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Abstrakt 

Kvinnor med kronisk sjukdom upplevde en förändrad relation till sin kropp 
som innebar svårigheter i det dagliga livet. Kroppen upplevdes som en 
motståndare i livet. Fibromyalgi är en sjukdom som oftast drabbar kvinnor, 
där problem i det dagliga livet främst handlar om värk i muskler, ömhet och 
trötthet. För de kvinnor som lever med fibromyalgi är påverkan på det 
dagliga livet stor, då det ger allvarliga konsekvenser på vardagliga 
aktiviteter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av 
hanterbarhet i dagligt liv hos kvinnor med fibromyalgi. Elva vetenskapliga 
studier analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 
genomfördes med en deduktiv ansats där utgångspunkten var Antonovskys 
beskrivning av begreppet hanterbarhet. Resultatet visade att bekräftelse och 
stöd, att lära sig kroppens reaktioner, att söka lindring på olika sätt och att 
lära sig att planera och prioritera i sitt liv efter kroppens förutsättningar var 
viktiga resurser för att leva med fibromyalgi. Resultat kan ge sjuksköterskor 
en ökad förståelse om hur kvinnor med fibromyalgi hanterar sin vardag. 
Denna kunskap kan leda till hur de kan stödja, bekräfta och därmed berika 
mötet i deras kontakt med vården. 

 
Nyckelord: Fibromyalgi, kvinnor, hanterbarhet, dagligt liv, upplevelser. 
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Det viktigaste målet för omvårdnad är att främja den subjektiva upplevelsen av hälsa. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv så innebär det att stödja en människas möjligheter att utveckla hälsa 

trots sjukdom. En god omvårdnad bör därför utgå ifrån den sjuka människan och de 

närståendes innersta önskan och den ska ske utifrån personens individuella möjligheter och 

behov (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003; Söderberg, 2009). Florence Nightingale 

beskrev att hälsa inte bara är att må bra utan också att utnyttja alla resurser man har. Hon 

menade även att det går att uppleva hälsa även vid svår sjukdom, under förutsättning att 

människan är smärtfri och att kroppsfunktionerna fungerar relativt väl (Moberg, 2007). 

 

Hälsa är unikt för varje enskild individ, och denna helhet förändras under hela livet. Hälsa är 

ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsa är ingenting absolut, och 

det är svårt att dra exakta gränser för vad som är friskt och vad som är sjukt. Människan är 

hälsa, och vi kan inte ge hälsa åt en annan människa men vi kan stödja människan i att vara 

hälsa. Hälsa enligt WHO (världshälsoorganisationen) är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsa är en individuell 

upplevelse och ändras utifrån den enskilda människans förutsättningar (WHO, 2003). 

 

Kroniska sjukdomar definieras som sjukdomar som inte kan botas, de tar vanligtvis lång tid 

att diagnostisera och har en långsiktig period som förknippas med nedsättning och 

funktionshinder (Telford, Kralik & Isam, 2006). Sjukdomen blir ett intrång i livet som 

innebär att livet aldrig mer blir detsamma (Kralik, Brown & Koch, 2001). 

Kronisk sjukdom påverkar alla delar i en människas liv, dennes familj, vänner och samhället 

(Sullivan, Weinert & Cudney 2003). Att leva med kronisk sjukdom innebär ett liv som 

pendlar mellan lidande och uthärdande. Den sjuka människan lever med en förändrad relation 

till sin kropp, eftersom kroppen blivit en motståndare i det dagliga livet (Öhman, Söderberg 

& Lundman, 2003). Vid sjukdom förändras livet men förändringen är osynlig, det blir en 

känsla i kroppen. Upplevelse av sjukdom är som - förlust av helhet och kroppslig integritet, 

förlust av säkerhet som rädsla, förlust av kontroll och förlust av den hittills bekanta världen 

(Toombs, 1993). När sjukdom uppstår och diagnos, symtom, behandlingar och prognoser inte 

är säkra, tillgängliga, specifika och välbekanta uppstår osäkerhet. Osäkerhet i sjukdom är i 

allmänhet en betydande stressfaktor och de flesta människor söker sätt att minska 

osäkerheten och att lära sig metoder för att hantera den, antingen ensamma eller genom 

sociala resurser eller vårdgivare (Neville, 2003).  
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Kvinnor som lever med kronisk sjukdom, med symtom som inte går att kontrollera upplever 

det känslomässigt svårt. De upplevde depression, rädsla, frustration, ensamhet och skuld. 

