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ABSTRAKT 

Bakgrund: Fibromyalgi är ett tillstånd av okänd patologi och karaktäriseras av kronisk, 

diffus smärta samt ömhet vid palpation av specifika muskuloskeletala områden. Fibromyalgi 

är en kronisk sjukdom och därmed finns ingen behandling som botar sjukdomen. Dagens 

behandling, bestående av multimodala rehabiliteringsprogram innehållande exempelvis fysisk 

aktivitet och beteendeterapi, är därför till för att lindra symtomen. Patienter med fibromyalgi 

upplever även en reducerad livskvalitet. Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa 

kunskapsläget om vilken inverkan olika former av fysisk aktivitet har på livskvalitet hos 

personer med fibromyalgi. Metod: Litteratursökning genomfördes i de medicinska 

databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Physical Education Index och Scopus. Sökorden som 

användes och kombinerades var “fibromyalgi”, “exercise” och “quality of life”. Totalt 

inkluderades 21 artiklar i studien utifrån uppsatta inklusions- och exklusionskriterer. Dessa 

kvalitetsgranskades enligt PEDro scale och därefter skapades teman utifrån vilka former av 

fysisk aktivitet som behandlades i studierna. Resultat: Bassängträning och kombinerade 

träningsprogram visade på positiv inverkan på livskvalitet men det vetenskapliga underlaget 

var av varierande kvalitet. Whole body vibration, styrketräning och aerob träning hade god 

metodologisk kvalitet och visade även på förbättringar av livskvalitet. Tai-Chi hade 

övervägande positiva resultat men det vetenskapliga underlaget var bristfällig gällande 

metodologisk kvalitet. Pilates respektive qigong visade på positiva resultat men resultatet 

baserades endast på en studie. Konklusion: Olika former av fysisk aktivitet påverkar 

livskvalitet positivt hos personer med fibromyalgi dock behövs det ytterligare studier med hög 

metodologisk kvalitet inom en del träningsformer för att kunna säkerställa den positiva 

inverkan. 

 

Nyckelord: Fibromyalgi, fysisk aktivitet, livskvalitet.  
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BAKGRUND 

Fibromyalgi är ett tillstånd av okänd patologi och karaktäriseras av kronisk, diffus smärta 

samt ömhet vid palpation av specifika muskuloskeletala områden (Assefi et al., 2005). 

Vanliga symptomvid fibromyalgi är trötthet, sömnstörning, morgonstelhet och huvudvärk. 

Vid svårare former av fibromyalgi förekommer även minnes- och koncentrationssvårigheter 

samt stressintolerans (Werner & Leden, 2010). Psykiska åkommor som ångest och depression 

är också vanliga (Arnold, 2008). Karakteristiskt vid fibromyalgi är att det mest smärtade 

området flyttas mellan olika delar av kroppen samt att smärtintensiteten varierar betydande 

från dag till dag. Smärtan förläggs ofta till muskulaturen och ömheten är generell men 

tydligast vid det mest smärtade området (Werner & Leden, 2010). 

 

The American College of Rheumatology har utvecklat ett standardkriterium för att 

diagnostisera fibromyalgi: 1) Utbredd smärta i minst 3 månader som involverar både övre och 

nedre extremitet, höger och vänster kroppshalva samt minst någon av följande lokalisationer; 

halsrygg, främre bröstrygg, bröstrygg eller ländrygg. 2) Uppleva smärta vid digital palpation 

av minst 11 av 18 definierade “tenderpoints” med en kraft motsvarande cirka 40N/cm2 

Wolfe, Smythe & Yunus (1990).  

 

Insjuknandet av fibromyalgi sker vanligast i 40-50 år ålder (Enman, Karlsson & Bagge, 

2007). Av Sveriges befolkning har 3-5 % fibromyalgi och av dessa är 90 % kvinnor men det 

finns även män och barn som har sjukdomen. (Anderberg & Bojner Horwitz, 2007) Äldre 

personer med fibromyalgi rapporterar mindre smärta, mindre depression och mindre 

funktionell inverkan än yngre personer. En möjlig orsak kan vara att yngre personer reagerar 

med mer psykiska symptom vid diagnostisering av kronisk smärta (Cronan, Serber, Walen & 

Jaffe, 2002). 

 

Behandling vid fibromyalgi 

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom och därmed finns ingen behandling som botar sjukdomen. 

Dagens behandling är därför till för att lindra symptomen (Jakobsson, 2007). Europeiska 

rekommendationer för behandling av fibromyalgi har utarbetats inom ramen för European 

League Against Rheumatism (EULAR). Här rekommenderas multimodala 

rehabiliteringsprogram med ett multiprofessionellt omhändertagande. Behandlingen 
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innehåller information, fysisk aktivitet, farmakologisk behandling samt psykologiska 

interventioner som kognitiv beteendeterapi (Werner & Leden, 2010). Det är dock oklart 

vilken form av multimodala interventioner som är effektivast (SBU, 2010). 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som resulterar i ökad energiförbrukning 

(Public Health Service, US, 1996). Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av olika 

faktorer. Frekvens, duration och intensitet bestämmer hur effekterna av den fysiska aktiviteten 

blir men även faktorer som arv, ålder och kost har betydelse (FYSS, 2008). Hälsofrämjande 

fysisk aktivitet handlar om att förbättra hälsa samt den fysiologiska kapaciteten utan att 

åsamka skada. Det minimum av fysisk aktivitet som ger dokumenterade hälsovinster är 

aktiviteter med måttlig till hög intensitet och som förbrukar minst 150 kcal per dag eller 1 000 

kcal i veckan (Foster, 2000).  

 

Fysisk aktivitet och fibromyalgi 

En stor del av patienterna med fibromyalgi utför inte tillräckligt med fysisk aktivitet på grund 

av generell trötthet och smärta. Dessa patienter har ofta nedsatt fysisk prestationsförmåga, 

muskelstyrka och maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) vilket anses bero på 

inaktivitet. En studie som gjorts på 24 patienter med fibromyalgi visade att hos 80 % av 

deltagarna var den aeroba kapaciteten lägre än hos en frisk kontrollgrupp med matchande 

ålder och kön (Bennet et at., 1989).  Man har dock sett att den muskulära träningsbarheten 

troligtvis inte är nedsatt, vilket betyder att den går att träna upp (Valkeinen, Häkkinen, 

Hannonen, Häkkinen & Alen, 2006). 

 

Dagens forskning, i motsats till tidigare antaganden att personer med fibromyalgi skall 

undvika fysisk aktivitet, har visat att fysisk aktivitet är en av de viktigaste komponenterna för 

en framgångsrik behandling vid fibromyalgi (Magnusson & Mannheimer, 2008). Effekterna 

av fysisk aktivitet är smärtlindring, förbättrad prestationsförmåga, förbättrat stämningsläge, 

minskad stresskänslighet och förbättrad sömn. Fysisk aktivitet som direkt och indirekt 

lindring av smärtan bör vara kontinuerlig och regelbunden. Aktiviteten bör pågå i minst 10 

minuter per tillfälle och vara av måttlig intensitet (>60% av VO2-max). Patienter med 

långvarig smärta har ofta mycket låg prestationsförmåga och de bör därför börja med 

lågintensiv träning för att sedan stegra eftersom (FYSS, 2008). De typer av fysisk aktivitet 
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som är rekommenderat vid långvarig smärta är; aerobisk träning som promenader eller 

träningscykel, styrketräning, uthållighetsträning, koordinationsträning samt stabilitetsträning 

(SBU, 2006) 

 

Det föreligger en tvetydighet gällande relationen mellan aerob kapacitet och livskvalitet hos 

personer med fibromyalgi. Mannerkorpi, Svantesson och Broberg (2006) observerade goda 

signifikanta relationer mellan 6-minuters gångtest och patienternas subjektiva gradering av 

aktivitetsbegränsningar. Detta i motsats till en annan studie som kom fram till att fysisk 

kondition inte hade en korrelation med patientens livskvalitet. I denna studie mättes 

livskvalitet med hjälp av FIQ och fysisk kondition med hjälp av 6-minuters gångtest (Ayán et 

al., 2007).  

 

Livskvalitet 

Patienter med fibromyalgi upplever, i likhet med andra patienter med kroniska sjukdomar, en 

reducerad livskvalitet (Walker & Littlejohn, 2007). Gormsen, Rosenberg, Bach och Jensen 

(2010) observerade även i sin studie att fibromyalgi patienter hade signifikant lägre 

livskvalitet i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. WHO:s definition av livskvalitet är ”en 

individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever i 

förhållande till individens mål, förväntningar och normer.” (WHOQOL Group, 1997).  

 

För att mäta livskvalitet och hälsostatus i olika populationer används ofta SF-36 som är ett 

valid och reliabelt självskattningsformulär om hälsorelaterade funktioner. SF-36 innehåller 

åtta moduler; fysisk funktion, begränsningar på grund av fysisk funktion, kroppslig smärta, 

generell hälsa, vitalitet, social funktion, begränsningar på grund av emotionella problem samt 

mental hälsa. (Franco et al., 2012). SF-36 används omfattande inom forskning om fibromyalgi 

(Walker & Littlejohn, 2007).  

 

Andra instrument som används i studier för att mäta livskvalitet är FIQ, QOLS, WHOQOL-

BREF, Nottingham Health Profile, 15D och EQ-5D. FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaire) är ett instrument för att bedöma symptom relaterade till fibromyalgi. FIQ 

består av 10 delskalor; fysisk funktionsnedsättning, generellt välbefinnande, frånvaro från 

arbetet, svårighet på arbetet, smärta, fatigue, morgontrötthet, stelhet, depression och ångest 

(Bennet, 2005). QOLS är ett mätinstrument som mäter välmående och nöjdhet inom olika 
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områden i livet med hjälp av 16 Likert-skalor. Verktyget har blivit validerat i en testgrupp 

med personer med fibromyalgi och verktyget är även känsligt för förändringar hos patienten. 

(Burckhardt, Clarke & Bennet, 1993). WHOQOL-BREF står för The World Health 

Organization Quality Of Life BREF och är en förteckning bestående av 26 delar. Den mäter 

livskvalitet och är oberoende av vilken kultur personen är i från. De olika delarna graderas på 

en femgradig Likert-skala där 0 inte är några besvär alls och 5 är extremt mycket besvär 

(Harper & Power, 1998). Nottingham Health Profile (NHP) är ett mätinstrument som består 

av frågor som berör smärta, sömn, trötthet, social isolering och emotionella reaktioner. 

