2016). Att 
ofta behöva rättfärdiga sig själv för andra, även vårdpersonal kan leda till en djup be-
svikelse (Ryan, 2013).  
 
Som sjuksköterska är det viktigt att se hela personen. Att visa respekt, intresse och en 
förståelse för personens problem, behov och önskningar. De drabbade utstår lidande 
och sårbarhet i deras liv men en god omvårdnad kan hjälpa dem att uppleva välbe-
finnande och strävan mot hälsa (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & 
Rehnsfeldt, 2015). Syftet var att belysa hur personer med fibromyalgi upplever 
sjukvården för att få en djupare förståelse för hur vårdpersonal kan påverka utfallet 
av vårdtiden samt främja ett välbefinnande för dessa personer.  
 
Det finns olika benämningar av fibromyalgi, det benämns som en sjukdom i vissa fall 
och kan även beskrivas som ett smärtsyndrom. I detta examensarbete används be-
nämningen sjukdom. 
 

Bakgrund 
Fibromyalgi har en global förekomst på tre procent i Amerika, två procent i Europa 
och en och en halv procent i Asien.  Patientgruppen utgör 10-25 % av reumatologiska 
sjukdomar. Fördelning av procent i de olika hälsoinstitutionerna är fyra procent i 
primärvården och åtta procent på sjukhuset (Sancassiani et al., 2017). Förekomsten 
är vanligare hos personer över 50 år med låg utbildningsnivå och låg socioekonomisk 
status som bor i lantliga områden (Wierwille, 2012; Sancassiani et al., 2017). Fördel-
ningen mellan kvinnor och män beräknas vara 4,2 % kvinnor och 1,4 % män (Arnold 
et al., 2016; Sancassiani et al.,2017). De som främst drabbas är kvinnor som beräknas 
utgöra 80–90 % av patientgruppen vilket medför att kön räknas som en riskfaktor 
(Arnold et al., 2011). 
 

Riskfaktorer  
Kan delas in i två kategorier av riskfaktorer, fysiska stressorer och psykosociala stres-
sorer (Wierwille, 2012). Stressfyllda livshändelser såsom en bakgrund av att ha blivit 
utsatt för misshandel, trauma, skada eller livsförändrande situationer (Arnold et al., 
2011) eller psykosociala stressorer som tidigare smärtproblematik, jobbrelaterade 
problem samt oro och ångest har identifierats som faktorer som påverkar utfallet av 
sjukdomen (Ryan, 2013). Det finns ett samband mellan att ha varit utsatt för miss-
handel som barn och senare i livet utveckla fibromyalgi (Sancassiani et al., 2017). Det 
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finns även ett genetiskt anlag som är mer frekvent förekommande hos kvinnor (Ar-
nold et al., 2011). Symtomen som uppvisas går inte att fullständigt förklara medi-
cinskt, detta medför att sjukdomen faller utanför mallen för vad som är friskt och vad 
som är sjukt samt en placering i kategorin lågstatusgrupp (Lidén & Svensson, 2014; 
Briones- Voxmediano et al., 2017).  
 

Symtom  
Smärta i muskler- och skelett, sömnsvårigheter och fatigue är tre nyckelsymtom 
(Ryan, 2013; Sumptom & Dwight, 2008). Andra symtom som kan uppvisas är en 
emotionell känslighet, depression, ångest, kognitiva svårigheter, koncentrationssvå-
righeter och glömska (Arnold et al, 2011; Sumptom & Dwight, 2008). Det förekom-
mer även huvudvärk, migrän, muskelstelhet och IBS (Irritable bowel syndrome) (Ali, 
2016; Sumptom & Dwight, 2008).  Nyckelsymtomen väljs att beskrivas mer ingående 
då de drabbar alla i främst utsträckning (Sumptom & Dwight, 2008; Wolfe et al., 
2010). 
 

Smärta 
Kronisk smärta är det som förknippas med sjukdomen (Cöster et al., 2008). Före-
komst av allodyni vilket är en smärta som utlöses av ett svagt stimuli som inte ger 
upphov till smärta på ett normalt sätt och hyperalgesi som innebär ökad 
smärtkänslighet (Arnold et al, 2011; Sumptom & Dwight, 2008). Förklaringen är att 
smärtsystemet har blivit mer känsligt för lätt beröring (Ryan, 2013). Smärtans ur-
sprung är av oklar orsak och karaktäriseras av en djup brännande värk på olika reg-
ioner av kroppen (Wicksell, 2014; Wierwille, 2012). Smärtan beskrivs som molande, 
bultande, vass, djupt värkande och ibland stickande (Ericson & Ericson, 2012; Sump-
tom & Dwight, 2008). Smärtan beskrivs som något som har tagit över hela kroppen 
och som ständigt är närvarande (Walker, 2016). Lokalisationer på kroppen där smär-
tan är vanligast förekommande är nacke, skuldror, armar, ben eller rygg. Även värk i 
leder och skelett kan uppstå (Ericson & Ericson, 2012). De olika smärtställena tender 
points (se figur 1) kan ge smärtuttryck oavsett tid på dygnet men kan öka eller minska 
i intensitet. Fysisk aktivitet medför en rädsla för att uppleva smärta samt oro för att 
skada muskler och leder. Detta leder till att personerna blir mindre aktiva (Ryan, 
2013). Muskelansträngning, exponering av stress och sömnsvårigheter är faktorer 
som kan öka känsligheten för smärta (Ryan, 2013).  
 

Sömnsvårigheter 
Sömnbrist är ett följdsymtom och det har framkommit att det beror på serotonin-
brist. Sömnsvårigheter visar sig vara vanligt förekommande och kan vara kroniskt 
(Ali, 2016). Sömnbrist är för denna patientgrupp ett signifikant problem. Sömnsvå-
righeter är relaterade till somatiska symtom där kvaliteten av sömnen är samman-
hängande med muskel- och skelettömhet och en minskad sömn vilket leder till fler 
aktiva tender points (se figur 1) (Ali, 2016). Otillräcklig sömn beräknas drabba 90%. 
Upprepade nätter utan återställande sömn förvärrar smärtan och orsakar extrem fa-
tigue (Sumptom & Dwight, 2008).  

Fatigue 
En genomträngande fatigue är ett stort problem och är många gånger den första an-
ledning till kontakt med sjukvården (Sancassiani et al., 2017). Fatigue beskrivs som 
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att kroppen konstant befinner sig i ett vaket tillstånd vilket leder till extrem utmatt-
ning. En trötthet som alltid är närvarande och som negativt påverkar personens dag-
liga liv (Eik Grape, Nyheim Solbrække, Kirkevold & Mengshoel, 2017). Fatigue karak-
teriseras av en svaghet och tunghet i kroppen, allmänt obehag, försvagande yrsel och 
sömnighet (Ali, 2016). Tröttheten är mest påtaglig tidigt på morgonen och tidig ef-
termiddag (Arnold et al, 2011). Personerna blir lätt trötta och känner sig matta (Ali, 
2016). Det är vanligt att även diagnostiseras med CFS (Chronic fatigue syndrome). 
Det finns en länk mellan de båda tillstånden och en person kan drabbas av båda (Ali, 
2016).  
 
Fatigue skiljer sig från vanlig trötthet med en stor påverkan på de psykiska, emotion-
ella och kognitiva funktionerna. Dessa personer får spara på sin energi och välja ut 
den aktivitet hen helst vill göra och konstant tänka på hur den lilla energi som finns 
kvar ska utnyttjas. Tillståndet upplevs som en utmaning i sig. Att alltid känna sig trött 
och att vila inte hjälper upplevs som betungande (Eik Grape et al., 2017). Sammanta-
get är att symtomen många gånger är diffusa och svåra att fastställa. Detta är en or-
sak till att beräknad tid för att få en diagnos är två år och under den tiden konsulteras 
i snitt fyra olika läkare (Sancassiani et al., 2017).  

Diagnostik 
Enligt The American College of Rheumatology (ACR) diagnoskriterier för fibromyalgi 
1990 och 2010 krävs det att patienten under minst tre månaders sammanhängande 
tid upplever utbredd smärta. Definitionen för utbredd smärta enligt ACR innebär 
smärta i både höger och vänster sida av kroppen, smärta över och under midjan samt 
smärtor på någon av ytterligare delar av kroppen - axial, cervikal, thoracal nivå, 
framsida bröst eller nedre delen av ryggen (Wolfe et al., 1990; Wolfe et al., 2010). Pa-
tienten måste utöver tre månaders sammanhängande smärta även uppfylla 11 av 18 
tender points (se figur 1) (Wolfe et al., 1990 & Wolfe et al., 2010). Patienten utsätts 
för tryck på de 18 punkterna (se figur 1) med motsvarande kraft på cirka 4 kg. För att 
punkten ska räknas som positiv enligt kriterierna måste patienten uttrycka palpat-
ionen som smärtfylld (Wolfe et al., 1990). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: 18 tender points  
Bilden är modifierad utifrån (Wolfe et al., 2010) och är 
framtagen av Sara Eriksson. 
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Trots vedertagen metod för diagnossättning så används tender points sällan i primär-
vården där de flesta diagnoser fastställs. En del läkare vet inte hur de ska undersöka 
smärtpunkter och andra vägrar att utföra undersökningen. Som konsekvens av detta 
så har fastställandet av diagnos i praktiken antingen varit symtombaserad eller an-
vänds som en uteslutningsdiagnos (Wolfe et al., 2010). Diagnossättning är en utma-
ning både för patienter och för vårdpersonal. Det beräknas att tre av fyra personer 
som lider av tillståndet inte får någon diagnos och därmed ingen behandling (Arnold 
et al., 2011). 