Kronisk sjukdom påverkar en människas självbild och självkänsla på ett negativt sätt 

(Sullivan et al., 2003). Vanligt förekommande känslor är ensamhet i sin sjukdom, utelämnad 

utan tillräcklig information för att hitta mening i en relation mellan sitt bekanta själv och sin 

nya identitet som kvinna med en kronisk sjukdom (Kralik, Brown & Koch, 2001). 

 

Fibromyalgi går att spåra tillbaka till 1700-talet, då klassificerades sjukdomen som en 

reumatisk sjukdom (Olin & Schenkmanis, 2003). Först år 1992 erkändes fibromyalgi som en 

egen sjukdom av WHO (Quintner, 1992). För att få diagnosen fibromyalgi måste vissa 

kriterier uppfyllas, som smärta minst 3 månader på båda sidor av kroppen och smärta vid 

palpation på minst elva av 18 specifika punkter utspridda på kroppen. Att sjukdomen kan 

uppkomma av många olika anledningar leder till att det ofta tar långt tid att ställa diagnos. 

Stress, olycka, ensidiga rörelser på arbetet eller fritiden, infektion eller livskris kan vara 

orsaken till fibromyalgi (Olin & Schenkmanis, 2003). Förekomsten av fibromyalgi är ungefär 

2 % av befolkningen och diagnosen är sex gånger vanligare hos kvinnor än män. Fibromyalgi 

är en kronisk sjukdom som leder till muskelrelaterad smärta, ökad smärtkänslighet och 

trötthet. Mer än 75 % av dem som diagnostiserats med fibromyalgi har sömnsvårigheter 

(Dell, 2007; Liedberg, Burckhardt & Henriksson, 2006). Smärtan beskrevs som värkande, 

bultande, huggande eller brännande. Smärtan kan ge muskelspasmer och kan vara så 

allvarliga att det förhindrar dagliga aktiviteter. Sjukdomen förbättras inte med tiden och den 

ger ofta allvarliga konsekvenser för vardagliga aktiviteter, arbetet, relationer och den 

psykiska hälsan. Detta innebär praktiska svårigheter i vardagen som har en negativ inverkan 

på livskvalitén (Beal, Stuifbergen & Brown, 2009; Dell, 2007; Havermark & Langius-Eklöf, 

2006; Liedberg et al., 2006). Kvinnor med fibromyalgi upplevde svårigheter med praktiska 

uppgifter som krävde muskelstyrka och uthållighet, upprepande rörelser och att stå eller sitta 

i samma ställning under längre stunder (Henriksson, Liedberg & Gerdle, 2005). 

 

Begreppet KASAM innebär känsla av sammanhang och är ett salutogent perspektiv som 

fokuserar på alla faktorer som bevarar eller skapar god hälsa utifrån människans hela 

livssituation. KASAM innehåller de tre huvudkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Denna studie fokuserar på begreppet hanterbarhet, som 

står för vilka resurser som människan anser sig ha för att klara påfrestningar som kan ge 
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stress i livet (Antonovsky, 2005). Begreppet hanterbarhet beskrevs som en persons 

uppfattningar om tillgången på resurser som behövs för att navigera livet (Govender, 

Cassimjee, Schoeman & Meyer, 2009). Hög känsla av hanterbarhet innebär att människan 

inte känner sig som ett offer för omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist. 

Olyckliga saker händer i livet, men när så sker går det att reda sig och inte sörja för alltid 

(Antonovsky, 2005).  

 

Sjuksköterskan kan främja patientens hälsa genom att vara tillgänglig och visa sitt 

engagemang. Relationen mellan sjuksköterska och patient är av stor betydelse för hur 

information tolkas och förstås. Sjuksköterskor som bemöter patienter med förtroende och 

förståelse, och visar ett intresse för patientens livssituation bidrar till att öka patientens 

välbefinnande. Sjuksköterskan bör sträva efter att förstå patientens behov och tankar för att 

öka upplevelsen av en god vård. Det är även viktigt att sjuksköterskan involverar patienten i 

olika beslut för att ge dem en känsla av makt och delaktighet (Svedberg, Jormfeldt & 

Arvidsson, 2003; Wilde Larsson, Larsson & Starrin, 1999; Ottosson, Hallberg, Axelsson & 

Loven, 1997). Bemötande handlar om mänsklig kommunikation och om att möta 

förväntningar och krav. God vård och gott bemötande hör samman och sjuksköterskans 

bemötande är avgörande för upplevelsen av god vård (Croona, 2003). Sjuksköterskan bör 

uppmuntra och vägleda patienten till att göra egna val gällande sin sjukdom (Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona & Plos, 2005; Svedberg et al., 2003). 