Resultaten från dessa sex parametrar sammanställs sedan (Wiklund, 1990). 15D innehåller 15 

dimensioner; rörlighet, syn, hörsel, andning, sömn, ätande, talande, eliminering av vanliga 

aktiviteter, mental funktion, obehag och symptom, depression, ångest, vitalitet, och sexuell 

aktivitet. Detta mätinstrument har visat sig vara ett högst reliabelt och känsligt verktyg och 

responderar bra på förändring. Det är även applicerbart på flera populationer (Sintonen, 

2001). EQ-5D mäter fem olika områden för att undersöka livskvalitet; rörlighet, egenvård, 

dagliga aktiviteter, smärta och obehag och ångest eller depression. Skalan sträcker sig från 1 

till 3 där 1 är inga problem och tre är oförmögen att utföra en aktivitet (Badia, Roset, 

Montserrat, Herdman & Segura, 1999). 

 

Livskvalitetsformulär är ett bra sätt att få fram ett mått på hur patienten uppfattar en 

behandlingseffekt på ett subjektivt sätt (Andréll et al., 2009). Formulären kan även ha 

effekten att patienten kan uppmärksamma sina problem och behandlingen genom att fylla i 

dessa (Sullivan, Karlsson & Ware, 1994). Livskvalitetsformulären kan dessutom vara ett 

prognostiskt verktyg för att observera hur smärtan utvecklas (Bergman, Jacobsson, Herrström 

& Petersson, 2004).  

 

Fibromyalgiker är en patientgrupp som sjukgymnaster inte sällan möter, främst inom 

primärvård. Det är då viktigt att som sjukgymnast sträva efter att förbättra livskvaliteten hos 

dessa personer då livskvaliteten har en stor inverkan på personens mentala och fysiska hälsa. 

Eftersom den fysiska aktiviteten är en betydelsefull del i behandlingen är det viktigt att som 

sjukgymnast ha goda kunskaper om vilka olika former av fysisk aktivitet som har en positiv 

inverkan på livskvalitet. Författarnas avsikt med denna studie var således att få en överblick 

över vilka former av fysisk aktivitet som i dagsläget är användbara för sjukgymnaster i 

kliniken vars avsikt är att förbättra livskvaliteten hos personer med fibromyalgi.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskapsläget om vilken inverkan olika former 

av fysisk aktivitet har på livskvalitet hos personer med fibromyalgi.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Litteratursökning 

En inledande litteratursökning i de medicinska databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Physical 

Education Index och Scopus genomfördes 2013-03-07. Sökorden som användes och 

kombinerades var “fibromyalgia”, “exercise” och “quality of life”. Samtliga av dessa sökord 

var MESH-termer. För att skapa ett helhetsbegrepp över området lästes titel och abstracts i de 

studier som hittades. Detta gjorde att författarna fick en uppfattning av karaktären av 

studierna till exempel vilka deltagargrupper som var mest representerade och är ett första steg 

vid en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). När författarna fått en överblick över 

forskningsläget fortsatte avgränsningen till de studier som skulle ingå i analysen. Detta 

skedde genom inklusions- och exklusionskriterier. Efter detta urval kvarstod 20 artiklar. Se 

tabell 1. Vid en litteraturöversikt är det av stor vikt att noggrant redovisa avgränsningar i 

litteratursökningen samt sökord för att läsaren skall förstå hur valet av artiklar har gått till 

(Friberg, 2012). Urvalet av studier begränsades genom följande inklusions- och 

exklusionskriterier:  

Inklusionskriterier 

- Studier som innefattar fysisk aktivitet som behandling vid fibromyalgi. 

- Studier som mäter livskvalitet i form av instrumenten: SF-36,  FIQ, QOLS, WHOQOL-

BREF, Nottingham Health Profile, 15D och EQ-5D 

- Studier på engelska. 

 

Exklusionskriterier 

- Studier där fysisk aktivitet ingår i en kombinerad behandling med exempelvis utbildning, 

laser och medicin.  

- Studier som endast undersöker farmakologisk behandling.  

- Studier som endast undersöker alternativ behandling som exempelvis laserterapi & 

akupunktur.  

- Studier som specifikt inte behandlar fibromyalgi som sjukdomsgrupp utan undersöker flera 

reumatiska sjukdomar som en population. 
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- Studier som utvärderar stretchning som primär intervention 

 

Tabell 1. Litteratursökning och inkluderade artiklar 2013-03-07 

Sökmotor 
 

Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMed Fibromyalgia 
AND 
Exercise AND 
Quality of life 

32 10 0 10 

Amed Fibromyalgia 
AND 
Exercise AND 
Quality of life 

27 8 4 4 

Cinahl  Fibromyalgia 
AND 
Exercise AND 
Quality of life 

5 1 0 1 

Physical 
Education 
Index 
(ProQuest) 

Fibromyalgia 
AND 
Exercise AND 
Quality of life 

20 5 5 0 

Scopus 
(begränsad till 
keywords) 

Fibromyalgia 
AND 
Exercise AND 
Quality of life 

171 14 8 5 

Totalt  255 38 17 20 

 

Efter en första litteratursökning gjordes även ytterligare sökningar där ”pilates”, ”whole body 

vibration” och ”qigong” kombinerades med ”fibromyalgia” och ”quality of life”. Detta 

gjordes eftersom få artiklar hittades inom dessa området vid den första sökningen men detta 

resulterade inte i ytterligare inkluderade studier. Det genomfördes även genomsökning av 

referenser i publicerade reviews samt i referenser i de 20 inkluderade artiklarna. Detta 

resulterade i att ytterligare en artikel inkluderades som hittades i referenslistan i en tidigare 

inkluderad artikel. Totalt inkluderades således 21 artiklar i denna litteraturöversikt.   

  

Kvalitetsgranskning 

De studier som bedömdes uppfylla kriterierna kvalitetskontrollerades enligt PEDro scale. 

Författarna valde att göra detta eftersom det har visat sig att lågkvalitativa studier 

tillhandahåller med partiska uppskattningar om behandlingseffekten (Maher, Sherrington, 

Herbert, Moseley & Elkins, 2003). Därför kan den metodologiska kvaliteten ha betydelse för 

trovärdigheten i artikelns resultat. PEDro scale har visat sig ha god reliabilitet för 

kvalitetsbedömningar av randomiserade kontrollerade studier (Maher et al., 2003). PEDro 
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scale består av 11 kriterier som besvaras utifrån granskarens uppfattning om artikelns 

trovärdighet. Ett ja ger 1 poäng och ett nej ger 0 poäng. Maximalt kan 10 poäng uppnås, då 

kriterium 1 exkluderas, vilket motsvarar en mycket hög kvalitet. Pedro-scale bedömer endast 

studiers metodologiska kvalitet och säger ingenting om den egentliga behandlingseffekten 

(Physiotherapy evidence database, PEDro, 1999). Författarna använde PEDRO-databas för att 

undersöka vilka artiklar som redan var granskade enligt PEDro-scale. De artiklar som redan 

var granskade enligt PEDro Scale och därmed redan hade ett Pedro-score granskades således 

inte av författarna. De artiklar som inte redan var granskade enligt PEDro scale granskades 

först enskilt av var och en av författarna. Därefter diskuterade författarna igenom respektive 

artikel för att uppnå ett samstämmigt resultat. Detta gjordes för att få en gemensam samsyn på 

artikelns metodologiska kvalitet. Se bilaga 1 för fullständig PEDro scale.  

 

Analys av artiklarna 

Analysen av artiklarnas resultat skedde i flera steg. I ett initialt skede lästes artiklarna igenom 

noggrant för att författarna skulle förstå helheten. Varje studie sammanfattades därefter 

skriftligt som stöd i analysarbetet. Detta var en validering på att all väsentlig information 

dokumenterades (Friberg, 2012). Nästa steg gick ut på att granska vilka typer av 

interventioner som användes i de olika studierna och teman skapades utifrån detta. Därefter 

granskades likheter och skillnader i studierna och en resultatanalys gjordes utifrån varje tema.  

 

Etiska övervägande 

Vid en litteratursammanställning är det viktigt att författarna är objektiva och har en öppen 

syn på ämnen så att de inte påverkar resultatet. Det är av betydelse att inte undvika vissa 

författare, ställningstaganden, eller databaser under litteratursökningen. Det är även viktigt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna, vid läsningen av de valda studierna samt i 

själva skrivarprocessen (Friberg, 2012). De artiklar som ingår ska redovisas och alla resultat 

ska presenteras oavsett om de är positiva eller negativa gentemot forskarens syfte (Forsberg & 

Wengström) 2003) Alla artiklar som är med i denna litteraturöversikt har publicerats i tidigare 

vetenskapliga tidskrifter där inga deltagare var identifierade. Studierna har även blivit 

godkände av en etisk kommitté eller haft etiska övervägande vilket är av betydelse vid en 

litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2003). Författarna såg inga eventuella 

risker med denna studie utan endast nytta i form av kunskaper om hur den fysiska aktiviteten 

påverkar livskvalitet hos personer med fibromyalgi.  

 



11 
 

RESULTAT 

Indelningen av studierna gjordes utifrån olika träningsformer. De inkluderade studiernas 

PEDro scale hade en spridning från två till åtta poäng.  