Behandling 
Behandlingen består av symtomlindring och symtomkontroll då det inte finns något 
specifikt som fungerar för alla (Sumpton & Dwight, 2008; Wierwille, 2012). Patien-
tens smärta, funktion och psykosociala problem utvärderas av multidisciplinära team 
(Sumpton & Dwight, 2008). Mål för behandlingen är att minska smärta, förbättra 
sömn och etablera ett skräddarsytt träningsprogram för patienten. Patientens smärta 
är av oklar orsak vilket generellt sätt svarar dåligt på farmakologisk behandling 
(Wierwille, 2012). 
 

Farmakologisk behandling 
Idiopatisk smärta, vilket innebär att smärtans ursprung är oklar, svarar dåligt på van-
liga smärtstillande mediciner, vilket gör det nästan omöjligt att ta bort eller minska 
smärtan på ett tillfredsställande sätt (Wierwille, 2012). Patienterna behöver oftast 
kombinera läkemedel för att behandla både symtom och biverkningar (Arnold et al., 
2016). Det finns många olika behandlingar som används och som ständigt studeras 
(Wierwille, 2012). Farmakologiska behandlingar är situationsbundna, individuella, 
symtomlindrande och ger endast ringa fördelar. Förstahandsvalet av behandling dis-
kuteras och skiljer sig från olika hälsoinstutitioner (Sancassiani et al., 2017). Det som 
fungerar bäst enligt forskning innehåller en kombination av både en farmakologisk 
och en icke farmakologisk behandling (Arnold et al, 2016; Sancassiani et al., 2017). 

Icke farmakologisk behandling 
Icke farmakologiska behandlingar som fungerar bra är undervisning som bidrar med 
förståelse och acceptans, fysisk aktivitet i olika former och KBT (Kognitiv Beteende 
Terapi). Det finns stödgrupper som hjälper patienterna att lära sig att leva med sin 
smärta och hantera den. Fysisk aktivitet som är aerobiskt som att cykla eller simma 
kan reducera smärta och öka välbefinnandet (Arnold et al., 2016; Sancassiani et al., 
2017). En fungerande behandling är delvis avgörande för upplevelsen av en god om-
vårdnad (Arnold et al, 2016; Sancassiani et al., 2017).  
 
 

Omvårdnad 

Definition av omvårdnad 
Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt och filosofiskt 
synsätt. Människan är aktiv och skapande och en del av ett sammanhang. Människan 
ses som en enhet av både kropp, själ och ande (Arman, et al., 2015). Omvårdnad bed-
rivs på personnivå och detta sker med gott bemötande. All omvårdnad har en etisk 
dimension. Målet för omvårdnaden är att personen som vårdas ska vara självständig 
och oberoende, så långt det är möjligt, samt uppleva hälsa (Codes and declarations, 
2001).  
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Omvårdnad vid fibromyalgi 
Sjukdomen har en utmärkande påverkan på personens välbefinnande och begränsar 
familjelivet, det sociala livet och förmågan att arbeta (D’Arcy et al., 2016). Sjukskö-
terskan har en aktiv roll i att undervisa, ge stöd och råd till patienterna som sedan 
kan utvecklas till att de kan hantera sin sjukdom på egen hand (Ryan, 2013). Förkla-
ringar om orsak till symtom tar bort skulden samt ger ett samband mellan de psyko-
logiska och biologiska faktorer samt ger möjligheter till nya ideér, tips och råd som är 
användbara för att hantera sin sjukdom på bästa sätt (Ryan, 2013). I omvårdnadssi-
tuationen behövs ett aktivt stöd från vårdpersonal som förstår prioriteringar och pre-
ferenser (D’ Arcy et al, 2016). Det är viktigt för dem att vårdpersonal lyssnar till be-
kymmer och problem som hen kan uppleva i sin sjukdom (Walker, 2016).  
 
Omvårdnadsåtgärder innebär bland annat att informera om smärta och varför vissa 
faktorer som dålig sömn, minskad fysisk aktivitet och stress kan öka känslighet att 
känna av smärtan (Ryan, 2013). Omvårdnadens kvalité avgörs av enskilda sjukskö-
terskors kompetens, hur de bemöter patienten och hur omvårdnadsinsatserna ge-
nomförs (Arman et al., 2015). Det är viktigt att få sin ohälsa bekräftad, därför är det 
av vikt att vårdpersonal accepterar diagnosen då det förekommer tankar om att det 
inte är en “riktig” sjukdom (D'Arcy et al., 2016).  Sjukdomen beskrivs som osynlig och 
många upplever en frustration över att ofta få rättfärdiga sig själv inför andra. Detta 
ger upphov till känslomässig stress (Ryan, 2013). 
 
Det är viktigt att vårdpersonal stärker tilltron till att kunna hantera sjukdomen eller 
förändringar i sin hälsa genom ett hälsofrämjande förhållningssätt (Arman et al., 
2015). En personcentrerad vård kan kompensera för närvarande traditionell sjuk-
domsorienterad metod och dess svagheter då fibromyalgi faller utanför ramen för vad 
som är sjukt och vad som är friskt (Lidén & Svensson, 2014; Briones- Voxmediano et 
al., 2017). En god omvårdnad innebär en god och säker vård utifrån behov i den ak-
tuella situation som råder. För att uppnå omvårdnad på patientens villkor tillämpas 
personcentrerad vård som betonar vikten av att se patienten som en värdig och kapa-
bel person i ett partnerskap med vårdpersonal (Arman et al., 2015). 
 

Teoretisk förankring- Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Att jobba 
personcentrerat innebär att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för 
den enskilda personen (Andersson, 2013). Det är viktigt att bekräfta patientens vär-
dighet och självrespekt men också visa respekt för hens fysiska kropp som vacker och 
okränkbar oavsett om den är ung eller gammal, sjuk eller frisk (Andersson, 2013). 
Inom hälso - och sjukvården innebär personcentrering att patienter behandlas som 
personer som inte reduceras till sin sjukdom och att patientens upplevelse och tolk-
ning av ohälsa och sjukdom ska respekteras och bekräftas (Andersson, 2013). 
 
Centrala delar i den personcentrerade vården är partnerskap, patientberättelse och 
dokumentation. Personens kunskaper och erfarenheter tillskrivs likvärdig betydelse i 
dialogen med hälso -  och sjukvårdspersonalen som deras expertkunskaper (Fors, 
2014; McCormack & McCance, 2017). Det är viktigt att det finns balans i omvård-
nadsrelationen för att patient och närstående ska kunna uppleva trygghet och känna 
sig delaktiga (Arman et al., 2015). Patientberättelsen kräver att vårdpersonal tilläm-
par ett professionellt lyssnande. Berättelsen ska växa fram genom öppna frågor och 
vara fri och associationsrik (Ekman et al., 2014). Vårdpersonalen ska när de lyssnar 



 

 6 

till patientens berättelse vara lyhörd för att försöka förstå vad personen vill berätta 
även om det inte framgår tydligt (Ekman et al., 2014). Genom att lyssna på patientens 
berättelse kan mänskliga resurser och möjligheter identifieras, vilka kan ligga till 
grund för en gemensamt formulerad hälsoplan och därmed ett partnerskap (Ekman 
et al., 2014).  
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Syfte 
Syftet var att belysa hur personer med fibromyalgi upplever sjukvården. 
 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt gjordes på artiklar med kvalitativ metod. Induktiv ansats anvä-
ndes i detta examensarbete för att så förutsättningslöst som möjligt studera och ob-
servera vetenskapliga artiklar för att belysa arbetets syfte på ett så korrekt sätt som 
det är möjligt (Priebe & Landström, 2012). När syftet är kvalitativt väljs artiklar med 
en kvalitativ metod (Segesten, 2017). En litteraturöversikt skapar en överblick 
avseende kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område (Henricson & Billhult, 
2017). Litteraturöversikten gjordes genom att läsa och studera artiklar från tidigare 
befintlig forskning inom det valda områdets domän. Detta gjordes i enlighet med 
Fribergs fem- stegs modell (Friberg, 2017). 

Urval 
Inklusionskriterierna var artiklar med kvalitativ metod som svarar på syftet hur per-
soner med fibromyalgi upplever sjukvården, vetenskapligt granskade, artiklar skrivna 
på engelska, artiklar med etiskt förhållningssätt, begränsning av år från 2009 - 2018 
samt en åldersbegränsning från 18 år och uppåt. I CINAHL användes peer reviewed 
som inklusionskriterie. Artiklar med barn under 18 år exkluderades. Artiklar skrivna 
på andra språk än engelska exkluderades. Artiklar från alla delar av världen inklude-
rades. Samtliga artiklar har blivit granskade enligt protokoll från Hälsohögskolan (se 
bilaga 2) där inklusionskriteriet kräver att de första fyra punkterna enligt protokollet 
uppfylls. 