Genom kunskap och en ökad förståelse om hur kvinnor med fibromyalgi hanterar sin vardag 

kan sjuksköterskan berika mötet och stödja dessa kvinnor i deras kontakt med vården. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever 

hanterbarhet i det dagliga livet.  
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Metod 

En kvalitativ metod valdes eftersom människors upplevelser studeras. Studier med kvalitativa 

metoder avser att undersöka uppfattningar, erfarenheter och upplevelser och forskarens avsikt 

är att nå förståelse utifrån ett inifrånperspektiv (Holloway & Wheeler, 2010). Vid en 

litteraturstudie börjar forskaren att konstruera en frågeställning, formulera en plan och vidare 

göra en litteratursökning (Polit & Beck, 2008).  

 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och AMED. I PubMed 

användes Mesh-termer i sökningarna. I sökningarna användes booleska sökoperatorn AND. 

Booleska sökoperatorer är ord som kombinerar söktermer på olika sätt och hjälper forskaren 

att ringa in så mycket relevant litteratur som möjligt (Willman et al., 2006). De använda 

sökorden är Fibromyalgia, experience, quality of life, manage, living with, sense of 

coherence, experiences, manageability och empowerment, dessa har använts i olika 

kombinationer. Inklusionskriterier för studien är kvinnor med fibromyalgi och kvalitativa 

studier. Titeln och abstraktet på de vetenskapliga studierna lästes igenom och en bedömning 

gjordes på om artiklarna svarade mot syftet. De artiklar som motsvarade frågeställningen 

lästes noggrant igenom och elva artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Borttaget: ¶



 7

Tabell 1.  Översikt av litteratursökning 

CINAHL 

Söknr.  *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT, PR Fibromyalgia 362 0 

2 FT, PR Fibromyalgia 

And experience and 

manage 

3 1 

3 FT, PR 

 

Fibromyalgia and 

quality of life 

45 1 

4  FT, PR Fibromyalgia and 

experience 

34 2 

5 FT, PR Living with 

fibromyalgia 

13 1 

6 FT, PR Fibromyalgia and 

sense of coherence 

4 0 

7 FT, PR Fibromyalgia and 

manageability 

1 0 

8 PR Fibromyalgia and 

manageability 

2 0 

9 PR Fibromyalgia and 

empowerment 

6 1 

10 FT, PR, E Fibromyalgia and 

manage 

9 1 

11 

 

FT, PR Fibromyalgia and 

experiences 

21 0 

AMED     

12 FT Fibromyalgia 171 0 

13 FT Fibromyalgia 

And experience 

26 1 

14 FT Fibromyalgia   and 

manage 

3 1 

 

PubMed     

15  Fibromyalgia 6466 0 

16  Living with 

fibromyalgia 

948 1 

17   Fibromyalgia and 

experiences 

93 1 

* FT- Full text, PR - Peer Reviewed, E- English language.   

 

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Borttaget: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶



 8

Kvalitetsgranskning 

Ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod användes enligt bilaga 

H (Willman et al., 2006). Vid kvalitetsgranskningen besvarades frågor som om kontexten är 

presenterad, om det finns ett etiskt resonemang, om urvalet och analysen är tydligt beskrivet 

och om resultatet är logiskt och begripligt. Graderingen har vi valt att göra tregradig som 

presenteras i tabell 2. Utifrån relevanta frågor i protokollet erhölls ett poäng för varje positivt 

svar och noll poäng för alla negativa och vet ej-svar. Vissa frågor uteslöts då de inte var 

relevanta för denna typ av studie. Poängen omvandlas sedan till procent för att sedan kunna 

graderas. Grad 1 innebär att artikeln är av hög kvalité, grad 2 medel kvalité och grad 3 av låg 

kvalité. Vi har valt ut 11 artiklar till vår analys som presenteras i tabell 3. 

 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering 

Antal poäng Procentandel Grad, kvalitet 

11-13 80-100% Grad 1 

9-10 70-79% Grad 2 

8 60-69% Grad 3 

 

 

Tabell 3. Översikt av vetenskapliga studier  

Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 

Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd       
Kvalitet 

Cudney, Butler, 
Wienert & 
Sullivan. 
(2002) 
USA 

Kvalitativ 10 kvinnor. 
Ålder 38-55. 

Data samlades in 
genom 
datakommunikation 
mellan deltagarna,  
som sedan 
transkriberades. 
Innehållsanalys 
Triangulerad 
fenomenologisk 
design. 

Stöd och 
kommunikation med 
personer med liknande 
erfarenheter visade sig 
minska känslan av 
isolering. 

 Medel 

 
France, Farrell, 
Kearney & Myatt 
(2008) 
USA 

 
Kvalitativ 

 
147 kvinnor 
ålder >18 år. 