 

Bassängträning 

Sex studier utvärderade bassängträningens inverkan på livskvalitet hos patienter med 

fibromyalgi. Kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale gav två studier med sex poäng, två 

studier med fem poäng och två studier med tre poäng. Behandlingstiden i studierna varierar 

från 4 veckor till 32 veckor. Tomas Carus et al. (2007) och Gusi, Tomas‐Carus, Häkkinen, 

Häkkinen och Ortega‐Alonso (2006) hade liknande upplägg på sina studier med tolv veckors 

bassängträning följt av 12 veckor utan fysisk aktivitet. Livskvaliteten hos patienterna ökade 

direkt efter interventionerna men inga signifikanta förändringar sågs i domänen begränsning 

på grund av fysisk funktion i SF-36 respektive domänen problem med vardagliga aktiviteter i 

EQ-5D. Tomas Carus et al. (2007) observerade att endast förbättringarna i domänerna 

kroppslig smärta och begränsningar på grund av emotionella problem bibehölls under 

viloperioden medan Gusi et al. (2006) observerade att förbättringar i domänerna 

depression/ångest och egenvård bibehölls men att förbättringarna i smärtdomänen försvann 

under viloperioden. Tomas Carus et al. (2009) noterade signifikanta förbättringar i alla 

domäner av SF-36 utom social funktion efter 32 veckor efter ett liknande träningsprogram 

som ovanstående studier. Ytterligare en studie fick ett likvärdigt resultat där livskvaliteten 

progressivt ökade under en träningsperiod på 32 veckor (Ortega, Bote, Giraldo, 2012). Ide, 

Laurindo, Rodrigues-Junior och Tanaka (2008) utvärderade bassängträning men med 

fokusering på andning och observerade signifikanta skillnader i livskvalitet avseende 

domänerna fysisk funktion, kroppslig smärta, vitalitet, social funktion och begräsningar på 

grund av emotionella problem jämfört med en kontrollgrupp. I kontrollgruppen noterades 

även signifikanta försämringar i domänerna fysisk- och social funktion samt begräsningar på 

grund av emotionella problem. En studie motsäger de andra studierna och observerade ingen 

signifikant förbättring av livskvalitet efter regelbunden bassängträning i fyra månader. Denna 

studie analyserar även livskvalitet utifrån om patienterna hade ytterligare diagnoser. Primära 

fibromyalgipatienter hade signifikanta förbättringar i domänerna generell hälsa och kroppslig 

smärta i SF-36 samt förbättringar i FIQ-score medan sekundära fibromyalgipatienter fick 

sämre FIQ-score och inga signifikanta förbättringar i någon av SF-36 domäner (Ortega et al., 

2009).  
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Tai-chi 

Tre studier undersökte om Tai-Chi hade någon effekt på livskvaliteten hos patienter med 

fibromyalgi och visade tvetydiga resultat. Taggart, Arslanian, Bae och Singh (2003) fick i sin 

studie fram signifikanta förbättringar i flera domäner av SF-36 efter en interventionstid på sex 

veckor. Dock hade de ingen kontrollgrupp att jämföra med. Även Wang et al. (2010) fick 

kliniska förbättringar i sitt resultat så interventionsgruppen förbättrades mer än 

kontrollgruppen, dock verkar förändringarna inte vara signifikanta. Carbonell-Baeza et al. 

(2011) visade däremot motsatsen. I denna studie kunde man inte se några signifikanta 

skillnader varken direkt efter interventionen som varade i 16 veckor eller vid uppföljning efter 

12 veckor senare. Då två av dessa tre studier saknar kontrollgrupp (Taggart et al., 2003; 

Carbonell-Baeza et al., 2011) och den metodologiska kvaliteten blir därför låg med ett 

respektive två poäng. Däremot fick Wang et al (2010) en hög skattning med sju poäng. 

 

Pilates 

En studie har undersökt pilates inverkan på livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi. 

Kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale gav sex poäng. Studien visade signifikanta 

förbättringar av livskvalitet vid avslutad intervention som pågick i 12 veckor. Dock kunde 

förbättring vid uppföljning efter 24 veckor endast påvisas med stöd av NHP och inte med FIQ 

(Altan, Korkmaz, Bingol & Gunay, B, 2009). 

 

Whole body vibration 

Två studier undersökte Whole Body Vibration (WBV). Båda studierna höll bra metodologisk 

kvalitet med 6 poäng respektive 8 poäng på PEDro scale. Sañudo et al. (2010) kom i sin 

studie fram till att WBV i kombination med ett träningsprogram gav signifikanta förbättringar 

i SF-36 i jämförelse med en kontrollgrupp som enbart utförde ett träningsprogram. I den 

andra studien observerades inga signifikanta skillnader i 15D, dock var det signifikanta 

förbättringar i interventionsgruppen på FIQ i jämförelse med kontrollgruppen. Författarna 

drog därmed slutsatsen att interventionen bidrog till att livskvaliteten bibehölls men inte 

förbättrades (Olivares, Gusi, Parraca, Adsuar & Del Pozo-Cruz, 2011). Längden på studierna 

varierade då interventionen i Sañudo et al. (2010) studie pågick sex veckor och interventionen i 

Oliveras et al. (2011) studie pågick i 12 veckor. Det var även en skillnad på utförandet av 

WBV avseende frekvens, utgångsställning, sets och vila. Se tabell 5 
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Styrketräning 

Tre studier behandlade ämnet om styrketräning förbättrade livskvaliteten hos personer med 

fibromyalgi. Kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale gav en artikel på fem poäng och två 

artiklar på sex poäng. Samtliga studier visade på en förbättring av livskvalitet efter 

interventionen. Det man kunde se i studien av Bircan, Karasel, Akgün, El & Alper (2007) var 

att både styrketräning och aerob träning innebar signifikanta förbättringar i avseendet 

livskvalitet men styrketräning gav förbättringar i fler domäner i SF-36. Detta skiljer sig från 

Kayo, Peccin, Sanches, & Trevisani (2012) där den aeroba träningen gav signifikanta 

skillnader i fler domäner av SF-36 än styrketräningen. Jones Burckhardt, Clark, Bennett & 

Potempa (2002) jämförde i stället med en grupp som fick utföra stretching och såg 

signifikanta förbättringar avseende livskvalitet i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Aerob träning 

Tre studier undersökte hur livskvaliteten påverkades av aerob träning i form av ett 

gångprogram. Kvalitetsgranskningen gav två studier med fem poäng och en studie med sex 

poäng. Samtliga tre studier kom fram till att aerob träning gav förbättringar på livskvaliteten. 

Bircan et al. (2007) och Kayo et al. (2012) hade liknande träningsupplägg i sina studier men 

behandlingstiden varierade. Kayo et al. (2012) hade en längre interventionstid och fick även 

signifikanta förbättringar i fler domäner i SF-36. Valim et al. (2003) visade på förbättring 

främst i den mentala komponenten av SF-36 i likhet med Bircan et al. (2007). Det var endast 

en studie som följde upp resultatet 12 veckor efter behandlingstidens slut vilket visade då att 

förbättringarna kvarstod i fyra domäner av SF-36 men dessa var inte längre signifikanta 

(Kayo et al, 2012). 

 

Qigong 

En studie undersökte hur Qigong påverkade livskvalitet hos personer med fibromyalgi. 

Kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale gave fem poäng. Denna studie visade signifikanta 

förbättringar som bibehölls eller förbättras efter uppföljning efter fyra månader (Haak & 

Scott, 2008) 
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 Kombinerade träningsprogram  

Fyra studier undersökte hur ett kombinerat träningsprogram av aeroba övningar, 

styrkeövningar samt stretchning eller flexibilitetsövningar påverkade livskvaliteten hos 

patienter med fibromyalgi. Kvalitetsgranskningen enligt PEDro scale gav en studie med 8 

poäng, en studie med 6 poäng och två studier med fyra poäng. Behandlingstiderna i studierna 

varierade från 10 veckor till 3 år. Samtliga studier kom fram till att kombinerade 

träningsprogram hade positiv effekt på livskvaliteten hos kvinnor med fibromyalgi. 

Gandhi,Depauw, Dolny och Freson (2002) jämförde ett kombinerat träningsprogram som 

utfördes i hemmiljö respektive sjukhusmiljö under 10 veckor. Resultatet blev signifikanta 

förbättringar i både grupperna jämfört med en kontrollgrupp men störst förbättring av 

livskvalitet sågs i gruppen som tränade på sjukhus. En senare studie fann även dom 

signifikanta förbättringar i SF-36 och då främst i domänerna fysisk funktion, generell hälsa, 

mental hälsa och vitalitet efter en liknande intervention som varat i 24 veckor (Sañudo, 

Galiano, Carrasco, de Hoyo & McVeigh, 2011). Garcia-Martinez, De Paz och Márquez 

(2012) observerade även signifikanta förbättringar i SF-36 alla domäner utom generell hälsa. 

De noterade även positiva samband mellan domänen begränsningar på grund av fysisk 

aktivitet och självkänsla samt mellan domänen fysisk funktion och självuppfattning. En 

långtidsstudie har gjorts som pågick under tre år där sex månaders träning varvades med sex 

månaders vila. Efter sex månader sågs ingen signifikant förändring i SF-36. Dock 

observerades en signifikant skillnad över tid både inom träningsgruppen och i jämförelse med 

en kontrollgrupp. Efter den första och andra viloperioden reducerades SF-36 score i 

träningsgruppen men inte en förändring som var signifikant (Sañudo, Carrasco, de Hoyo  & 

McVeigh, 2012). 
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Tabell 2. Översikt över studier som innehåller bassängträning.  

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom. FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire. Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion. BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig 

smärta. GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. MH = Mental häl

BASSÄNGTR
ÄNING 

Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Gusi et al 
(2006) 

34 kvinnor med 
FMS 

En träningsgrupp utförde ett vattenbaserat träningsprogram 
bestående av uppvärmning med rörlighet, aeroba övningar 65-75 
% av maxpuls, styrkeövningar med rörlighet, ytterligare aeroba 
övningar 65-75 % av maxpuls samt nedvarvning i 60 min 3 
ggr/vecka i 12 veckor. Därefter ingen fysisk aktivitet i 12 veckor. 

Ingen fysisk aktivitet 
som liknade 
interventionen.  

EQ-5D vid 
baseline och efter 
12 och 24 veckor.  

Efter v.12: Signifikanta förbättringar av EQ-5D 
alla domäner i träningsgruppen förutom i 
domänen vardagsliv. Efter v.24: Bibehållande 
förbättringar i egenvård och depressions 
domän. Inga förändringar i kontrollgruppen 

5/10 

Tomas-
Carus et al. 
(2007) 

35 kvinnor med 
FMS 

En träningsgrupp utförde övningar bestående av uppvärmning, 
aerob träning 65-75 % av maxpuls, rörlighet och styrka, 
ytterligare aerob träning 65-75 % av maxpuls och nedvarvning i 
varmvattenpool i 60 min 3 ggr/vecka under 12 veckor följt av en 
viloperiod under 12 veckor. 

Ingen fysisk aktivitet 
som liknande 
interventionen  

SF-36 vid baseline 
och efter 12 och 
24 veckor.  

Efter v.12: Signifikanta skillnader i 
interventionsgruppen mot baseline i alla 
moduler utan BFF. V.24: BEP och KS ihållande.  

5/10 

Ide et al. 
(2008) 

40 kvinnor med 
FMS 

En träningsgrupp utförde ett vattenbaserad respiratorisk 
träningsprogram bestående av uppvärmning, fem olika 
andningsmönster och avslappning i 60 min 4 ggr/vecka under 4 
veckor. 