Datainsamling 
För att besvara syftet användes flera olika sökordskombinationer i CINAHL respek-
tive PubMed som är de vanligaste forskningsinriktade databaser för omvårdnad (Öst-
lund, 2017). Sökorden användes i kombination med de booleska operatorerna AND 
och OR. Dessa olika operatorer begränsar sökningen eller ger en ökning av sökresul-
taten (Forsberg & Wengström, 2016). Årtalen delades upp för att kunna söka samti-
digt utan att riskera att få fram samma artiklar. På grund av att mängden av resultat 
skiljde sig markant avseende årsbegränsningen så gjordes fler sökningar på åren 
2014-2018.  
 
Totalt sju sökningar gjordes med varierande sökord varav fyra sökningar gjordes i 
CINAHL. Första sökningen i CINAHL bestod av sökorden fibromyalgia OR fibromy-
algia syndrome OR fibromyalgie AND nurs* OR nursing OR healthcare personal OR 
care OR caring AND experience OR perspective OR view OR perception OR attitude 
OR understanding OR feeling OR qualitative med begränsningen 2009–2013 och 
2014-2018 och peer reviewed. Den andra sökningen som gjordes var fibromyalgia OR 
fibromyalgia syndrome OR fibromyalgie AND experience OR perceptions OR events 
OR views OR feelings OR qualitative OR thoughts med begränsning 2014-2018 och 
peer reviewed. Den tredje sökningen var fibromyalgia AND professional-patient re-
lations OR nurse-patient relations OR patient experience med begränsningen 2014-
2018 och peer reviewed.  
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I PubMed gjordes det totalt fem olika sökningar. Första sökningen i PubMed bestod 
av sökorden fibromyalgia OR fibromyalgia syndrome or fibromyalgie AND nurs* OR 
nursing OR healthcare personal OR care OR caring AND experience OR perspective 
OR view OR perception OR attitude OR understanding OR feeling OR qualitative 
med begränsningen 2014-2018. Andra sökningen bestod av fibromyalgia AND expe-
rience OR perceptions OR event OR views OR feelings OR qualitative AND nursing 
med begränsning 2009-2013 och 2014-2018. Tredje sökningen bestod av fibromy-
algia AND experience OR perceptions OR event OR views OR feelings OR qualitative 
AND healthcare med begränsning 2009-2013. Fjärde sökningen som gjordes var på 
sökorden fibromyalgia AND professional-patient relations OR nurse-patient relations 
OR patient experience på åren 2014-2018 (se bilaga 1).  

Dataanalys 
Artiklarna analyserades enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). I det första 
steget lästes de valda artiklarna igenom flera gånger med inriktning på resultatet. Det 
gjordes oberoende av varandra. I nästkommande steg togs det ställning till vad som 
var mest relevant att använda i relation till de valda syfte. I steg tre gjordes en sam-
manställning av de delar som ansågs kunna användas i kommande resultat. Det över-
fördes till ett gemensamt Word- dokument för att få en överblick av materialet som 
samlats in. I steg fyra analyserades och diskuterades förekomsten av likheter och 
skillnader som identifierats utifrån det som hade förts samman i föregående moment. 
I det sista steget skapades meningsenheter och teman. Exempel på dataanalys gjor-
des för att beskriva tillvägagångsättet hur teman bildades (se bilaga 3).  
 

Etiska överväganden 
En litteraturöversikt kräver alltid forskningsetiska ställningstaganden och detta gjor-
des genom att kritiskt granska etiken i artiklarna genom hela arbetsprocessen (Kjell-
ström, 2017). Forskningsetik regleras i Sverige i enlighet med lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor samt en viss del av personuppgiftslagen (Kjell-
ström, 2017). I enlighet med personuppgiftslagen ska människor skyddas från att de-
ras personliga integritet kränks genom en korrekt behandling av personuppgifter 
(SFS 1998:204). Artiklarna som inkluderades i arbetet använde pseudonymer till 
namn i sina intervjuer.  

Med hjälp av Hälsohögskolans granskningsprotokoll (se bilaga 2) lades fokus på kri-
teriet om etiskt förhållningssätt, där artiklar som inte beskrivit etiken exkluderades. 
För att alltid garantera deltagarnas rättigheter, välbefinnande och säkerhet i en studie 
används de etiska principerna. De visar vad som är viktigt i forskning och de visar 
vägen för de handlingar som tas (Kjellström, 2017). Ett etiskt övervägande innebär 
bland annat att ha reflekterat över förförståelsen, hur tidigare erfarenheter kan på-
verka examensarbetets resultat. Eftersom en viss förförståelse fanns har reflektion 
förekommit under arbetets gång för att säkerställa att examensarbetets pålitlighet 
förblev stärkt (Priebe & Landström, 2017). 
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Resultat 
Litteraturöversikten på 16 valda resultat artiklar bildade fyra teman, Lång väg till di-
agnos, Att inte bli tagen på allvar, Vårdpersonal som tvivlar och Ett konstant käm-
pande. 

Lång väg till diagnos 
Vägen till diagnos beskrevs som utmanande, lång och stressig då processen dit tog 
flera år (Ashe, Furness, Taylor, Haywood-Small & Lawson, 2017; Briones-
Voxmediano, 2016; Briones-Vozmediano, Vives-Cases, Ronda-Pérrez & Gill-
Gunxalez, 2013; Chen, 2016; Sallinen & Mengshoel, 2017; Wuytack & Miller, 2011). 
Det första hindret till diagnos var när de sökte vård för en uttalad trötthet. Vårdper-
sonal bedömde inte detta symtom som något allvarligt och därmed uteblev vidare ut-
redning (Cooper & Gilbert, 2017). När de fick vänta åratal på att få en förklaring på 
varför de mådde dåligt medförde detta känslor av frustration och djup besvikelse 
(Briones et al., 2013).  
 
Väntan på att få en fastställd diagnos beskrevs som tortyr och en hemsk period i de-
ras liv (Wuytack & Miller, 2011). Personerna skickades fram och tillbaka med remis-
ser till olika institutioner och olika professioner. Många erfor att det brast i kunskap 
om sjukdomen bland vårdpersonalen. De fick olika motsägande rekommendationer, 
nya utredningar, flertalet blodprover och hela situationen medförde att många tap-
pade förtroendet för vården. (Briones-Vozmediano et al., 2013; Chen,2016; Durif-
Bruckert, Roux, & Rousset, 2014; Juuso et al.,2014). 
 
När vårdpersonal till slut ställde diagnosen gav det upphov till känslor av lättnad och 
“äntligen” fick lidandet ett namn och en förklaring (Sallinen, Kukkuriainen, Peltokal-
lio, Mikkelsson & Anderberg, 2012; Sallinen & Mengshoel, 2017). En tid efter att dia-
gnosen var satt upplevdes den som en börda på grund av negativt bemötande från 
vårdpersonal (Sallinen et al.,2012). Det märktes först en tid efteråt att diagnosen inte 
var till någon större nytta, med anledning att varje klagomål på att hälsan vara dålig 
skylldes på att det var en konsekvens av fibromyalgi. Förklaringen till alla nytill-
komna symtom var att det var en konsekvens av sjukdomen. Detta medförde att yt-
terligare behandling eller ny medicinsk undersökning uteblev (Sallinen et al., 2012). 
Flera personer erfor att få en diagnos var en begränsning för att få vidare behandling 
(Ashe et al., 2017).  
 
I en av intervjuerna berättade en person att hen uttryckligen var oönskad som patient 
för att de ändå inte kunde hjälpa till att lindra eller bota sjukdomen, vilket denne 
upplevde som ett slag i ansiktet (Wuytack & Miller, 2011). Några kände att diagnosen 
inte stämde. Dessa personer avskärmade sig från vården som kunskapskälla och 
sökte ny kunskap och förklaring till sina symtom på egen hand (Cooper & Gilbert, 
2017). Den ställda diagnosen beskrevs även som det var en av de sakerna de aldrig 
ville ha, på grund av att ingen tror att det är på riktigt (Chen, 2016). 
  

Att inte bli tagen på allvar 
När de sökte vård från hälso-  och sjukvårdspersonal upplevde många att de inte blev 
lyssnade på eller blev tagna på allvar (Cooper & Gilbert, 2017). De återberättade att 
de lämnade otaliga mängder av blodprover och genomgick flera undersökningar men 
varken provsvar eller röntgen visade något som kunde förklara deras smärta. Vård-
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personal bemötte dem med en axelryckning utan svar på deras frågor (Juuso et al., 
2014; Wuytack & Miller, 2011). De upplevde bristande engagemang och intresse från 
hälso- och sjukvårdspersonal. De erfor att orsaken till deras symtom inte var av in-
tresse samt att ingen brydde sig om hur dessa medförde ohälsa och påverkade hela 
deras liv (Juuso et al., 2014). Personerna upplevde en rädsla för att bli sedda som få-
niga, lata och dumma. De återberättade att de tvivlade på sina egna känslor och om 
smärtan verkligen var på riktigt. Detta gjorde det många gånger motvilligt för dem att 
dela deras erfarenheter (Juuso et al., 2011). Diagnosen hade en avgörande betydelse 
för en existentiell försäkran hos dem själva (Wuytack & Miller, 2011). 
 