 
Enskilda intervjuer, 
fokusgrupp & 
observationsgrupp. 
Triangulerad 
fenomenologisk 
design Watson (1999) 
och van Manen 
(1990). 

 
Brist på stöd försvårade 
vardagen. 
Vattengymnastik, Thai 
Chi, lätt massage och 
terapeutisk beröring 
lindrade symtom och 
ökade livskvalitén. 

 
Medel 
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Forts. tabell 3. Översikt av vetenskapliga studier   

Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 

Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd       
Kvalitet 

 
Hallberg & 
Carlsson 
(2000) 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
22 kvinnor 
Ålder 22-60 
år. 

 
Djup-intervjuer 
Grounded Theory 

 
Planering av dagliga 
aktiviteter visade sig 
vara av stor vikt. 
Aktiviteter som 
promenader och cykling 
var strategier för att 
minska smärtan. 

 
Hög 

 
Hellström, 
Bullington, 
Karlsson, 
Lindqvist & 
Mattson 
(1999) 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
18 deltagare 

 
Intervjuer 
Empirisk 
fenomenologisk 
psykologisk metod. 
 

 
Viktigt att bekräftas 
som sjuk av läkare och 
andra i sin omgivning. 
Att få en diagnos 
upplevdes som en 
lättnad.  

 
Medel 

 
Juuso, Skär, 
Olsson & 
Söderberg (2011) 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
15 kvinnor. 
Ålder 38-64 
år. 

 
Intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutisk tolkning. 
 

 
Resultat: den ständigt 
närvarande smärtan 
beskrevs som 
outhärdlig, 
överväldigande och 
dominerande. 
Promenader, 
trädgårdsarbete och 
hantverk gav dem 
möjlighet att övervinna 
sin upplevelse av 
smärta. 

 
Hög 

 
Mengshoel & 
Heggen (2004) 
Norge 

 
Kvalitativ 

 
5 kvinnor. 
Ålder 37-49 
år. 

 
Intervjuer 
Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys 

 
Deltagarna använde 
smärtan som en 
varningssignal. De 
lärde sig lyssna på 
kroppens signaler. Stöd 
och förtroende var 
avgörande för att klara 
symtomen och en 
återhämtning. 

 
Medel 

 
Sallinen, 
Kukkurainen & 
Peltokallio (2011) 
Finland 

 
Kvalitativ 

 
20 kvinnor. 
Ålder ej 
skriven. 

 
Intervjuer 
Narrativ analys utifrån 
Polkinghorne, Labov, 
Waletsky & 
Riessmann.  
 
 

 
Kamratstöd gav i 
huvudsak positiva 
upplevelser. Tillåtelse 
att prata, behov av 
information och 
ömsesidighet var 
centralt för deras 
välmående. 

 
Medel 

 
Schaefer 
(1995) 
USA 

 
Kvalitativ 

 
36 kvinnor. 
Ålder ej 
skriven. 

 
Intervjuer och 
uppföljningsintervjuer. 
Grounded Theory  
 

 
Det framkom att leva 
med FM innebar en 
kamp för att behålla 
kontrollen.  

 
Medel 
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Forts. tabell 3. Översikt av vetenskapliga studier 
 
Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 

Antal 
deltagare 

Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd       
Kvalitet 

 
Sylvain & Talbot 
(2002) 
Kanada 

 
Kvalitativ 

 
20 kvinnor 
Ålder 36-65 
år. 

 
Djupintervjuer 
Hermeneutisk 
analysmetod. 
 

 
Brist på stöd vid 
diagnos-tillfället var 
vanligt. Vikten av att få 
sin diagnos.  

 
Hög 

 
Söderberg & 
Lundman 
(2001) 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
25 kvinnor. 
Ålder 35-60 
år. 

 
Intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

 
Upplevelsen av 
transition är tydligt 
osynligt för alla utom 
kvinnorna själva. 
Sjukdomen påverkade 
hela deras liv. Viktigt 
att hitta sätt att förändra 
sin livsstil. 

 
Hög 

 
Thorne, 
McGuinness, 
McPherson, Con, 
Cunningham & 
Harris (2004) 
Kanada 
 

 
Kvalitativ 

 
10 kvinnor. 
Ålder 21-76 
år. 

 
Djupintervjuer 
Grounded Theory 

 
Kvinnor med 
fibromyalgi beskrev 
samverkan med 
vårdgivare och belyste 
mönster av 
kommunikation som 
uppfattades som 
hjälpsam och ohjälpsam 
under dessa möten. 
Kommunikation var av 
stor betydelse. 