Ingen fysisk aktivitet  SF-36 vid baseline 
och efter 4 
veckor.  

Signifikanta förbättringar i interventionsgruppen 
i modulerna FF, KS, V, SF och BEP jämfört med 
kontrollgrupp.  

6/10 

Tomas-
Carus et al. 
(2009) 
 

30 kvinnor med 
FMS 

En träningsgrupp utförde övningar bestående av uppvärmning, 
aerob träning 60-65 % av maxpuls, rörlighet och styrka, 
ytterligare aerob träning 60-65 % av maxpuls och nedvarvning i 
en varmvattenpool 60 min 3 ggr/vecka i 32 veckor. 

Ingen fysisk aktivitet 
som liknade 
interventionen 

SF-36 vid baseline 
och efter 32 
veckor.  

Signifikanta förbättringar i interventionsgruppen 
i alla moduler utom SF jämfört med 
kontrollgrupp.  

6/10 

Ortega et al 
(2009) 
 
 
 
 
 

14 kvinnor med 
FMS och 13 friska 
kvinnor i en 
kontrollgrupp. 

Ett vattenbaserat träningsprogram som bestod av stretching, 
uppvärmning, ytterligare stretching, aeroba övningar (oklart 
vilken intensitet), styrkeövningar och nedvarvning i 60 min 3 
ggr/vecka under 4 månader. 

Ingen fysisk aktivitet  SF-36 och FIQ vid 
baseline och efter 
4 månader  

Inga signifikanta förbättringar i SF-36 för FM 
gruppen. Signifikanta förbättringar i domänerna 
GH och KS för de med primär FM. FIQ-resultat 
förbättrades för de med primär FM men 
försämrades för de med sekundär FM. 

3/10 

Oretega et 
al (2012) 

9 kvinnor med FMS En träningsgrupp utförde ett vattenbaserat träningsprogram 
bestående av uppvärmning, stretching, aerob vattenkoreografi, 
styrketräning och nedvarvning i 60 min 2 ggr/vecka under 8 
månader. 

Ingen kontrollgrupp FIQ vid baseline 
och efter 4 och 8 
månader 

Förbättrat FIQ-resultat progressivt under 
behandlingsperioden i jämförelse med baseline.  

3/10 
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Tabell 3. Översikt över studier som innehåller Tai-chi.  

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom.  Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion. BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig smärta. GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = 

Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. MH = Mental hälsa

TAI-CHI Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Taggart et 
al.(2003) 

39 kvinnor med FMS Tai-chi utfördes 2 ggr/ vecka i 60 minuter under 6 veckor. Träningsprogrammet 
grundades på traditionell tai chi som kombinerar meditation med rörelse med 
samtidig fokusering på andning, kroppshållning och balans. 

Ingen 
kontrollgrupp 

SF-36 vid baseline och 
efter 6 veckor.  

Signifikanta förbättringar 
sågs i domänerna FF, KS, 
GH, V och BEP i SF-36.   

1/10 

Wang et 
al.(2010) 

66 patienter med 
FMS. 86 % kvinnor.  

Tai-chi utfördes 2 ggr/ vecka i 60 minuter under 12 veckor. Fösta lektionen 
förklarades teorin bakom och de fick information om principer och tekniker av en 
tai chi instruktör med 20 års erfarenhet. Följande lektioner innehöll uppvärmning 
och självmassage, en genomgång av principer, rörelser, andningstekniker och 
avslappning. Under interventionen var deltagarna instruerade till att utöva tai chi 
varje dag i 20 minuter, utöver de lärarledda lektionerna. Efter interventionstidens 
slut uppmuntrades deltagarna att utöva tai-chi fram till uppföljning efter 24 veckor.  

Ett program 
bestående av 
utbildning och 
stretching som 
hölls 2 
ggr/vecka i 60 
minuter under 
12 veckor  

SF-36 vid baseline, efter 
12 och 24 veckor.  

Kliniska förbättringar i SF-
36, dock inte signifikanta, 
för interventionsgruppen i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
Förbättringarna bibehölls 
efter 24 veckor. 

7/10 

Carbonell-
Baeza et al. 
(2011) 

6 män med FMS Tai-chi utfördes 3 ggr/vecka i 60 minuter under 16 veckor. Interventionen var 
baserat på klassisk tai-chi som karakteriseras av förlängda och bibehållande 
hållningar och långsamma, lätta och stadiga rörelser. Varje behandlingstillfälle 
innehöll 15 minuter av uppvärmning, stretching, rörlighet och andningstekniker 
följt av 30 minuter av tai chi övningar och 15 minuter av varierande 
avslappningsmetoder. En tai-chi instruktör var alltid närvarande för att assistera i 
övningarna. Under de 2 första veckorna låg fokus på att deltagarna skulle lära sig de 
grundläggande rörelsemönstren. Detta efterföljdes av vila i 12 veckor.  

Ingen 
kontrollgrupp 

SF-36 vid baseline, efter 
16 veckor och 28 
veckor.   

Ingen signifikant 
förbättring i SF-36 efter 16 
och 28 veckor.  

2/10 
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Tabell 4. Översikt över studier som innehåller pilates 

PILATES Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Altan et 
al(2009) 

50 kvinnor 
med FMS 

Pilates utfördes tre ggr/vecka i 60 minuter under 12 veckor. Träningsprogramet 
följde de grundläggande principerna av pilates metoden där målet är förbättring av 
flexibilitet och hälsa med betoning på bålstyrka, hållning och koordination av 
andning och rörelser. Träningsband och en 26cm pilatesboll användes som 
stödjande utrustning.  
 

Hemövningar i 
form av 
avslappning och 
stretching 

FIQ och NHP vid baseline, 
efter 12 veckor och 24 
veckor 

Signifikanta förbättringar i NHP 
efter 12 och 24 veckor. 
Signifikanta förbättringar i FIQ 
endast efter 12 veckor 

6/10 

       

 

Tabell 5. Översikt över studier som innehåller Whole body vibration 

Whole 
body 
vibration 

Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Sañudo et 
al. (2010) 

30 kvinnor 
med FMS 

WBV utfördes 3 ggr/vecka under 6 veckor. WBV utfördes på en vibrationsplatta och varje 
behandlingstillfälle bestod av sju sets med en frekvens på 20Hz.  Tre sets bestod av 45 sekunders 
vibration med knäna i 120 graders isometrisk knäflexion bilateralt och 120 sekunders vila mellan sets. 
Fyra sets bestod av unilaterala statiska knäböj i 15 sekunder på varje ben utan vila. Utöver detta utfördes 
ett kombinerat träningsprogram två gånger i veckan i 60 minuter bestående av 4-6 korta intervaller med 
en intensitet av 50-69% av maxpuls, 8-9 flexibilitetsövningar samt 8 styrkträningsövningar av de större 
muskelgrupperna (ej specificerade vilka). Alla behandlingstillfällen övervakades av en instruktör. 
 

Utförde samma 
kombinerade 
träningsprogram 
två ggr/vecka 
under 6 veckor.  

SF-36 vid baseline 
och efter 6 veckor  

Signifikanta 
förbättringar i 
SF36 i WBV 
gruppen i 
jämförelse med 
kontrollgruppen 

6/8 

Olivares 
et al. 
(2011) 

36 kvinnor 
med FMS 

WBV utfördes 3 ggr/vecka under 12 veckor. Varje deltagare deltog initialt i en 30 minuter lång 
introduktion i utrustningen och träningsprotokollet som sedan självadministrerades. Varje 
behandlingstillfälle bestod av 10 minuters uppvärmning vilket innefattade långsam gång och lätta 
rörelser. Detta följdes av övningar på en vibrationsplatta i sex sets med en frekvens på 12,5 Hz. Varje set 
bestod av 30-60 sekunder vibration och 60 sekunders vila. Positionen under vibrationen var att båda 
fotsulorna skulle vara mot plattan, bibehålla en 45 graders vinkel i knät och hålla rygg och huvud raka. En 
forskningsassistent ringde varje vecka för att kontrollera framsteg och ge emotionellt stöd eller 
ytterligare instruktioner.  
 

Fortsättning med 
vardagliga 
aktiviteter som 
inte kunde liknas 
med WBV 

FIQ och 15D vid 
baseline och efter 
12 veckor 

Signgikanta 
förbättringar i FIQ 
i WBV gruppen i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.In
ga signfikanata 
förändringar i 15D.   

8/10 

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom. WBV = Whole Body Vibration. NHP = Nottingham Healt Profile.  FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire .Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion.  

BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig smärta. GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. 

MH = Mental hälsa
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Tabell 6. Översikt över studier som innehåller styrketräning. 

Styrketr
äning 

Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Livskvalitet  Resultat Pedro 

Jones et 
al. 
(2002) 

68 kvinnor 
med FMS 

Styrketräning utfördes 2 ggr/vecka under 12 veckor. Programmet 
utfördes utan maskiner med fokus på koncentrisk styrka på 
musklerna gastrocnemius, tibialis anterior, quadriceps, 
hamstrings, gluteus, abdominalis, erector spinae, pectoralis, 
latissimus dorsi, rhomboideus, deltoideus, biceps och triceps, 4-5 
reps stegrandes till 12 reps i 1 set per muskelgrupp.  
 

Stretching 2 ggr/ 
vecka i 12 veckor.  

QOLS inom 2 veckor innan 
studien och senast 2 veckor 
efter studien. 

Signifikanta förbättringar för livskvalitet hos 
interventionsgrupp jämfört med 
kontrollgrupp.  

6/10 

Bircan 
et al. 
(2007) 

30 kvinnor 
med FMS 

Styrketräning utfördes 3 ggr/ vecka under 16 veckor. Programmet 
utfördes utan maskiner för övre och nedre extremitet samt bål 
(vilka muskler som avses nämns inte) med 4-5 reps som successivt 
stegrar till 12 reps i 1 set per muskelgrupp.  
 

Aerob träning 3 
ggr/vecka i 8 
veckor.  

SF-36 vid baseline och efter 8 
veckor. 

Signifikanta förbättringar på alla domäner i 
SF-36 utom MH i interventionsgruppen.   

5/10 

Kayo et 
al. 
(2012)  

79 patienter 
med FMS 

Styrketräning utfördes 3 ggr/vecka i 60 minuter under 16 veckor. 
Programmet utfördes utan maskiner med 11 övningar för övre och 
nedre extremitet samt bål (vilka muskler som avses nämns inte) i 
10 reps som stegrade till 15 reps i 3 set. 