Efter en fastställd diagnos fortsatte de att uppleva stigmatisering och fördomar från 
vårdpersonal, vilket många uttryckte en frustration över (Wuytack & Miller, 2011). 
Vissa blev tillsagda att tillståndet inte existerar och att diagnosen egentligen är en de-
pression. Många fick hela sjukdomens legitimitet ifrågasatt (Ashe et al., 2017; Brion-
es-Voxmediano et al., 2013; Briones-Vozmediano, 2016; Cooper & Gilbert, 2017; Ju-
uso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011; Juuso et al., 2014; Montesó-Curom et al., 2017; 
Muraleetharan et al., 2018; Sallinen et al., 2012; Wuytack & Miller, 2011). Detta gav 
upphov till känslor av att bli förminskad och nedvärderad tillsammans med sin sjuk-
domsstatus (Cooper & Gilbert, 2017).  
 
Det åteberättades i flera intervjuer hur personalen var misstänksamma mot dem och 
betedde sig som om de hittade på (Durif-Bruckert et al., 2014). Att bli sedd som en 
hypokondriker eller att bli anklagad för att hitta på symtomen var något som nämn-
des frekvent (Ashe et al.,2017; Juuso et al.,2014; Muraleetharan et al., 2018). På 
grund av att de blev misstrodda gjorde de i ett försök att inge trovärdighet att förklara 
specifikt för vårdpersonal på vilket sätt de for illa. Många upplevde ett behov av att 
rättfärdiga sig själva (Juuso et al., 2011).  
 
Några av intervjuerna återspeglade specifika bemötanden från vårdpersonal. I en av 
dessa narrativer återberättades att hen hade blivit tillsagd att smärtan bara existerade 
i huvudet och om denne hittade ett jobb så skulle hen må bättre (Ashe et al.,2017). I 
en annan studie blev en tillsagd att ta sig själv samman och tänka positivt (Sallinen & 
Menshoel, 2017). En annan person beskrev att hen blev skrattad åt under vårdmötet 
och lämnade vårdenheten gråtandes (Briones-Vozmediano et al., 2013). I en artikel 
återspeglade en person hur denne blev tillsagd att smärtan som upplevdes inte skulle 
ta död på en och fått förklarat för sig att det var okej att inte arbeta och ligga i sängen. 
Detta erfors som oerhört nedvärderande och kränkande (Montesó-Curom et al., 
2017).  
 
Flera kände sig sjukare efter kontakt med hälso-  och sjukvården (Cooper & Gilbert, 
2017; Juuso et al., 2014;). Dessa uttryckte att det inte fanns ett tillräckligt stöd från 
vårdpersonal, ingen empati eller tillräcklig förståelse (Ashe et al., 2017; Briones-
Vozmediano et al., 2013; Briones-Vozmediano, 2016). I mötet med hälso- och sjuk-
vården fanns det några professioner som började förstå fibromyalgi men majoriteten 
gjorde inte det, de fortsatte tvivla om det ens var en “riktig” sjukdom (Briones-
Voxmediano, 2016; Montesó-Curtom et al., 2017). 
  

Vårdpersonal som tvivlar 
Utan klar medicinsk orsak till sjukdom så kopplade vårdpersonal symtomen till psy-
kologiska faktorer. Detta underminerade den överväldigande fysiska påverkan denna 
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patientgrupp upplevde och gav upphov till känslan av en ifrågasatt trovärdighet 
(Ashe et al.,2017). Upplevelse av stigmatisering av sjukdomen, ett dåligt bemötande 
och negativa attityder är något som många personer erfor i mötet med hälso- och 
sjukvården (Ashe et al., 2017; Briones-Vozmediano et al., 2013; Dennis, Larkin & 
Derbyshire, 2013; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014; Montesó-Curom et al., 
2017; Muraleetharan et al.,2018; Sallinen & Mengshoel,2017; Wuytack & Miller, 
2011).  
 
Upplevelse av fördomar från hälso-  och sjukvårdspersonal fick dem att känna sig 
skamfyllda i vårdmötet (Briones-Voxmediano, 2016). I en av intervjuerna berättade 
en person att denne blev anklagad för att vara en drogmissbrukare och bara sökte 
vård för att denne ville ha starkare läkemedel. Detta erfors som oerhört kränkande 
(Ashe et al.,2017). Känslor som personerna upplevde i samband med vårdmötet var 
ilska, sorg, frustration, värdelöshet och hjälplöshet (Cooper & Gilbert, 2017; Juuso et 
al., 2014; Sallinen et al., 2012). Sjukdomen gav många gånger upphov till ensamhet. 
Känslan av att behöva isolera sig från andra och upplevelse av att många, däribland 
vårdpersonal förbisåg deras klagomål (Juuso et al., 2014).  
 
Interaktionen med hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs som bristfällig. Det som 
uttrycktes vara viktigt i framtida vårdmöten var att bli lyssnad på, få stöd och en bra 
kommunikation (Briones-Vozmediano, 2016; Juuso et al, 2013; Juuso et al.,2014). 
Något som övergripligt önskades i bemötandet från vårdpersonal var respekt, väg-
ledning, empati och engagemang (Wuytack & Miller, 2011). Dessa personer beskrev 
att de behövde få ett holistiskt bemötande för att få sina behov tillgodosedda (Cooper 
& Gilbert, 2017; Juuso et al., 2013).   
 
De som krävde behandling baserat på deras behov beskrev att de fick sarkastiska 
kommentarer från hälso- och sjukvårdspersonalen (Juuso et al., 2014).  Missnöjet 
från vården gjorde att många avskärmade sig från institutionen som kunskapskälla 
och många sökte i stället egen kunskap och vård från annat håll (Cooper & Gilbert, 
2017). Flera frågade sig själva vilken roll de skulle anta för att försvara sin sjukdom, 
de beskrev det som en kamp och en lång väg mot ett medicinskt erkännande (Durif-
Bruckert et al., 2014). 
 

Ett konstant kämpande 
Misstron från vårdpersonal vid konsultationer resulterade i att de var tvungna att 
kämpa, ge sig ut i strid eller kamp för att deras symtom skulle tas på allvar och inte 
ses som “hittepå”. Detta medförde många gånger en ansträngd relation mellan dem 
och deras vårdare (Briones-Voxmediano, 2016). Brist på förståelse och att få svar exi-
sterade inom vården med anledning av sjukdomens oklara etiologi som följaktligen 
ledde till tvivel från vårdpersonal (Ashe, 2014; Briones-Vozmediano, 2016). Det före-
kom att personerna höll allt inombords på grund av rädsla att bli nekade av vårdper-
sonal med anledning att skydda sig själva från förnedring (Wuytack & Miller, 2011). 

Inför ett möte med sjukvården upplevde många en stress, på grund av alla förbere-
delser. De flesta förberedde sig genom att eftersöka information om sin sjukdom på 
egen hand och skrev sedan ner frågor och funderingar på papper inför ett möte med 
vårdpersonal. Denna förberedande process erfors som tidskrävande, energikrävande 
men likväl nödvändig. Denna handling utfördes med argumenten att de inte ville 
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slösa bort värdefull tid med vårdpersonal men framför allt för att de ville bli sedda 
som trovärdiga och bli tagna på allvar (Crooks, 2015). 

Det återberättades frekvent om upplevelsen av en ansvarsförskjutning och en bris-
tande kompetens hos vårdpersonal (Cooper & Gilbert, 2017). Många tyckte att de 
hade ett visst ansvar att själva vara uppdaterade kunskapsmässigt med anledning att 
vårdpersonalen ofta brast i sin kompetens (Dennis L, N et al.,2013). De reagerade på 
att det även verkade vara deras eget ansvar att söka upp information om deras till-
stånd för att sedan anta en roll som lärare till sin vårdgivare (Cooper & Gilbert, 2017). 

Det kom fram att många hade levt flera år med sin sjukdom och hade lärt sig vad som 
hjälpte dem hantera sin vardag på bästa sätt. Problemet var att de inte blev lyssnade 
på av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta försummande fick dem att känna sig makt-
lösa och ledde många gånger till att de sökte vård på annat håll (Juuso et al.,2014). 
De uttryckte önskningar om att få stöd i sitt sökande efter effektiva lösningar, de an-
såg att vårdpersonalens intresse för dem som människor brast. De önskade att de 
hade frågat dem hur det fungerade i vardagen samt följt upp behandling som 
användes på dem (Briones-Vozmediano,2016). Under årens lopp hade de flesta lärt 
sig vad som hjälpte mot symtomen och många deltog i ett aktivt sökande av informat-
ion om sjukdomen på eget bevåg, vilket gjorde det hanterbart för dem att leva med 
fibromyalgi (Chen, 2016; Juuso et al., 2014). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att svara på syftet hur personer med fibromyalgi upplever sjukvården valdes litte-
raturöversikt som design för att ge en bild av redan befintlig forskning. Ett examens-
arbete ska genomföras inom en begränsad tidsram (Rosén, 2017) därav passade 
denna design. En kvalitativ metod belyser upplevelser, tankar och erfarenheter uti-
från personers berättelser i dess naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2017). Meto-
den valdes då detta stämde överens med examensarbetets kvalitativa syfte. Trovär-
digheten i resultatet förblev stärkt då samtliga valda resultatartiklar var av kvalitativ 
metod och beskrev dessa människors unika upplevda situationer.  
 