 
Medel 

 

 

 

Analys 

Analysen genomfördes med ett deduktivt förhållningssätt inspirerad av Elo och Kyngäs 

(2008). Deduktiv ansats används när forskaren vill testa befintlig teori i nytt sammanhang 

(Elo & Kyngäs, 2008). Begreppet hanterbarhet utifrån Antonovskys beskrivning var teoretisk 

referensram vid valet av textenheter från artiklarnas resultat. Hanterbarhet innebär vilka inre 

och yttre resurser som varje enskild människa anser sig ha för att klara påfrestningar i livet. 

Utvalda textenheter har analyserats med manifest innehållsanalys, vilket innebär att fokus är 

på vad texten i själva verket säger och att forskaren inte får göra egna tolkningar (Down- 

Wamboldt, 1992). Metoden som beskrivs av Downe- Wamboldt (1992) användes. 

Analysarbete började genom att valda artiklar lästes igenom flera gånger för att skapa en 

helhet. Därefter togs textenheter ut som svarade mot syftet i studien. Det mest grundläggande 

och viktiga beslutet för forskaren är valet av textenheten för analysen (Downe-Wamboldt, 

1992). Vår analys resulterade i 182 textenheter. Textenheterna översattes till svenska och 

Formaterat: Teckenfärg: Auto
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sattes in i en tabell. Textenheterna kondenserades, vilket innebär att överflödig text togs bort 

för att behålla kärnan i texten. Kategoriseringen skedde i flera steg och bildade bredare 

kategorier och tillslut bildades 4 självständiga kategorier, se tabell 4. 

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i 4 kategorier, se tabell 4. Resultatet redovisas i löpande text och 

illustreras med citat från analyserade artiklar.  

 
 
 

Tabell 4. Översikt över kategorierna ( n=4) 

Kategorier 

Att bli bekräftad och få stöd 

Att lära sig kroppens reaktioner 

Att söka lindring på olika sätt 

Att lära sig att planera och prioritera i sitt liv efter kroppens förutsättningar 

 

Att bli bekräftad och få stöd 

Kvinnor i studien av Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist och Mattsson (1999) beskrev 

att det var viktigt att bli bekräftad som sjuk av läkare och andra i sin omgivning. 

Studier (Hellström et al., 1999, Schaefer, 1995; Sylvain & Talbot, 2002) visar att kvinnor 

hade upplevt en slags lättnad över att få sin diagnos fibromyalgi. De beskrev även att 

diagnosen gav en känsla av befrielse från rädslan över att ha drabbats av en dödlig sjukdom. I 

Mengshoel och Heggen (2004) beskrev kvinnor att få diagnosen var en lättnad över att 

symtomen inte var fantasier, men samtidigt fanns det en rädsla över att bli anklagad som 

arbetsskygg. 

 
“Being heard, being able to express oneself without 
feeling judged.” (Sylvain & Talbot, 2002). 

 

I studier (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011; Söderberg & Lundman, 2001) framkom att 

det var viktigt för kvinnor att fortsatta arbeta, för att behålla sina sociala kontakter utanför 

hemmet och genom detta upplevde de bekräftelse. Genom att de behöll sina intressen 

tillgodosedde de sina behov av att åstadkomma något. Genom att gå ut och dansa, åka skidor 
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eller rida även om de visste att smärtan skulle bli värre, så upplevde de en känsla av att ha 

övervunnit sin sjukdom.  

 
” Today I work 40% …sometimes I feels as if I don’t 
have the strength even for that 40%, but at the same time 
I´m very glad that I´ve got a job, because I can´t manage 
just being at home.. you need the social contact as 
well.”( Söderberg & Lundman, 2001). 
 

Flera studier (Hellström et al., 1999; Juuso et al., 2011; Sylvain & Talbot, 2002; Thorne, 

McGuinness, McPherson, Con, Cunningham & Harris, 2004) visade att stöd är avgörande för 

att kunna hantera sin sjukdom. Kvinnor i Sylvain och Talbot (2002) studie ansåg att det var 

viktigt redan tidigt i sjukdomsförloppet att få stöd och undervisning för att kunna kontrollera 

sina symtom och gå vidare. I studien av Thorne, McGuinness, McPherson, Con, Cunningham 

och Harris (2004) beskrev kvinnor att när de hade tillgång till information och stöd från 

vårdpersonal minskade deras frustration och nedstämdhet. 