En till 
experimentell 
grupp som 
utförde ett 
gångprogram och 
en kontrollgrupp. 

SF-36 vid baseline samt efter 
8, 16 och 28 veckor.  

Signifikanta förbättringar i domänerna KS, V, 
GH, SF och MH i SF-36 efter 16 veckor i 
interventionsgruppen. Vid uppföljning efter 
28 veckor förbättringar i KS och GH men 
dessa var inte signifikanta.  

6/10 

       

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom. QOLS = The Quality Of Life Scale. Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion. BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig smärta.  

GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. MH = Mental hälsa
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Tabell 8. Översikt över studier som innehåller aerob träning 

Aerob träning Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Valim et al. 
(2003)  

76 kvinnor 
med FMS 

Ett gångprogram som handleddes av en sjukgymnast utfördes 3 
ggr/vecka under 20 veckor.  Programmet inleddes med 5-10 
minuters uppvärmning, följt av 45 minuter gång på en nivå som 
motsvarade den anaeroba tröskeln. 
 

Ett stretching program 
bestående av 17 
övningar. 

FIQ och SF-36 vid 
baseline och efter 20 
veckor.  

Gångprogrammet var överlägset stretching 
programmet i totalt FIQ-score samt 
domänerna BEP och MH i SF-36 samt den 
mentala komponenten i SF-36.  

5/10 

Bircan et al. 
(2007) 

30 kvinnor 
med FMS 

Gång på löpband 3 ggr/vecka under 8 veckor. Iinitialt i 20 
minuter som sedan stegrades till 50 minuter med 60-70 % av 
maxpuls. 
 

Styrketräning 3 ggr/vecka 
i 8 veckor.  

SF-36 vid baseline 
och efter 8 veckor. 

Signifikanta förbättringar i den totala 
mentala komponenten samt KS i SF-36 i 
interventionsgruppen.  

5/10 

Kayo et al. 
(2012)  
 
 
 
 

79 patienter 
med FMS 

Gång utomhus eller inomhus 3 ggr/vecka under 16 veckor. Varje 
behandlingstillfälle bestod av en uppvärmningsfas på 5-10 
minuter, en konditionsfas samt en avslappningsfas på 5 minuter. 
Var fjärde vecka stegrades konditionsfasen (Började med 25 
minuter slutade på 50 minuter) och maxpulsen (Började på 40-
50% och slutade på 60-70%)   

En till experimentell 
grupp som utförde ett 
styrketräningsprogram 
och en kontrollgrupp   

SF-36 vid baseline 
samt efter 8, 16 och 
28 veckor.  

Signifikanta förbättringar i domänerna KS, V, 
GH, SF, FF, MH och BFF i SF-36 efter 16 
veckor i interventionsgruppen. Vid 
uppföljning efter 28 veckor förbättringar i KS, 
GH, FF och BFF men dessa var inte 
signifikanta.  

6/10 

       

 

 

Tabell 7. Översikt över studier som innehåller Qigong.  

 

QIGONG Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet  

Resultat Pedro 

Haak et al. 
(2008) 

57 kvinnor 
med 
diagnosen 
FMS 

Qigong utfördes 11,5 timmar fördelat på 9 tillfällen under 7 veckor samt egenträning 2 
ggr/dag i 20 minuter vardera. Övningarna utfördes till musik för att utföra rörelser 
rytmiskt. Qigongen innehöll övningar för hållning, rörlighet, balans och avslappning och 
var baserat på qigongs klassiska principer där man strävar efter att integrera kroppen 
(hållning, balans och rörlighet) andning och själen (närvaro, koncentration och känslor).  
 

Väntelista som 
sedan fick utföra 
qigong i 7 veckor.  

WHOQOL-BREF vid 
baseline, efter 7 
veckor och efter 4 
månader 

Signifikanta förbättringar i 
interventionsgruppen som 
antingen kvarstod eller 
höjdes ännu mer efter 4 
mån 

5/10 

       

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom. FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire WHOQOL-BREF = The World Health Organization Quality Of Life BREF Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion. 

BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig smärta. GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. 

MH = Mental hälsa 
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Tabell 7. Översikt över studier som innehåller kombinerade träningsprogram. 

 

 

 

FMS = Fibromyalgia Syndrom. FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire.  Domäner i SF-36: FF = Fysisk funktion. BFF = Begränsningar på grund av fysisk funktion. KS = Kroppslig 

smärta. GH= Generell hälsa. V = Vitalitet. BEP = Begränsningar på grund av emotionella problem. SF = Social funktion. MH = Mental hälsa 

 

 

KOMBINERADE 
TRÄNINGSPRO-
GRAM  

Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument 
Livskvalitet 

Resultat Pedro 

Gandi et al (2002) 32 kvinnor 
med FMS 
 

En sjukhusbaserad träningsgrupp (ST) och en hembaserad träningsgrupp (HT) utförde 
samma träningsprogram2 ggr i veckan i 90 minuter under 10 veckor. 
Träningsprogrammet bestod av 5 minuter uppvärmning, 10 minuter andning och 
avslappning, 30 minuter stretching, 10 minuter styrketräning med thera-band och 5 
minuter avslappning.  

Ingen fysisk 
aktivitet 

FIQ vid baseline 
samt efter 10 
veckor 

Signifikanta förbättringar i FIQ 
resultatet för ST och HT efter 10 
veckor. 20,87% bättre för HT och 
37,45% för ST. Inga signifikanta 
skillnader i FIQ resultatet för 
kontrollgruppen. 

4/10 

Sanudo et al (2011) 42 kvinnor 
med FMS 

Ett kombinerat träningsprogram utfördes 2 ggr/vecka i 60 minuter under 24 veckor. 
Träningsprogrammet bestod av 10 minuter uppvärmning, följt av 10-15 minuter 
aeroba övningar med 65-70% av maxpuls och sedan 15-20 minuter av styrketräning 
som bestod av 8 övningar för axlar, nacke, höft, bröst, bål och rygg. Programmet 
avslutades med nedvarvning i 10 minuter som bestod av flexibilitetsövningar.  
 

Ingen fysisk 
aktivitet som 
liknade 
interventionen. 

SF-36 vid baseline 
och efter 24 
veckor 

Signifikanta förbättringar i det 
totala SF-36 resultatet samt i 
domänerna FF, GK, V och MH. 

8/10 

Sanudo et al (2012) 41 kvinnor 
med FMS 

Ett träningsprogram utfördes 2 ggr/vecka i 45-60 minuter under 6 månader som 
följdes av en period utan fysisk aktivitet och detta upprepades i 3 omgångar. 
Programmet bestod av uppvärmning i 10 minuter, aeroba övningar i 10-15 minuter 
med 65-70% av maxpuls, 15-20 minuter styrkeövningar och avslutades med 10 
minuter flexibilitetsövningar. Styrkeövningarna och flexibilitetsövningarna fokuserade 
på deltoideus, biceps, nacke, höft, rygg och bröst. 
 

Ingen fysisk 
aktivitet förutom 
promenader.  

SF-36 och FIQ vid 
baseline samt 
efter 6, 12, 18, 24 
och 30 månader. 

Signifikant förbättring i FIQ-
resultat i interventionsgruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen 
och ingen signifikant skillnad i SF-
36 efter 6 månader. Signifikant 
skillnad över tid.  

6/10 

Garcia-Martinez et 
al (2012) 

28 kvinnor 
med FMS 

Ett individualiserat träningsprogram utfördes 3 ggr/ vecka i 60 minuter under 12 
veckor. Programmet bestod av uppvärmning i 10 minuter följt av aeroba övningar i 20 
minuter med 60-85% av maxpuls, 20 minuter av styrkeövningar och stretchövningar 
och 10 minuter avslappning.  
 

Ingen fysisk 
aktivitet som 
liknade 
interventionen 

SF-36 vid baseline 
och efter 12 
veckor 

Signifikanta förbättringar i 
träningsgruppen i 7 av 8 
domäner: FF, BFF, KS, V, BEP, SF 
och MH. Ingen signifikant 
förbättring i kontrollgruppen. 

4/10 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

De valda sökorden var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte och bidrog till att ett stort antal 

artiklar hittades. Litteratursökningen genomfördes i fem databaser och det genomfördes även 

genomsökning i publicerade reviews samt i referenslistan i de studier som var relevanta. Detta 

samt valet att använda MESH-termer bidrog till att ämnet omringades på ett bra sätt och 

författarna upplevde att sökningarna väl täckte in studiens syfte. Valet av databaser gjordes 

utifrån vilka databaser som var relevanta för ämnet. De databaser som uteslöts var Pedro och 

Web of Science. Pedro innehåller till stor del artiklar från övriga databaser och därför gjordes 

valet att exkludera denna databas. Web of Science uteslöts på grund av dess brister på specificitet 

inom sjukgymnastik då den främst riktar sig mot samhällsvetenskapliga ämnen, teknik och 

humaniora. Dock hade sökningar inom dessa databaser kunnat innebära ytterligare inkluderade 

studier som kunde påverkat det slutgiltiga resultatet. 

 

Studierna som inkluderades mätte livskvalitet med olika mätningsinstrument. Detta bidrog till att 

fler studier kunde inkluderades men även att det blev svårare att dra generella slutsatser av 

resultatet. Studier som innehöll reumatiska sjukdomstillstånd som sjukdomsgrupp exkluderades 

på grund av att specificiteten på fibromyalgi då minskar. Även studier där en kombinerad 

behandling tillämpades exkluderades på grund av att specificiteten och effekterna av en enskild 

behandling är svårare att utvärdera i sådana studier. Dock kunde sådana studier ha bidragit till 

relevant information som kunde påverka resultatet.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt PEDro scale och flera av artiklarna bedömdes av författarna 

själva. Vid denna typ av bedömningar finns alltid en viss grad av subjektivitet men författarna 

försökte säkerställa ett visst mått av objektivitet genom att granska och bedöma artiklarna var för 

sig initialt och på så sätt åstadkomma en inter-bedömare reliabilitet. PEDro scale är utformat för 

randomiserade kontrollerade studier och i dina studie inkluderades även studier som inte hade 

denna design. Detta kan ha bidragit till att studier blev felaktigt kvalitetsgranskade.  