För att kunna vara flexibel och öppen för förändringar i enlighet med metoden valdes 
en induktiv ansats. En induktiv ansats utgår från deltagarnas levda erfarenheter 
(Henricson & Billhult, 2017). Vilket passade examensarbetets syfte. Induktiv forsk-
ning har fått en del kritik dels på grund av att det aldrig går att vara helt förutsätt-
ningslös då en studie aldrig enbart kan utgå från empirin utan att teorin blir det pri-
mära (Priebe & Landström, 2017). Detta hanterades genom fortlöpande diskussion 
sinsemellan och tillsammans med handledare. Vid deduktiv ansats hade en vald teori 
fått genomsyra hela examensarbetet (Henrikson & Billhult, 2017) vilket inte ansågs 
passa i detta fall. 
 
Sökningsprocessen inleddes med att ta reda på vilka de mest relevanta informations-
källorna var. Detta gjordes genom en introduktion av en bibliotekarie vilket gav kun-
skap om systematisk sökning. Denna sökprocess var av vikt för att stärka pålitlighet-
en i resultatartiklarna som hittades (Östlundh, 2017). Sökningarna skedde i databa-
serna CINAHL och PubMed. Dessa ansågs lämpliga för att de svarade på omvård-
nadsrelaterade syften (Segesten, 2017). Att söka i fler än en databas stärker studiens 
pålitlighet (Henricson, 2017). Sökningarna fördelades på olika år för att undvika att 
få fram samma artiklar. Begränsning av år var från 2009–2018 efter förslag från lä-
rare. Detta kan vara en svaghet eftersom resultatets pålitlighet kan vara begränsad 
(Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Arbetsdokumetering skedde genom att sökningen skrevs ner på papper och samman-
ställdes i en tabell när samtliga sökningar var klara. Att dokumentera under arbetets 
gång stärker trovärdigheten i examensarbetet (Östlundh, 2017). 
Sökningarna fördes in i en sökmatris (se bilaga 1) för att ge läsaren möjlighet att re-
producera sökningen. Att föra in sökningar i en matris ökar tillförlitligheten (Rosén, 
2017). Till ett första urval lästes titlarna för att få en uppfattning om någon av dem 
kan användas till en mer noggrann granskning. Sedan lästes flera abstract igenom för 
att få en bättre idé om huruvida artikeln kunde svara på syftet. Att läsa igenom 
abstract ger en idé om huruvida artikeln kan svara på syftet (Östlundh, 2017).  
 
Valda artiklar utifrån abstract var 23 stycken. Sju artiklar exkluderades, fem av de ar-
tiklar som valdes att exkluderas ansågs inte svara på syftet. Den sjätte artikeln sva-
rade på syftet men den uppfyllde inte de etiska kraven. Den sjunde artikeln exklude-
rades på grund av att barn under 18 år medverkade. Till slut valdes 16 artiklar ut som 
fanns med i resultatet. Forskning är en färskvara (Östlundh, 2017). Det som stärkte 
resultatet i detta examensarbete var att det främst baserades på nyare forskning. An-
tal inkluderade artiklar som svarade på syftet bedöms som tillräckligt (Henricson, 
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2017). Flertalet artiklar återkom under flera olika sökkombinationer samt i de båda 
databaserna detta stärker sökningens sensitivitet och specificitet (Henricson, 2017).  
Samtliga synonymer som kom att tänkas på till upplevelse, omvårdnad, vårdande 
samt vården i sig användes i sökningarna. För att hitta eventuella böjningar av ord 
användandes trunkeringstecknet * vid ordstam utan mellanslag för att öka chansen 
att hitta artiklar på exempelvis nurs* (Östlundh, 2017).  
 
Ett examensarbete som skrivs inom högskolor ska grundas på vetenskapliga artiklar 
och engelska är vetenskapens officiella språk (Segesten, 2017) därför valdes endast 
vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Inga exklusionskriterier gjordes avseende 
land eller kontinent. Motiveringen för detta var att öka trovärdigheten i resultaten 
där gemensamma faktorer var funna (Henricson, 2017). De valda artiklar hittades i 
flera olika delar av världen och uppfattades som likartade, då detta var något an-
märkningsvärt och ytterligare bekräftade problemet. Barn under 18 år valdes att ex-
kluderas, delvis för att barn ansågs som sårbara (Kjellström, 2017) men även på 
grund av att prevalensen för att insjukna ökar med ålder och är vanligast i medelål-
dern (Wierwille, 2012), därför ansågs den åldersgruppen bättre gynnas i detta exa-
mensarbete. 
 
Dataanalysen gjordes genom att följa Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). Me-
todboken (Friberg, 2017) valdes för att den tydligt beskriver tillvägagångssättet för en 
litteraturöversikt steg för steg. Att följa en metodbok var av betydelse för examensar-
betets kvalité (Rosén, 2017). Artiklarna granskades med hjälp av Hälsohögskolans 
granskningsprotokoll (se bilaga 2). Var och en kvalitetsgranskade de egna funna ar-
tiklarna. Detta sänker trovärdigheten (Henricsson, 2017). Det som hade kunnat 
stärka examensarbetets kvalité var om ytterligare kvalitetsgranskning enligt protokoll 
hade gjorts på motsvarande partners artiklar (Henricson, 2017). När granskningen 
var klar presenterades den på ett överskådligt sätt genom tabeller över valda resultat-
artiklar. Ställning i enlighet med modellen (Friberg, 2017) togs till om texterna pas-
sade till syftet och om kvaliteten var tillräckligt god. Detta ger läsaren möjlighet att 
bedöma trovärdigheten i slutsatserna (Rosén, 2017).  
Exempel på hur dataanalysen gjordes fördes in i en tabell för att ge läsarna möjlighet 
att se exempel på hur teman växte fram (se bilaga 3).  
 
Grupphandledning under arbetets gång förekom tillsammans med studiekamrater 
och lärare. Två grupper parstudenter läste detta examensarbete. Det var avgörande 
för slutprodukten att få återkoppling från andra för att kunna förbättra examensar-
betet samt för att få nya ideér (Pautasso, 2013). Detta stärker trovärdigheten såväl 
som pålitligheten av resultatet (Henricson, 2017).  

Etiskt ställningstagande  
Förförståelsen diskuterades med handledare och sinsemellan. Att vara medveten om 
förförståelsen gjorde att en ständig reflektion fördes över huruvida sökningen kunde 
påverkas och spegla förförståelsen. Båda var införstådda över resultatet som skulle 
kunna tänkas hittas på grund av att lärare och bekanta uttryckte sig på ett visst sätt 
när examensarbetets syfte nämndes. Detta kan undermedvetet ha påverkat sökning-
en av artiklar i form av ett sökande efter artiklar som innehåller en beskrivning av då-
ligt bemötande. Etiska ställningstaganden efterföljdes genom granskning med hjälp 
av Hälsohögskolans granskningsprotokoll (se bilaga 2). En artikel som svarade på 
syftet hittades men exkluderades på grund av att det var studier på barn under 18 år.  
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Resultatdiskussion  
Resultatet i detta examensarbete visade att personerna med fibromyalgi upplevde att 
vägen till diagnos var lång och de erfor att de inte blev tagna på allvar samt att vård-
personalen var skeptiska emot dem och de fick konstant kämpa för att ses som tro-
värdiga och få den behandling de behövde 
  
Brister i vårdpersonalens kompetens var en av orsakerna som medförde problem i 
vårdmötet. Det visade sig att aktörer inom hälso- och sjukvården inte visste hur de 
skulle diagnostisera eller behandla sjukdomen. Upplevelse av att vårdpersonalen 
hade för lite kunskap ses även i tidigare forskningsartiklar, där det liksom i detta re-
sultatet visade sig att sjukdomens legitimitet inte var erkänd (Egeli, Crooks, Mathe-
son, Ursa, Marchant, 2008; Homma, Ishikawa, & Kiuchi, 2016; Slim & Madden, 
2008). Legitimiteten ifrågasattes på grund av okunskap bland vårdpersonalen om att 
fibromyalgi inte skulle vara en riktig sjukdom (D’Arcy et al., 2016) samt uppfattning-
en om att det egentligen är en psykisk sjukdom (Homma et al., 2016).  
 