 

Kvinnors känslor av isolering och ensamhet reducerades när de fick stöd, kvinnor beskrev att 

i stödgrupper försvann känslor av att vara udda, konstiga eller utomstående (Cudney, Butler, 

Weinert & Sullivan, 2002; Hellström et al., 1999; Juuso et al., 2011; Sylvain & Talbot, 

2002). I studien av Sallinen, Kukkurainen och Peltokallio (2011) beskrev kvinnor vikten av 

att tillhöra en stödgrupp, där de tilläts prata, dela sina erfarenheter med andra och få stöd, 

tröst och förståelse. Möten med andra med allvarligare symtom sågs som ett motiv till att 

bättre ta hand om sig själv. De beskrev mötet som en spegel som hjälpe dem att se sina egna 

liv i ett nytt ljus. Stödgruppen beskrevs som en frälsning, en sorts nödutgång (Hellström et 

al., 1999). I studien av Juuso et al., (2011) framkom att de fann mening i att hjälpa andra som 

var sämre än de själva. 

 

” To me, it is important to have a support system because 
of our isolation can result in feelings of loneliness or 
feelings of being the only suffering from the symptoms 
associated with FMS.” (Cudney et al., 2002). 

 
 

 
Studier (Juuso et al., 2011; Sallinen et al., 2011) visade att stöd från vänner och 

arbetskamrater ökade välbefinnandet och var viktigt för kvinnors upplevelse av självkänsla, 

de gav dem kraft att behålla kontrollen, kämpa och att aldrig ge upp. Vänner kunde också ge 
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praktiska råd för att hantera svårigheter i vardagen, och fungera som en stimulans till att finna 

sin nya identitet och acceptera sin sjukdom. I studien av Sylvain och Talbot (2002) beskrev 

en kvinna att hjälp och stöd med hushållssysslor minskade hennes smärta och trötthet. 

Ömsesidighet beskrevs som det centrala i kvinnornas kamratstöd. I studien av Juuso et al., 

(2011) beskrivs vikten av att de lärt sig att ta hand om och trösta sig själva. 

 

Att lära sig kroppens reaktioner 

Kvinnor i studien av Schaefer (1995) menade att så snart de fått sin diagnos så började en helt 

ny process för att lära sig att avläsa sin kropp. Genom att hitta nya sätt att hantera symtomen 

behöll de även känslan av kontroll. I studien av Hallberg och Carlsson (2000) framkom att 

kvinnor med fibromyalgi upplevde en stark medvetenhet om sin kropp och dess reaktioner. I 

studien av Juuso et al., (2011) beskrev kvinnor betydelsen av att lära känna sin kropps 

reaktion, för att kunna avläsa signaler på hur mycket deras kropp klarar av.    

 
“However, actually finding out was a beginning of a 
whole new process, a long period of healing” (Schaefer, 
1995). 

 

I flera studier (Sallinen et al., 2011; Schaefer, 1995; Sylvain & Talbot, 2002) framkom det att 

kvinnor upplevde att ha kunskap om sin sjukdom gav makt och en känsla av kontroll över sin 

kropp. Kunskapen hjälpte dem att göra val och uppnå stabilitet i sin vardag. 

Schaefer (1995) beskrev i sin studie att kvinnor hade lärt sig att läsa av tidiga signaler från sin 

kropp och kunde förutse när de kanske inte skulle må bra och undvika större bakslag. I 

studien av Mengshoel och Heggen (2004) beskrev kvinnor att kroppen sade till när de hade 

lagrat upp för mycket stress. Dessa signaler fick dem att stanna upp och utvärdera 

situationen, sakta ner och omorganisera sina liv. 

 
“I have this imaginary line in front of me I can't cross it. 
Sometimes the line moves and I do not know where I start 
to feel exhausted, I have a mental fog over me, like a 
hangover from alcohol. That foggy feeling is difficult I try 
not to step over that line when I know where it is” 
(Schaefer, 1995). 

 

Att söka lindring på olika sätt 

I flera studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Schaefer, 1995; Söderberg & Lundman, 2001) 

berättade kvinnor att de tog läkemedel för att lindra sin smärta. De övervägde att endast ta 
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smärtlindring inför betydelsefulla aktiviteter eller händelser. I studien av Hallberg och 

Carlsson (2000) beskrev kvinnor att de undvek att ta smärtstillande läkemedel så länge som 

möjligt, på grund av deras begränsade effekt, samt rädslan för biverkningar och att bli 

beroende. En kvinna beskrev att hon ofta använt alkohol som smärtlindring, effekten varade 

inte så länge men hon mådde bra när hon drack.  

I studier (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Schaefer, 1995) berättade kvinnor 

att de använde anti-depressiva läkemedel för att lindra sin nedstämdhet, smärta och 

sömnsvårigheter. Nedstämdheten beskrevs som en mental kamp för att hitta den ljusa sidan 

igen. 