 

Resultatdiskussion 

De huvudsakliga fynden i denna studie var att bassängträning och kombinerade träningsprogram 

hade varierande metodologisk kvalitet men med goda effekter på livskvalitet. Tai-Chi hade 

övervägande positiva resultat men det vetenskapliga underlaget var bristfällig gällande 
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metodologisk kvalitet. Whole body vibration, styrketräning och aerob träning hade god 

metodologisk kvalitet och visade även på förbättringar av livskvalitet. Det fanns endast en studie  

som undersökte pilates respektive qigong och dessa visade på positiva resultat avseende 

livskvalitet och den metodologiska kvaliteten var även god.  

 

Överlag visade studierna som undersökte bassängträning på att livskvaliteten påverkas positivt 

hos personer med fibromyalgi. Ingen av studierna hade dock mycket hög kvalitet utan studierna 

varierade från god till låg kvalitet. Likheter kunde ses i studierna av Tomas Carus et al. (2007) 

och Gusi et al. (2006) där man såg att livskvaliteten förbättrades i alla avseenden utom 

begränsningar på grund av fysisk funktion och begränsningar i vardagslivet. Detta kan bero på 

den kroniska trötthet som en stor del av fibromyalgi patienterna drabbas av och som har stor 

påverkan på hur de klarar av fysiska krav och vardagliga aktiviteter. De psykiska förbättringarna 

bibehölls under viloperioden vilket kan bero på att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan. 

Ångest och depression, som många personer med fibromyalgi drabbas av, har visats sig reduceras 

av fysisk aktivitet (Paluska & Schwenk, 2000). En längre träningsperiod verkar ge bättre effekt 

än en kortare träningsperiod då Tomas Carus et al (2009) noterade en signifikant förbättring i alla 

SF-36 domäner utom social funktion till skillnad från Ide et al. (2008) som endast noterade 

signifikanta förbättringar i fem av åtta domäner. Ide et al. (2008) observerade även en försämring 

av livskvalitet efter 4 veckor i en kontrollgrupp som inte utförde någon fysisk aktivitet. Detta kan 

tyda på betydelsen av att utföra fysisk aktivitet för att bibehålla livskvaliteten (Mannerkorpi et al, 

2006). Enligt Ortega et al. (2009) försämrades livskvaliteten för patienter som hade sekundär 

fibromyalgi vilket troligtvis tyder på att interventionen var för intensiv för denna sjukdomsgrupp. 

Denna studie hade dock en låg metodologisk kvalitet och hade lågt antal deltagare jämfört med 

de andra studierna vilket gör att studiens negativa resultat inte har ett starkt vetenskapligt värde. 

Mannarkorpi et al. (2000) observerade förbättringar av livskvalitet vid en kombinerad behandling 

som bestod av sex månaders bassängträning och sex utbildningstillfällen där hantering av 

symptom samt uppmuntran till fysisk aktivitet var i fokus. Eftersom det var en kombinerad 

behandling men med störst fokus på bassängträningen kan man troligtvis dra slutsatsen att 

bassängträningen påverkade livskvaliteten mest. Alla studier utom en (Ide et al., 2008) använde 

ett samstämmigt träningsupplägg i form av att uppvärmning, aerob träning, rörlighet, styrka och 

nedvarvning fanns med i programmet. Det som skiljde sig var ansträngningsnivån av den aeroba 

träningen som varierade mellan studierna. Detta kan troligen påverkat resultatet både positivt och 

negativt då den aspiratoriska belastningen antingen kan höja personens fysiska kapacitet eller 

bidra till överbelastning. Det verkade i studien som att en lägre belastning på den aeroba 
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träningen var att föredra då exempelvis studien av Tomas-Carus et al. (2007) inte visade på 

signifikanta förbättringar på domänen begräsningar på grund av fysisk funktion i SF-36 då den 

aeroba belastningen låg på 65-75 % medan studien av Tomas-Carus et al. (2009) visade på 

signifikanta förbättringar på den domänen med en belastning på 60-65 % av maxpuls. Detta kan 

tyda på att lägre intensitet kan vara fördelaktigt i behandlingen av fibromyalgi. 

 

Effekterna av behandling i form av Tai-chi är tvetydiga avseende livskvalitet och det var en stor 

spridning på kvaliteten på studierna. Det man kan se är att de studier som undersökte kvinnor fick 

positiva resultat. I studien av Wang et al (2010) var 86 % kvinnor och i studien av Taggart et al. 

(2003) deltog endast kvinnor. Carbonell-Baeza et al. (2011) såg dock inga signifikanta 

förbättringar efter en intervention på fyra månader genomförd på män. Denna studie hade även 

den mest omfattande interventionen med mest behandlingstillfällen. Då de andra studierna fick 

kliniska eller signifikanta förbättringar är det underligt att Carbonell-Baeza et al. (2011) med 

mest omfattande intervention inte såg några förbättringar. Detta kan dels bero på att det var en 

liten interventionsgrupp vilket ökar risken att slumpen påverkar resultatet. Deltagarna blev inte 

heller uppmuntrade att träna under uppföljningsperioden vilket kan ha påverkat att det inte 

observerades förbättringar efter denna period. En annan orsak kan vara att deltagarna enbart 

bestod av män och att Tai-chi har bättre effekt avseende livskvalitet hos kvinnor. Det har även 

visat sig att män har svårare symptom, sämre fysisk funktion och lägre livskvalitet än kvinnor 

(Buskila et al., 2000; Aparicio et al., 2012). Detta påverkar då självfallet resultatet efter en 

intervention. Effekten av Tai-chis inverkan på livskvalitet har studerats på andra kroniska 

smärttillstånd. Wang et al. (2008) studerade en 12 veckors intervention hos vuxna med 

rheumatoid artrit och observerade signifikanta förbättringar i domänen vitalitet på SF-36. Det 

observerades även tendenser till förbättring på hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Få studier har gjorts på pilates och fibromyalgi och vid litteratursökningen hittades endast en 

artikel som tittade på askpeken livskvalitet. Detta gör att det är svårt att dra några slutsatser om 

livskvalitén påverkas efter behandling i form av pilates. Den studie som gjorts har en god 

metodologisk kvalitet vilket är positivt. Altan et al. (2009) visade att pilates hade positiva effekter 

på livskvaliteten direkt efter interventionen men att detta inte kvarstod vid uppföljning. Det är 

därför av betydelse att studier görs där behandlingstiden är längre för att utvärdera effekten av 

pilates på längre sikt. Pilates har visat sig ha god effekt på livskvalitet hos andra sjukdomsgrupper 

som kvinnor med bröstcancer (Fyigor et al., 2010) samt på äldre kvinnor (Siqueira Rodrigues, Ali 

Cader, Bento Torres, Oliveira, & Martin Dantas, 2010).  
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Studierna som undersökte om WBV hade någon effekt på livskvalitet hos personer med 

fibromyalgi hade något tvetydiga men positiva resultat. Den metodologiska kvaliteten var god i 

båda studierna vilket stärker trovärdigheten i resultaten. Studierna använda sig av olika 

mätinstrument vilket kan ha påverkat resultatet. Sañudo et al. (2010) som hade ett mer 

övervägande positivt resultat kombinerade WBV med ett träningsprogram vilket troligtvis 

påverkade resultatet till det positiva då flera studier visat att kombinerade träningsprogram har 

god inverkan på livskvalitet (Gandi et al. 2002; Sañudo et al. 2011, Sañudo et al. 2012 & Garcia 

Martinex et al. 2012). Detta tyder troligtvis på att WBV som enda fysiska aktivitet inte är 

tillräcklig. De använde även en högre frekvens av vibration och arbetade både unilateralt och 

bilateralt vilket kan ha påverkat den fysiska funktionen mer och därmed påverkat det totala 

resultatet på SF-36. Vidare fanns en instruktör tillgänglig vid samtliga behandlingstillfällen vilket 

brukar öka följsamheten och behandlingsresultat hos patienter. Saggini et al (2006) utvärderade 

en sex månaders behandling bestående av aeroba övningar och mekanisk vibration hos kvinnor 

ned kroniskt trötthetssyndrom. De observerade förbättringar i livskvalitet efter interventionen till 

följd av bättre funktionell kapacitet samt reducerad muskelsmärta och fatigue.  

 

Studierna som undersökte om styrketräning hade någon effekt på livskvalitet hos personer med 

fibromyalgi gav entydigt positiva svar. Bircan et al. (2007) och Jones et al. (2002) fick båda 

signifikanta förbättringar i deras interventionsgrupper. Även Kayo et al. (2012) fick fram 

signifikanta förbättringar vid mätningen efter interventionen. Studierna använde sig dock av olika 

mätinstrument vilket kan innebära skillnader i resultatet jämfört med om de skulle använt samma. 

Alla tre studierna syftade på att undersöka effekterna under en behandlingsperiod på 8 till 16 

veckor. Då detta gav signifikanta förbättringar visar detta att styrketräning har god effekt på 

relativt kort sikt. Eftersom det inte gjort studier på längre behandlingsperioder är det inte möjligt 

att förutsäga hur livskvaliteten påverkas på lång sikt. Dock kunde man se i studien av Kayo et al. 

(2012) att de signifikanta förbättringarna inte höll i sig till nästa mätning efter 28 veckor, dock 

kvarstod förbättringar även om de inte var signifikanta vilket tyder på att förbättringarna som 

erhålls från styrketräning kvarstår, om än i mindre utsträckning en period efter interventionen. 

Mer studier behövs för att se om de signifikanta förbättringarna skulle bibehållits eller förändrats 

på något sätt av en längre tids styrketräning. Samtliga studier valde att träna nedre, och övre 

extremitet samt bålmuskulaturen. Då livskvaliteten ökade i samtliga studier tyder detta på att 

denna typ av träning är lämplig för personer med fibromyalgi. Den traditionella metoden att börja 

styrketräning med fler repetitioner för att sedan minska antalet repetitioner och öka belastningen 

motsägs i studien av samtliga tre studier där deltagarna får börja med få antal repetitioner för att 
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sedan öka antalet repetitioner samt belastningen. Detta tycks dock ge goda resultat så det kan vara 

lämpligt att även utföra styrketräningsbehandlingen på detta sätt. Sammanfattningsvis tycks 

styrketräning 2-3 gånger per vecka ge god effekt i avseendet livskvalitet på personer med 

fibromyalgi. 