Ifrågasättandet av sjukdomens legitimitet samt attityder från vårdpersonal erfors 
kränkande. Detta fenomen framkom även i tidigare studier där vårdpersonalen upp-
visade misstro, ignorerade och negligerade sjukdomens påverkan på det vardagliga 
livet (Egeli et al.,2008; Slim & Madden, 2008; Thorne et al., 2004).  
Vårdpersonalens bristande kompetens berodde delvis på att det inte fanns en medi-
cinsk förklaring till symtomen (Lidén & Svensson, 2014; Briones-Voxmediano et al., 
2017). Sjukdomen har tidigare varit svår att förstå, förklara samt att hitta fungerande 
behandlingar till. Den har beskrivits som osynlig (Ryan, 2013) med orsak av att blod-
prover och mätvärden kan vara utan anmärkning trots den subjektiva upplevelsen av 
smärta och ohälsa.  Eftersom ingen medicinsk förklaring kunde hittas så medförde 
detta många gånger negativa attityder och stigmatisering (Ryan, 2013).  
 
Vårdpersonalen trodde många gånger att personerna “bara” hittade på eller “bara” 
ville ha starkare narkotiska läkemedel. När hälso- och sjukvården hade detta synsätt 
så speglade det sig i attityder vilket gav upphov till känslor av värdelöshet. Uttryck av 
liknande känslor hittades i tidigare studier där personer med fibromyalgi upplevde 
sig bli förlöjligade av personal (Egeli et al., 2008; Slim & Madden, 2008; Thorne et 
al., 2004).  
Det visade sig att de som försökte kräva behandling eller förklara vilka behandlings-
metoder som tidigare har fungerat fick möta sarkastiska kommentarer från vårdper-
sonal. Detta är inte en miljö som frodas av att patienternas kunskaper tillskrivs 
likvärdig betydelse i dialogen med vårdpersonal. Detta gjorde att det var brist på en 
personcentrerad vård (Fors, 2014; McCormack & McCance, 2017). 
 
Vikten av ett gott bemötande poängteras som avgörande för att personer ska kunna 
bevara upplevelse av värdighet (Ekman et al., 2014). De önskade förbättringar i be-
mötandet. Att främja en god kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 
är en lagstadgad skyldighet i enlighet med hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 
Resultatet visade att de upplevde en ansträngd relation med vårdpersonal på grund 
av attityder som speglade sig i vårdmötet. De önskade att de kunde få en vård där de 
blev lyssnade på och tagna på allvar. Detta fenomen sågs även i tidigare studier där 
de upplyste om att de ville bli hörda, önskade mer och bättre kunskap om fibromy-
algi, en stödjande personal och framförallt att bli sedd som trovärdig samt att vård-
personal skulle låta dem vara delaktiga i sin vård (Slim & Madden, 2008). Delaktig-
het är en central del i personcentrerade vård och en del i det professionella lyssnan-
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det. Brist på delaktighet medför därav brister i tillämpandet av den personcentrerade 
vården (Andersson, 2013).  
 
Att de inte blev tagna på allvar innebar att vårdpersonal inte bekräftade den subjek-
tiva ohälsa som dessa patienter upplevde. Tillämpning av personcentrerad vård inne-
bär att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för den enskilda personen 
(Andersson, 2013) samt att den enskildes upplevelse och tolkning av ohälsa och sjuk-
dom ska respekteras och bekräftas (Andersson, 2013). Bemötandet brast i många pa-
tientberättelser, en av dessa återberättade att hen blev tillsagd att det var okej att 
stanna kvar i sängen och att inte arbeta. Detta är inte att främja hälsa med utgångs-
punkt vad hälsa innebar för den enskilde personen. Frågeställning uppstod om hur 
vårdpersonalen kunde bestämma vad som var okej eller inte. Det är patientens upp-
levelse som ska ta hänsyn till och arbetet måste utgå från patientens subjektiva upp-
levelse av hälsa för att kunna arbeta hälsofrämjande och personcentrerat (Andersson, 
2013).  
 
Det finns liknande forskning på personer med endometrios som även är en kvinno-
dominerad grupp. Dessa blev inte heller tagna på allvar och upplevde brister i bemö-
tande på liknande sätt som personer med fibromyalgi. Kvinnor med endometrios er-
for ensamhet och ett utanförskap (Grundström et al., 2018; Seear, 2009b). Flera 
kände att det var plågsamt att inte bli trodd på, de kände sig osynliga (Grundström et 
al., 2018). Detta gav upphov till känslor av oro och ångest, samt svårigheter med re-
lationer och en minskad livskvalitet. Liksom vid resultatet av personer med fibromy-
algi så togs deras symtom inte på allvar av vårdpersonal (Seear, 2009a; Seear, 
2009b). Efter att några av kvinnorna såg tillbaka på möten med sjukvården så upp-
levde de liksom kvinnor med fibromyalgi att de hade många negativa upplevelser i 
vården, kampen var lång och genomsyrades av okunskap, utsatthet och misstro 
(Grundström et al., 2018) 
 
Inom hälso- och sjukvården kan det råda en viss jargong samt finnas värderingar som 
inte hör hemma i vården. Därav är sjuksköterskans undervisande roll viktig. Det 
finns ett starkt samband mellan vårdpersonalens attityder och motsträvighet med 
brist på förståelse och kunskap (Homma et al., 2016). Det är av betydelse att sjukskö-
terskan tillämpar ett förhållningssätt som främjar lärande, utveckling och kvalitets-
förbättring både för patienter och personal i strävan mot en god etisk organisation 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt att medverka till att förbättra 
tillvaron i vården för denna patientgrupp som under många års tid har varit utsatt för 
både att inte bli tagen på allvar och att inte ha blivit sedd som trovärdig. Det är en 
lagstadgad skyldighet att ge vård som är av respekt för lika värde och den enskilda 
människans värdighet (SFS 2017:30).   
 
Det som framkom tydligt i artiklar var att ett dåligt bemötande och negativa attityder 
påverkade upplevelsen av vården. Omvårdnad ska bedrivas på personnivå och detta 
ska ske med ett gott bemötande (Codes and declarations, 2001). Att inte bli sedd som 
trovärdig ger en känsla av skuld (Ryan, 2013). Förklaringar om orsak till symtom tar 
bort skulden samt ger ett samband mellan de psykologiska och biologiska faktorer, 
vilket ger möjligheter till nya ideér, tips och råd som är användbara för att hantera 
sin sjukdom på bästa sätt (Ryan, 2013). Sjuksköterskans roll är avgörande genom att 
undervisa, ge stöd och råd till patienterna som sedan kan utvecklas till att de kan 
hantera sin sjukdom på egen hand (Ryan, 2013). Omvårdnadens kvalité avgörs på så 
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vis av enskilda sjuksköterskors kompetens, hur de bemöter patienten och hur om-
vårdnads insatserna genomförs (Arman et al., 2015).  
 
Brister i bemötandet som belystes i resultatet överensstämmer med tidigare forsk-
ning av denna patientgrupp (Egeli et al., 2008; Slim & Madden, 2008; Thorne et al., 
2004), vilket gav slutsatsen om att bemötandet inom hälso- och sjukvården inte har 
förbättrats för denna patientgrupp och är ett observandum för framtida yrkesutöv-
ning. Många upplevde även att de inte fick den omsorg de önskade så blev slutsatsen 
att omvårdnadens kvalité var låg och att det var brist på personcentrerad omvårdnad. 
 
 
 

Slutsatser 
Att drabbas av fibromyalgi har varit ett konstant kämpande för de flesta. Upplevelser 
av dåligt bemötande från vårdpersonal erfors frekvent inom vården. Orsaken till 
detta kan vara brist på kunskap och en osäkerhet kring sjukdomen. Att mer kunskap 
behövs bland vårdpersonal var något som togs upp flera gånger och att detta var ett 
av de största problemen var tydligt i den forskning som finns. Vad som också sakna-
des var förståelse från vårdpersonalen, personerna uttryckte att de önskade att per-
sonalen skulle vara bättre på att lyssna, bekräfta, visa empati samt se hela personen. 
Utifrån valda artiklar sågs en brist av den hälsofrämjande omvårdnaden vilket inne-
bar att vårdpersonalens förmåga att förstå personens livsvärld i relation till hälsan, 
sjukdomen och lidandet var otillräcklig. I mötet med personen som lider av fibromy-
algi ska personalen uppmärksamma dennes upplevelse och anpassa stöd utifrån 
detta. Personen ska vara delaktig i sin vård och en jämlikhet mellan vårdaren och pa-
tienten ska förekomma. De ska behandlas med respekt och de ska bekräftas av vård-
personalen när de berättar om sina upplevelser och sina tolkningar av ohälsa.  

Kliniska implikationer 
I kommande yrkesutövning är det viktigt som sjuksköterska att besitta förståelse för 
upplevd ohälsa. När sjuksköterskor möter patienter med fibromyalgi i kommande ar-
bete är det av stor vikt att vi har en kunskap om sjukdomshistorien där den inte har 
tagits på allvar och hur den än idag kan uppfattas och negligeras av vårdpersonal. Att 
erkänna och bekräfta dessa patienters individuella subjektiva upplevelse av hälsa och 
ohälsa främjar patienternas upplevda värde och människovärde som i sin tur är av-
görande för huruvida patienterna kommer uppleva välbefinnande i hälso- och sjuk-
vården.  