 

Kvinnor med fibromyalgi använde sig av alternativa behandlingsmetoder för att lindra sin 

smärta och öka sin livskvalité (France, Farrell, Kearney & Myatt, 2008; Hallberg & Carlsson, 

2000; Mengshoel & Heggen, 2004). I studien av France et al., (2008) beskrevs att 

vattengymnastik, Tai Chi, lätt massage och terapeutisk beröring upplevdes vara skonsamma 

metoder som lindrade symtom. I studier (Juuso et al., 2011; Mengshoel & Heggen, 2004; 

Thorne et al., 2004) beskrevs olika behandlingsmetoder, som sjukgymnastik, akupunktur, 

naturläkemedel, kosttillskott och dieter, aromaterapi och kognitiv beteendeterapi som 

användes för att lindra symtomen. I studien av Hallberg och Carlsson (2000) beskrevs 

meditation som ett sätt att hantera smärtan. De upplevde dock att meditationen endast gick att 

genomföra de dagar som kroppen kunde slappna av, när smärtan inte var för påtaglig. Vissa 

dagar kunde smärtan inte lindras, det var bara att stanna i sängen och vänta ut den. 

I studien av Juuso et al., (2011) framkom att kvinnor distraherade sina sinnen från smärtan 

genom att fokusera på dagliga sysslor som promenader, trädgårdsarbete, hantverk, läsa en 

bok eller tänka på trevliga händelser. Vidare framkom även att de kunde avleda sin smärta 

genom att hjälpa sin familj och umgås med sina barnbarn, då de helt kunde fokusera på en 

uppgift.  

 

” If I get something else to think about something that is 

fun, then you forget pain for a while.” (Juuso et al., 

2011). 

 

“I like to arrange the flower-bed….and I can get pain 

really bad, then I take it more calmly and sit down for a 
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while and if it´s feels better I continue.” (Juuso et al., 

2011). 

 

Kvinnor menade att smärtan var en del av deras vardag och genom att acceptera den och 

försonas med den, så klarade de av att leva med smärtan (Juuso et al., 2011; Sallinen et al., 

2011). Kommunikation med vårdpersonal var betydelsefullt för att lära sig leva ett normalt 

liv med fibromyalgi (Thorne et al., 2004). 

 

Att lära sig att planera och prioritera i sitt liv efter kroppens förutsättningar  

I studier (Cudney et al., 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Juuso et al., 2011; Thorne et al., 

2004) beskrev kvinnor att planering och strukturering av sina dagliga aktiviteter var en viktig 

del i att leva med fibromyalgi. I studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Juuso et al., 2011; 

Mengshoel & Heggen, 2004) beskrev kvinnor att deras nya förståelse av smärtan hade lett 

dem till att utveckla nya sätt för att ta reda på vad som orsakade smärta och vad de borde 

prioritera. Genom noggrann planering och begränsning av åtaganden och därigenom leva ett 

lugnare liv, kunde de hushålla med sin energi. I studien av Söderberg och Lundman (2001) 

beskrevs vikten av att veta sina begränsningar och att leva i nuet då hälsotillståndet varierade 

dag för dag. De upplevde att de vant sig vid att leva med sina begränsningar. 

 
“I have learnt.. what I can do and what I can´t do, what I 
have the strength for and.. if I want to clean windows, for 
example I can´t do like before, then I cleaned all the 
windows but… I can clean one window and then I can 
clean one another day. Just those sort of things, I think 
I´ve learnt very well… so in that way it´s easier.” 
(Söderberg & Lundman, 2001). 

 
 

I studier (Cudney et al., 2002; Hellström et al., 1999; Juuso et al., 2011; Sallinen et al., 2011; 

Söderberg & Lundman, 2001) berättade kvinnor om betydelsen av att tänka positivt och att 

aldrig ge upp hoppet om att åter kunna ta kontrollen i livet. I studier av (Hellström et al., 

1999; Sallinen et al., 2011) beskrev kvinnor att till en början styrde sjukdomen deras liv, men 

de lärde sig att anpassa livet efter sjukdomen och att de fått kontroll över den. I studierna av 

(Juuso et al., 2011; Mengshoel & Heggen, 2004; Sallinen et al., 2011) upplevde kvinnor att 

deras motstånd till att vara sjuk gav dem styrka till återhämtning. Fibromyalgi beskrevs som 

en osynlig sjukdom, vilket gav dem en möjlighet att ibland få leva som alla andra. I studien 
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av Mengshoel & Heggen (2004) framkom att de var fullt övertygade om att deras 

återhämtningar var relaterad till förändringar i deras livssituation. 