 

Studien som undersökte om qigong hade någon effekt på livskvaliteten hos kvinnor med 

fibromyalgi visade på att qigong kan ge signifikanta förbättringar. Denna studie är den enda som 

har behandlat ämnet fibromyalgi, fysisk aktivitet, livskvalitet och qigong. Mätinstrumentet som 

användes i studien, WHOQOL-BREF användes endast i denna studie. Detta kan göra det svårt att 

jämföra med andra studier gjorda inom andra områden. Dock visar studien förbättringar som 

varar över längre tid och till och med förbättras över längre tid. Qigong kan därför vara ett 

lämpligt behandlingsval vid behandlingen av fibromyalgi för att öka livskvaliteten. Dock behövs 

fler studier för att säkerställa detta. 

 

Studierna som undersökte effekten av aerob träning på livskvalitet visade alla på positiva resultat 

dock jämfördes det med olika kontrollgrupper vilket kan påverka resultatet då exempelvis 

styrketräning och stretching kan ha olika goda effekter på livskvalitet. En längre interventionstid 

verkar ge bättre effekt då ett träningsprogram under 16 veckor gav signifikanta förbättringar i fler 

domäner i SF-36 än ett liknande träningsprogram som varade i 8 veckor. Valim et al. (2003) och 

Bircan et al. (2007) visade på förbättringar främst i den mentala komponenten av SF-36. Detta är 

i likhet med en annan studie som observerade att sinnesstämning hos personer med fibromyalgi 

ökade efter ett 23-veckors kombinerat träningsprogram bestående av gångträning och 

bassängträning (Gowans et al., 2001). Eftersom samtliga interventionsgrupper fick ökad 

livskvalitet kan man dra slutsatsen att interventionstiden vid aerob träning kan vara mellan 20 och 

50 minuter. Ansträngningsnivån varierar också kraftigt i studierna men oavsett om nivån var på 

40 % av maxpuls eller på gränsen till den anaeroba tröskeln så verkar det påverka livskvaliteten 

positivt.  

 

Studierna som undersökte om kombinerade träningsprogram påverkade livskvaliteten hos 

personer med fibromyalgi visade på positiva resultat och studierna hade en metodologisk kvalitet 

som varierade från måttlig till god. Behandlingstiden varierade stort i studierna och visade att 

kombinerade träningsprogram påverkade livskvaliteten både på kort och lång sikt. De studier som 

även redovisade signifikanta förbättringar i de olika domänerna av SF-36 visade på olika resultat. 

Ett 12-veckors träningsprogram som genomförs mer regelbundet verkar ge effekt på flera 
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domäner än ett träningsprogram som är mindre omfattande men som pågår i 24 veckor. 

Kombinerade träningsprogram som utförs på en institution visade bättre resultat på livskvalitet än 

när patienterna fick träna självständigt hemma. Detta kan bero på att motivationen ökar hos 

patienterna vilket bidrar till bättre följsamhet och därmed bättre resultat. En studie jämförde 

utbildning med ett kombinerat utbildnings- och träningsprogram i 6 veckor och där såg man att 

båda interventionerna hade positiv påverkan på patienternas livskvalitet. Vid uppföljning 

observerades även att personer i träningsgruppen hade signifikanta förbättringar på FIQ samt att 

deras ökat efter interventionen (Burckhardt, Mannerkorpi, Hedenberg & Bjelle 1994). Den aeroba 

belastningen varierade från 60% av maxpuls till 80% av maxpuls och båda gav positiva resultat 

vilket tyder på att intensiteten har mindre betydelse.  

 

De flesta former av fysisk aktivitet tycks ha god effekt på livskvaliteten hos personer med 

fibromyalgi. De studier där små eller inga förbättringar har observerats är studier på män och 

personer med sekundär fibromyalgi. Thai-chi, pilates och qigong är lågintensiv träning med fokus 

på andning, rörelse, avslappning, kroppshållning och balans. Eftersom fibromyalgiker ofta har låg 

prestationsförmåga kan dessa träningsformer vara ett bra alternativ i ett initialt skede. Aerob 

träning, styrketräning, kombinerade träningsprogram och bassängträning som börjar lågintensivt 

för att sedan succesivt stega kan även vara ett alternativ. På grund av smärtporoblematiken kan 

måttlig till hög träningsintensitet inte alltid nås i denna patientgrupp (van Santen et al. 2002). Hos 

denna grupp är det därför att föredra lågintensiv träning men det bör självklart bedömas utifrån 

varje individ 

 

Studiens betydelse  

Det är viktigt att sjukgymnaster har stor kunskap om vilka typer av behandling som är mest 

effektiva vid fibromyalgi då sjukdomen är så pass komplex. Då flertalet personer med 

fibromyalgi har reducerad livskvalitet är det av betydelse att även ha kunskap om vilka 

träningsformer som ger en förbättrad livskvalitet. Denna studie med en sammanställning om hur 

olika typer av fysisk aktivitet påverkar livskvalitet hos personer med fibromyalgi kan vara till stor 

hjälp för sjukgymnaster i praktiken att välja rätt behandling. Författarna hoppas även att med 

denna studie ge en ökad förståelse hos patienterna om den fysiska aktivitetens viktiga komponent 

i behandlingen.  
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KONKLUSION 

Olika former av fysisk aktivitet har en positiv inverkan på livskvalitet hos personer med 

fibromyalgi. Bassängträning och kombinerade träningsprogram visade på positiva effekter, dock 

var den metodologiska kvaliteten varierande vilket ifrågasätter resultatet i en del studier. Både 

styrketräning och aerob träning visade på positiva effekter på livskvalitet och det vetenskapliga 

underlaget var trovärdigt. WBW visade även på goda resultat men det vetenskapliga underlaget 

var begränsat dock med god trovärdighet. Det föreligger svårigheter att bedöma effekterna på 

livskvalitet av qigong och pilates då det vetenskapliga underlaget är starkt begränsat. Tai-Chi 

visade på positiva effekter men hade bristfällig metodologisk kvalitet. Inom vissa träningsformer 

behövs således fler studier med hög metodologisk kvalitet för att säkerställa deras positiva 

inverkan på livskvalitet hos personer med fibromyalgi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

REFERENSLISTA 

 

Altan, L., Korkmaz, N., Bingol, Ü., & Gunay, B. (2009). Effect of pilates training on people with 

fibromyalgia syndrome: a pilot study. Archives of physical medicine and rehabilitation. 90 (12), 

1983-1988. 

Anderberg, U., M.& Bojner Horwitz, E. (2007). Fibromyalgi: på grund av stress? Västerås: Ica 

bokförlag. 

Andréll, P., Börjesson, M., Peilot, B., Mannerkorpi, K., Sterner, Y., Eliasson, T., Mannheimer, 

C. (2009) Viktigt mäta livskvaliteten vid långvarig smärta. Läkartidningen. 4 (106).  

Arnold, LM. (2008). Management of Fibromyalgia and Comorbid Psychiatric Disorders. 

Journal of Clinical Psychiatry. 69 (2), 14–19. 

Aparicio, V. A., Ortega, F. B., Carbonell-Baeza, A., Femia, P., Tercedor, P., Ruiz, J. R., & 

Delgado-Fernández, M. (2012). Are there gender differences in quality of life and 

symptomatology between fibromyalgia patients? American Journal of Men's Health, 6(4), 314-

319. 

Assefi, N.P., Sherman, K.J., Jacobsen, C., Goldberg, J., Smith, W.R., & Buchwald, D. (2005). 

Randomized Clinical Trial of Acupuncture Compared with Sham Acupuncture in Fibromyalgia. 

Annals of Internal Medicine, 2005, 143.10-19. 

Ayán, C., Martín, V., Alonso-Cortes, B., Alvarez, M. J., Valencia, M., & Barrientos, M. J. 

(2007). Relationship between aerobic fitness and quality of life in female fibromyalgia 

patients. Clinical rehabilitation, 21(12), 1109-1113. 

Badia, X., Roset, M., Montserrat, S., Herdman, M., & Segura, A. (1999). The Spanish version of 

EuroQol: a description and its applications. European Quality of Life scale. Medicina 

clinica, 112, 79. 

Bennett, R. (2005). The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): A review of its development, 

current version, operating characteristics and uses. Clinical and Experimental Rheumatology, 

23(5 Suppl. 39), S154-S162. 

Bennett, R., Clark, S., Goldenberg, L., Nelson, D., Bonafede, R & Porter, J, et al. (1989) Aerobic 

fitness in patients with fibrositis. Arthritis Rheum 1989;32:454-60. 

Bergman, S., Jacobsson, L.T.,  Herrström, P. & Petersson IF. (2004) Health status as measured 

by SF-36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3-year follow 

up study in the general population. Pain. 2004;108(1-2): 115-23. 

 



29 
 

Bircan, Ç., Karasel, S. A., Akgün, B., El, Ö., & Alper, S. (2008). Effects of muscle strengthening 

versus aerobic exercise program in fibromyalgia. Rheumatology international, 28(6), 527-532. 

Burckhardt, C. S., Clark, S. R., & Bennett, R. M. (1993). Fibromyalgia and quality of life: a 

comparative analysis. The Journal of rheumatology, 20(3), 475. 

Burckhardt, C. S., Mannerkorpi, K., Hedenberg, L., & Bjelle, A. (1994). A randomized, 

controlled clinical trial of education and physical training for women with fibromyalgia. The 

journal of Rheumatology, 21(4), 714. 

Buskila, D., Neumann, L., Alhoashle, A., & Abu-Shakra, M. (2000, August). Fibromyalgia 

syndrome in men. In Seminars in arthritis and rheumatism (Vol. 30, No. 1, pp. 47-51). WB 

Saunders. 

Carbonell-Baeza, A., Romero, A., Aparicio, V. A., Ortega, F. B., Tercedor, P., Delgado-

Fernández, M., & Ruiz, J. R. (2011). Preliminary findings of a 4-month Tai Chi intervention on 

tenderness, functional capacity, symptomatology, and quality of life in men with fibromyalgia. 

American journal of men's health, 5(5), 421-429. 

Cronan., T.A, Serber., E.R., Walen., H.R & Jaffe., M. (2002) The Influence of Age on 

Fibromyalgia Symptoms. Journal Aging Health. 2002 14: 370. 

Enman, Y., Karlsson, M. & Bagge, J. (2007). Att leva med fibromyalgi och långvarig smärta 

från rörelseapparaten. Hässleholm: Exakta. 

Foster, C. (2000). Guidelines for health-enhancing physical activity promotion programmes. 