Förslag på ny forskning  
För att kunna uppnå förändring skulle det vara av vikt att ta reda på varför vårdper-
sonal fortfarande inte accepterar fibromyalgi som en sjukdom. Förslag på ny forsk-
ning kan vara att belysa hur vårdpersonal upplever personer med fibromyalgi för att 
kunna införskaffa en djupare förståelse om orsaken till varför bemötandet fortfa-
rande brister i vården.  
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Exempel: Dataanalys  

Textstycke Meningsenheter Tema 
"The path to diagnosis was often long and stressful. Nevertheless, being diagnosed was important because the 
diagnosis enabled participants to move forward in terms of figuring out how to manage their condition." (Chen, 
2016) 

Upplevelse av en lång och stressig väg 
till diagnos 
 

Lång väg till diagnos 
 

"Patients state that the obtainment of a diagnosis was a challenge, after having waited for years or even having been 
given an incorrect diagnosis" (Briones-Voxmediano, 2016 

Flera års väntetid på en diagnos eller 
till och med fått fel diagnos 
 

Lång väg till diagnos	  

 

"The diagnostic process was described as a heavy, long, and arduous process for the patient" (Sallinen & Menshoel, 
2017) 

Upplevelse av en tung, lång och svår 
diagnosprocess  
 

Lång väg till diagnos	  

 

"However, he found it humiliating that due to his good physical fitness, his intolerable pains, and other symptoms 
were often ignored or belittled in health care" (Sallinen & Menshoel, 2017) 

Att bli ignorerad och nedvärderas i 
hälso-och sjukvården 

Att inte bli tagen på 
allvar 

A common experience recounted by these participants was frustration caused by the assertion or suggestion that the 
condition is ‘all in your head’ (Ashe et al.,2017) 

Upplevelse att inte bli sedd som 
trovärdig och att det bara sitter i ens 
eget huvud 

Att inte bli tagen på 
allvar 

"The women said that they were seen as hypochondriacs, and as “stinging, pain, and burn bitches,” which made 
them feel sad and misunderstood " (Juuso et al.,2014) 

Kvinnorna upplevde sig sedda som 
hypokondriker och som sveda värk och 
brännkärringar, vilket fick dem att 
känna sig ledsna och missförstådda 

Att inte bli tagen på 
allvar	  

 
"And he started laughing at me. I turned round and said “are you laughing at my pain?” and he said “you don’t want 
me to cry, do you”... And I opened the door and went out crying." (Erica Briones-Vozmediano et al.,2013) 

Vårdpersonal skrattar åt en patient 
med fibromyalgi 
 

Att inte bli tagen på 
allvar 

 
“FM has long been considered to be a woman’s disease. To be diagnosed with it as a man carries a bad stigma 
because of this.” ( Muraleetharan et al.,2018) 

Fibromyalgi har länge varit ansedd 
som en kvinnosjukdom 
Att bli diagnoserad med fibromyalgi 
som man medför stigmatisering 

Vårdpersonal som 
tvivlar 

"The caregivers had repeatedly told Martin to “pull himself together” or “think positively”. One doctor had expressed 
his opinion clearly:“I will never give fibromyalgia diagnosis to a man!” (Sallinen & Mengshoel, 2017) 

Vårdpersonal stigmatiserar sjukdomen 
och en doktor uttrycker sin åsikt om 
att hen aldrig kommer att ge en 
fibromyalgidiagnos till en man 

Vårdpersonal som 
tvivlar 

"Several reported dismissive attitudes, curtailed consultations and a sense of futility regarding their healthcare" 
(Ashe et al.,2017) 

Flera nämnde föraktfulla attityder och 
inskränkande konsultationer från 
vårdpersonal. De kände sig värdelösa i 
sin vård 

Vårdpersonal som 
tvivlar 

"They described it as “good” when health care personnel dared to show their lack of knowledge about FM, because 
this opened up an opportunity for a mutual exchange of knowledge." (Juuso et al.,2014) 

Patienterna beskriver det som bra när 
vårdpersonal vågar visa sin bristande 

Vårdpersonal som 
tvivlar 



	  	  

kunskap om fibromyalgi 
 

 

 "Participants found it frustrating to not know what was happening with them, and active information seeking often 
continued through the point of diagnosis, until they developed an effective management approach." (Chen, 2016) 

Frustrerande att inte veta vad som 
hände med dem. 
Själva aktivt söka information tills de 
utvecklande en hanterbarhet 

Ett konstant 
kämpande 

"They believe that 
it is a disease that has little information available and that if all the 
professionals with more training available, things would change." (Montensó-Curto et al., 2017) 

Sjukdomen har för lite tillgänglig 
information 

Ett konstant 
kämpande 

"The women with FM who dared to demand treatment based on their needs described receiving sarcastic comments 
from health care personnel" (Juuso et al., 2014) 

De kvinnor som vågade kräva 
behandling fick sarkastiska 
kommentarer från vårdpersonal 

Ett konstant 
kämpande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  

     Databas: Pubmed 

Författare, årtal, land Titel Syfte Design, metod, urval Huvudfynd Kvalité  
Wuytack, F & Miller, P. (2011), 
Belgien 

The lived 
experience of 
fibromyalgia in 
female patients, a 
phenomenolical 
study  

Att få en bättre 
förståelse för den 
subjektiva 
upplevelsen av 
fibromyalgi med 
fokus på det 
personliga livet, 
jobbrelaterade ting 
och det sociala livet 

Fenomenologisk design, 
kvalitativ metod, semistrukturerade 
interjuver, 
sex stycken kvinnor, ålder 36–66 år  

Hur fibromyalgi påverkar livet. Patienternas egna 
berättelser hur det är att leva med fibromyalgi. Hur 
de vill bli bemötta och hur de har blivit bemötta av 
vårdpersonal.Ytterligare tankar om att det behövs 
mer utbildning om erfarenheter med sjukdomen 
och en mer effektiv diagnosprocess  

12/12 

Juuso, P., Skär, L., Olsson, M., 
Söderberg, S. (2011), Sverige 

Living with a 
double burden: 
Meanings of pain 
for women with 
fibromyalgia 

Att klarlägga 
meningen av smärta 
för kvinnor med 
fibromyalgi 

Fenomenologisk/hermeneutisk  
design, kvalitativ metod, 
ostrukturerade interjuver, 15 
kvinnor, ålder 38–64 år.  

Dubbla bördor: Hur kvinnor upplever fibromyalgi 
och den smärta sjukdomen medför samt hur de blir 
bemötta både i vården och i andra sociala 
sammanhang 

12/12 

Sallinen, M., Kukkurianien, M 
L., Peltokallio, L., Mikkelsson, 
M., Anderberg, U M. (2012), 
Finland 

Fatigue, Worry 
and fear- Life 
Events in the 
Narratives of 
Women With 
Fibromyalgia 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
personer med 
fibromyalgi tolkar 
orsakerna och 
konsekvenserna av 
olika livshändelser 
och sjukdoms 
erfarenheter 

Fenomenologisk/hermeneutisk 
design, kvalitativ metod, 
ostrukturerade interjuver,  
20 stycken kvinnor, ålder 34–65 år 

Beskrivning av de huvudfynd författarna hittat. De 
värdsliga, det kumulativa och de "trasiga" livet och 
hur de tre teman påverkar livet med fibromyalgi 

12/12 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

Författare,årtal,land Titel Syfte Design, metod, urval Huvudfynd Kvalité  
Dennis, NL., Larkin, M & 
Derbyshire, WG S. (2013), 
Storbritannien 

" A giant mess"- 
making sense of 
complexity in 
the accounts of 
people with 
fibromyalgia 

Att förstå personers 
olika tolkningar av 
deras egna symtom av 
sjukdomen fibromyalgi  

Hermeneutisk/fenomenologisk 
design, kvalitativ metod, 
strukturerade intervjuer med frågor 
ställda över E-mail. Kvinnor och 
män, ålder 18–24 år  

Deltagarna uttryckte tvivel kring vägen till diagnos, 
bemötande från läkare/vårdpersonal och 
behandling. Hur allt detta sammanflätas och sedan 
påverkar hela livet 

12/12 

Juuso, P., Skär, L., Olsson, M., 
Söderberg, S. (2013), Sverige 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Meanings of 
feeling well for 
women with 
fibromyalgia 

Att klarlägga 
meningen med att må 
bra för kvinnor med 
fibromyalgi. 

fenomenologisk/hermeneutisk 
design,  
kvalitativ metod, ostrukturerade 
interjuver, 13 kvinnor i åldrarna 38–
64 år 

Baserat på vad som hittats i studien har det 
framkommit att kvinnor mår bra trots sin 
sjukdom. Denna studie är riktad mot 
vårdpersonal och hur dem kan tänka i sitt 
bemötande mot dessa kvinnor utifrån deltagarnas 
berättelser  

12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  

Författare,årtal,land Titel Syfte Design, metod, urval Huvudfynd Kvalité 

Briones-Vozmediano, 
E.,Vives -Cases,C.,Ronda-
Pérez,E.,Gil-González,D 
(2013), Spanien 