UKK Institute for Health Promotion Research. 

Franco, O.H., Wong, Y.L., Kandala, N,G., Ferrie, J.E., Dorn, J.M et al. (2012) Cross-cultural 

comparison of correlates of quality of life and health status: the Whitehall II Study (UK) and the 

Western New York Health Study (US). Eur J Epidemiol (2012) 27:255–265 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Författarna och studentlitteratur. Lund. 2:a upplagan. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur. 

Fyigor S., Karapolot H., Yesil H., Uslu, R. & Durmaz B.(2010). Effects of pilates exercises on 

functional capacity, flexibility, fatigue, depression and quality of life in female breast cancer 

patients: a randomized controlled study. European Journal Of Physical and Rehabilitation 

Medicine 46(4) 481-7.  

Gusi, N., Tomas‐Carus, P., Häkkinen, A., Häkkinen, K., & Ortega‐Alonso, A. (2006). Exercise in 

waist‐high warm water decreases pain and improves health‐related quality of life and strength in 

the lower extremities in women with fibromyalgia. Arthritis Care & Research.  



30 
 

Gandhi, N., Depauw, K. P., Dolny, D. G., & Freson, T. (2002). Effect of an exercise program on 

quality of life of women with fibromyalgia. Women & Therapy, 25(2), 91-103. 

García-Martínez, A. M., De Paz, J. A., & Márquez, S. (2012). Effects of an exercise programme 

on self-esteem, self-concept and quality of life in women with fibromyalgia: a randomized 

controlled trial. Rheumatology international, 1-8. 

Gormsen, L., Rosenberg, R., Bach, F. W., & Jensen, T. S. (2010). Depression, anxiety, health‐

related quality of life and pain in patients with chronic fibromyalgia and neuropathic 

pain. European Journal of Pain, 14(2), 127-e1. 

Gowans, S. E., DeHueck, A., Voss, S., Silaj, A., Abbey, S. E., & Reynolds, W. J. (2001). Effect 

of a randomized, controlled trial of exercise on mood and physical function in individuals with 

fibromyalgia. Arthritis Care & Research,45(6), 519-529. 

Haak, T., & Scott, B. (2008). The effect of Qigong on fibromyalgia (FMS): a controlled 

randomized study. Disability & Rehabilitation, 30(8), 625-633. 

Harper, A., & Power, M. (1998). Development of the World Health Organization 

WHOQOLBREF quality of life assessment. Psychological medicine, 28. 551-558.  

Ide, M. R., Laurindo, I. M. M., Rodrigues‐Júnior, A. L., & Tanaka, C. (2008). Effect of aquatic 

respiratory exercise‐based program in patients with fibromyalgia. International Journal of 

Rheumatic Diseases, 11(2), 131-140 

Jakobsson, U. (2007). Långvarig smärta. Författarna och studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-

01974-1. 

Jones, K. D., Burckhardt, C. S., Clark, S. R., Bennett, R. M., & Potempa, K. M. (2002). A 

randomized controlled trial of muscle strengthening versus flexibility training in 

fibromyalgia. The Journal of rheumatology, 29(5), 1041-1048. 

Kayo, A. H., Peccin, M. S., Sanches, C. M., & Trevisani, V. F. M. (2012). Effectiveness of 

physical activity in reducing pain in patients with fibromyalgia: a blinded randomized clinical 

trial. Rheumatology international, 32(8), 2285-2292. 

Magnusson, S. & Mannheimer, C. (2008). Långvarig smärta: behandling och rehabilitering. 

Lund: Studentlitteratur. 

Mannerkorpi, K., Nyberg, B., Ahlmén, M., & Ekdahl, C. (2000). Pool exercise combined with 

an education program for patients with fibromyalgia syndrome. A prospective, randomized 

study. The Journal of rheumatology, 27(10), 2473-2481. 

Mannerkorpi, K., Svantesson, U., & Broberg, C. (2006). Relationships between performance-

based tests and patients' ratings of activity limitations, self-efficacy, and pain in 

fibromyalgia. Archives of physical medicine and rehabilitation, 87(2), 259. 



31 
 

Maher, C. G., Sherrington, C., Herbert, R. D., Moseley, A. M., & Elkins, M. (2003). Reliability 

of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. Physical Therapy, 83(8), 

713-721 

Olivares, P. R., Gusi, N., Parraca, J. A., Adsuar, J. C., & Del Pozo-Cruz, B. (2011). Tilting 

Whole Body Vibration Improves Quality of Life in Women with Fibromyalgia: A Randomized 

Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 17(8), 723-728. 

Ortega, E., Bote, M. E., Giraldo, E., & García, J. J. (2012). Aquatic exercise improves the 

monocyte pro‐and anti‐inflammatory cytokine production balance in fibromyalgia patients. 

Scandinavian journal of medicine & science in sports, 22(1), 104-112. 

Ortega, E., García, J. J., Bote, M. E., Martín-Cordero, L., Escalante, Y., Saavedra, J. M. & 

Giraldo, E. (2009). Exercise in fibromyalgia and related inflammatory disorders: known effects 

and unknown chances. Exerc Immunol Rev, 15, 42-65. 

Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health. Sports 

medicine, 29(3), 167-180. 

Physiotherapy evidence database (PEDro). (1999). PEDro scale. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: < http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf> 

Public Health Service. United States. Office of the Surgeon General, Centers for Disease 

Control, Prevention (US), President's Council on Physical Fitness, & Sports (US). 

(1996). Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Jones & Bartlett Learning. 

Saggini, R., Vecchiet, J., Iezzi, S., Racciatti, D., Affaitati, G., Bellomo, R. G., & Pizzigallo, E. 

(2006). Submaximal aerobic exercise with mechanical vibrations improves the functional status 

of patients with chronic fatigue syndrome. Europa medicophysica, 42(2), 97. 

Sañudo, B., Carrasco, L., de Hoyo, M., & McVeigh, J. G. (2012). Effects of exercise training and 

detraining in patients with fibromyalgia syndrome: a 3-yr longitudinal study. American Journal 

of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(7), 561-573. 

Sañudo, B., De Hoyo, M., Carrasco, L., McVeigh, J. G., Corral, J., Cabeza, R. & Oliva, A. 

(2010). The effect of 6-week exercise programme and whole body vibration on strength and 

quality of life in women with fibromyalgia: a randomised study. Clinical and experimental 

rheumatology, 28(6 Suppl 63), S40. 

Sañudo, B., Galiano, D., Carrasco, L., de Hoyo, M., & McVeigh, J. G. (2011). Effects of a 

prolonged exercise programme on key health outcomes in women with fibromyalgia: A 

randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 43(6), 521-526. 

SBU (2006) Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. 

http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf


32 
 

ISBN 91-85413-08-9. 

SBU (2010) Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 198. ISBN 978-91-

85413-34-8. 

Sintonen, H. (2001). The 15D instrument of health-related quality of life: properties and 

applications. Annals of medicine, 33(5), 328-336. 

Siqueira Rodrigues, B. G. D., Ali Cader, S., Bento Torres, N. V. O., Oliveira, E. M. D., & 

Martin Dantas, E. H. (2010). Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of 

life of elderly females. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 14(2), 195-202. 

Statens Folkhälsoinstitut (2008). FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Rapport 2008:4. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). 

Sullivan, M.,  Karlsson, J. & Ware, J.E. (1994) SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och 

tolkningsguide (Swedish manual and interpretation guide). Göteborg: Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset; 1994. 

Taggart, H. M., Arslanian, C. L., Bae, S., & Singh, K. (2003). Effects of T’ai Chi exercise on 

fibromyalgia symptoms and health-related quality of life. Orthopaedic Nursing, 22(5), 353-360. 

Tomas-Carus, P., Gusi, N., Häkkinen, A., Häkkinen, K., Raimundo, A., & Ortega-Alonso, A. 

(2009). Improvements of muscle strength predicted benefits in HRQOL and postural balance in 

women with fibromyalgia: an 8-month randomized controlled trial. Rheumatology, 48(9), 1147-

1151. 

Tomas-Carus, P., Häkkinen, A., Gusi, N., Leal, A., Häkkinen, K., & Ortega-Alonso, A. (2007). 

Aquatic training and detraining on fitness and quality of life in fibromyalgia. Medicine and 

science in sports and exercise, 39(7), 1044. 

Valim, V., Oliveira, L., Suda, A., Silva, L., de Assis, M., Neto, T. B. & Natour, J. (2003). 

Aerobic fitness effects in fibromyalgia. The Journal of rheumatology, 30(5), 1060-1069. 

Valkeinen, H., Häkkinen, A., Hannonen, P., Häkkinen, K. &Alen, M. (2006) Acute heavy-

resistance exercise-induced pain and neuromuscular fatigue in elderly women with fibromyalgia 

and in healthy controls. Effects of strength training. Arthritis Rheum 2006;54:1334-9. 

Walker, J.G. & Littlejohn, G.O. (2007). Measuring quality of life in rheumatic conditions. Clin 

Rheumatol. 2007 26:671–673. 

van Santen, M., Bolwijn, P., Verstappen, F., Bakker, C., Hidding, A., Houben, H., ... & van der 

Linden, S. (2002). A randomized clinical trial comparing fitness and biofeedback training versus 

basic treatment in patients with fibromyalgia.The Journal of rheumatology, 29(3), 575-581. 

Wang, C. (2008). Tai Chi improves pain and functional status in adults with rheumatoid 



33 
 

arthritis: results of a pilot single-blinded randomized controlled trial.  

Wang, C., Schmid, C. H., Rones, R., Kalish, R., Yinh, J., Goldenberg, D. L., ... & McAlindon, T. 

(2010). A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. New England Journal of Medicine, 363(8), 

743-754. 

Werner, M. & Leden, I. (2010) Smärta och smärtbehandling. Författarna och Liber AB, ISBN: 

978-91- 47-08413-5. 

WHOQOL Group. (1997) Measuring Quality of Life. Division of mental health and prevention 

of substance abuse. World Health Organization. 

Wiklund, I. (1990). The Nottingham Health Profile--a measure of health-related quality of 

life. Scandinavian journal of primary health care. Supplement, 1, 15. 

Wolfe., F, Smythe., HA & Yunus., MB. (1990) The American College of Rheumatology Criteria 

for the Classification of Fibromyalgia: Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis 

Rheum. 1990;33:160–172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilaga 1 Pedro Scale   

 

PEDro Scale  

 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects  no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no  yes  when
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