Patients’ and 
Professionals’ 
Views on 
Managing 
Fibromyalgia 
 

Att undersöka tre 
aspekter att av 
hanteringen vid 
fibromyalgi, 
diagnostikens 
tillvägagångssätt, 
terapeutisk behandling 
och relationen mellan 
hälso-och sjukvårds-
personal och patienter. 
Att utforska specifika 
områden av hälso- och 
sjukvårdsprocessen 
som professionella och 
patienter kan upplevas 
som 
otillfreds-ställande 

Kvalitativ studie, 
Semistrukturerade intervjuer, 
12 personer med fibromyalgi 
9 kvinnor,9 män, ålder 29–61 
	  
 
 

Besvikelse hos patienter  
avseende hanteringen av sjukdomen i sin helhet. 
Missnöje över vägen till diagnos och få rätt 
behandling samt missbelåtenhet över  
otillräckligt  
stöd från vårdpersonal 
	  
 
 

11/12 

Briones-Vozmediano, E (2016), 
Spanien 

The social 
construction of 
fibromyalgia as 
a health 
problem from 
the perspective 
of policies, 
professionalsan
d patients 

Att utforska 
fibromyalgin's sociala 
uppbyggnad ur ett 
hälso-politiskt 
perspektiv med fokus 
på patienter och hälso- 
och sjukvårdspersonal 

Fenomenologisk design, kvalitativ  
metod, intervjuer,  
16 personer med fibromyalgi 
13 kvinnor och 3 män, ålder  
24–61 år 
	  
 

Patienterna upplever sig missförstådda av 
vårdpersonal. Studien visar att professioner har 
tvivel om huruvida fibromyalgi faktiskt existerar 
och om det är en riktig sjukdom. 
 
Relationen mellan vårdpersonaloch patient är 
beskriven av patienter som otillfredsställande på 
grund av bristen på empati, förståelse från 
vårdgivarna  

12/12 

Chen, T, A (2016) , 
USA och Australien 

The 
Relationship 
Between Health 
Management 
and Information 
Behavior Over 
Time: A Study of 
the Illness 
Journeys of 
People Living 
With 

Undersöka hur 
patienter med 
fibromyalgi hanterar 
hälsa, 
informationssökning 
och 
informationsanvändni
ng relaterat till 
sjukdom 

Fenomenologisk design, kvalitativ 
metod, intervjuer, 23 personer  
med fibromyalgi, ålder 21–79 år 
 

Deltagarna upplevde det vara frustrerande att inte 
förstå vad som hände med dem och fortsatte 
eftersöka information även efter att ha fått 
diagnosen 
fibromyalgi 
 

12/12 



	  	  

Fibromyalgia 
Asche, C,S.,Furness, 
J,F.,Taylor, J,S.,Haywood-
Small, S.,Lawson, K (2017), 
Storbritannien 

A qualitative 
exploration of 
the experiences 
of living with 
and being 
treated for 
fibromyalgia 

Utforska levda 
erfarenheter hos 
personer med 
fibromyalgi med fokus 
på behandling och 
interventioner som de 
har provat eller blivit 
erbjudna 

Fenomenologisk design, kvalitativ  
metod, semi-strukturerade 
intervjuer, 14 patienter med 
fibromyalgi, 12 kvinnor och 2 män, 
ålder 
29–58 år 

Sex teman, 
tillförlitligheten av fibromyalgi, en okonventionell 
hälso-och sjukvårdsupplevelse, återskapande av 
stödjande nätverk, utmanar arbetes-identitet, hot 
mot familjedynamiken, kämpa, acceptera eller vara 
foglig? 
 

12/12 

 

Författare,årtal,land Titel Syfte Design, 
metod, urval 

Huvudfynd Kvalité 

Montesó-Curtom et al.,2017, 
Spanien 

Problems and  
solutions for 
patients with 
fibromyalgia: 
Building new 
helping 
relationships 
 

Identifiera 
huvudsakliga 
biologiska, 
psykologiska och 
sociologiska problem 
samt potentiella 
lösningar för patienter 
med 
fibromyalgi genom att 
använda en grupp-och 
problemfokuserad 
lösningsmetod  

 Fenomenologisk design,  
Kvalitativ metod, inspelade 
behandlings sessioner 
44 patienter med fibromyalgi, 
43 kvinnor, 1 man 

Fem teman, 
nuvarande problem är ofta relaterade till tidigare 
trauma, det finns ingen lösning som passar alla, 
fibromyalgi är livsförändrande, diagnosen 
fibromyalgi är oerhört missförstådd, statistisk 
signifikanta skillnader på fysisk, psykisk och socialt 
mående 

12/12 

Sallinen, M., & Marit, M, M 
(2017), Finland & Norge 
 

“I just want 
my life back!” 
- Men’s 
narratives 
about living 
with 
fibromyalgia 
 

Att undersöka hur män 
med fibromyalgi 
hanterar deras liv och 
arbete 
	  
 
 

Hermeneutisk design, kvalitativmetod, 
intervjuer, 5 manliga patienter med 
fibromyalgi, 24–51 år 

Att anpassa sig till livet med sjukdomen och att vara 
fängslad av smärta. En beskrivning av att hitta en 
balans mellan ohälsa och hälsa när hälsan är 
beroende av försvagande symtomen. En misslyckad 
behandling, rehabilitering och intervention  
	  
 
 

12/12	  
 
	  
 
 



	  	  

Muraleetharan,Fadich,Stephen
son & Garney, 2018,  
USA 

Understandin
g the Impact 
of 
Fibromyalgia 
on Men: 
Findings From 
a Nationwide 
 

Att förstå 
sjukdomsfenomenet 
genom att undersöka 
flera effekter av 
fibromyalgi hos män 
inom det amerikanska 
hälsosystemet 
	  
 

Enkätundersökning design, Kvalitativ 
metod, 1163,  
805 män och 358 kvinnor med 
fibromyalgi, 45–64 år  

Dröjsmål innan männrn sökte vård hos en 
vårdgivare på grund av risken för fel diagnos eller 
rädsla för avvisande på grund av manlig patient 
med fibromyalgi. Deltagarna upplevde stigma kring 
sjukdomen och att det var en kvinnosjukdom och 
att männen ansågs vara svaga om de trodde att de 
hade sjukdomen 
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Databas: CINAHL 

Författare,årtal, land Titel Syfte Design, metod, 
urval 

Huvudfynd Kvalité 

Durif- Bruckert, C., Roux, P., 
Rousset, H. (2014) , 
Frankrike 

Medication 
and the patient 
- doctor 
relationship: a 
qualitative 
study with 
patients 
suffering from 
fibromyalgia 

Att förstå erfarenheter 
av medicinering och 
relation med 
vårdpersonal för 
patienter med 
fibromyalgi  

Kvalitativ  
metod, 
Semistrukturerade  
intervjuer, 35 patienter med 
fibromyalgi, 32 kvinnor och 3 män, 
25–70 år.  
	  
 
 

Misslyckat sökande för en effektiv smärtbehandling 
och känslan av avvisande hos patienter som söker 
erkännande och trovärdighet   

11/12 

Juuso, P.,Skär, L.,Olson, M.,& 
Söderberg, S (2014), Sverige 

Meanings of 
Being 
Received and 
Met by Others 
as Experienced 
by Women 
With 
Fibromyalgia  

Belysa kvinnor med 
fibromyalgis 
upplevelse av 
mottagande och 
bemötande 

Fenomenologisk/hermeneutisk design, 
kvalitativ metod, Intervjuer, 9 kvinnor 
med fibromyalgi, 40–65 år 
 

Att inte ses som trovärdig på grund av bristande 
bevis för deras sjukdom. Att bli misstrodd. Bli 
bemött med misstänksamhet för att fibromyalgi är 
en osynlig sjukdom med en oklar etiologi.  
Att bli ignorerad. Kvinnor med fibromyalgi 
beskriver att när de söker hjälp från vårdpersonal så 
känner de sig inte lyssnade på eller inte tagna på 
allvar 

12/12 

Crooks, A. V (2015), 
Kanada 
 

"Because 
everything 
changes that 
day; you don't 
do the 
routine”: 
Alterations 
and activities 
chronically ill 
women 
undertake on 
days with 
health care 
provider 
appointments 

Undersöka vikten av 
interaktionen med 
vårdgivare för kroniskt 
sjuka patienter 
	  
 

Kvalitativ  
metod, semistrukturerade intervjuer, 
55 kvinnor med fibromyalgi, 35–88 år 

Två huvudfynd. Förändringar i dagliga rutiner vid 
bokade vårdmöten samt aktiviteter för att förbereda 
sig för interaktionen mellan vårdgivaren  

11/12 

Cooper, S., & Gilbert, L (2017), An exploratory Upplysa om redskap Kvalitativ metod, Semistrukturerade Tre stycken teman 11/12 



	  	  

Sydafrika study of the 
experience of 
fibromyalgia 
diagnosis in 
South Africa 

som används till 
människor som lever 
med ett 
sjukdomstillstånd, 
fibromyalgidiagnos i 
södra Afrika 

intervjuer, 15 kvinnor med fibromyalgi, 
23–59 år 

Erkännandet och legitimiteten, trovärdigheten, 
diagnos och möten med vårdgivare 

 

	  