 
“They only way to survive is actually to be 
optimistic and try to make the best of everything. 
Through adapting to everyday life and finding new 
ways of being, they learned to maintain a balance 
between activities and pain” (Juuso et al., 2011). 

 
 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever 

hanterbarhet i det dagliga livet. Studien resulterade i fyra kategorier: att bli bekräftad och få 

stöd, att lära sig kroppens reaktioner, att söka lindring på olika sätt och att lära sig att planera 

och prioritera sitt liv efter kroppens förutsättningar.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att bekräftelse och stöd var viktigt för att kunna leva med 

sin sjukdom. Att få en diagnos var en bekräftelse och upplevdes som en lättnad. Det innebar 

nya förutsättningar för att kunna hantera sin situation. I studier (Kåver, 2002; Samuelsson, 

Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000) beskrivs bekräftelse som medkänsla, och brist på 

medkänsla kan ge människan en känsla av att vara betungande för sin omgivning. Gustafsson 

(1994) menar att bekräftelse innebär att försöka att förstå en annan persons livssituation. Att 

bli bekräftad med respektfullhet och medmänsklighet ger en möjlighet att förutsättningslöst 

berätta om sin livssituation. Ett starkt samband fanns mellan bekräftelse i vården och 

upplevelsen av att ha blivit hjälpt och uppnått en förbättring. Hindersson (2011) menar att 

genom att observera och uppmuntra kan sjuksköterskan förebygga personens misstro till den 

egna förmågan. Gustafsson (1994) anser att strävan till ett aktivt liv ger en känsla av 

bekräftelse. Vår tolkning är att bekräftelse är av stor vikt för kvinnor med fibromyalgi, för att 

de ska uppleva välbefinnande i sin vardag. Yttre resurser som bekräftelse från vänner, familj 

och vårdpersonal innebär att kvinnan blir sedd och bemött för den hon är. 

 

Resultatet visade att stöd var avgörande för att kunna hantera symtom och för upplevelsen av 

kontroll. Stödet beskrevs i form av information från vårdpersonal, stödgrupper, vänner och 

familj. Kvinnor beskrev även att relationen till sin partner blev påverkad. 
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I en studie av Hindersson (2011) framkom det att genom identifiering av symtom, arbeta 

förebyggande och att ge information är de viktigaste förutsättningarna för att kunna stödja 

personen till anpassning till sjukdomen. Schoofs, Bambini, Ronning, Bielak & Woehl (2004) 

visade att stöd från vårdpersonal kan leda till en förbättrad följsamhet till medicinska 

behandlingar, bättre resultat under rehabiliteringen och en förbättrad livskvalitet. Hindersson 

(2011) och Steihaug (2007) skriver likt vårt resultat att deltagande i stödgrupp var 

betydelsefullt och hade lett till att kvinnorna lärt sig nya saker om sig själva. Genom en ökad 

medvetenhet om sin sjukdom upplevdes en stärkt position i mötet med vårdpersonal. 

Uppmuntran och konkreta tips från vårdpersonal om hur patienten själv kan söka ytterligare 

stöd, exempelvis i patientföreningar, stödgrupper och rehabiliteringskurser är betydelsefullt.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kunskap om den egna kroppen var en viktig inre resurs 

och att kvinnor lärt sig att tyda signaler om hur kroppen reagerade på tidiga symtom. Genom 

att de tidigt avläste när kroppen sa ifrån kunde de omorganisera sina liv och undvika 

situationer som förvärrade symtomen. Kvinnor upplevde kroppen som främmande, de 

ignorerade kroppens signaler och fortsatte att leva som tidigare. De fokuserade ofta på att 

hjälpa andra människor i sin omgivning. God kroppskännedom var betydelsefullt för 

kvinnors välbefinnande. Nilsson (1997) och Mackey (2009) menade att symtom och sjukdom 

ses som ett budskap från vår kropp, att krav och belastningar är större än de tillgängliga 

resurserna. När kroppen känns främmande kan det leda till brist på medvetenhet och 

uppmärksamhet och en försummelse av kroppens behov. Toombs (1993) beskrev att i 

sjukdom upplevdes kroppen som främmande, som blivit påtagligt närvarande, och kroppen 

sågs som ett objekt. Gard (2005) beskrev att kroppskännedom innebär att vara medveten om 

hur kroppen används, hur den reagerar och att kunna integrera kroppen med jaget. I studier 

(Nilsson, 1997; Steihaug, 2007) beskrevs att speciellt kvinnor kan ha svårt för att sätta sina 

egna behov i första rummet, sätta gränser och ställa krav på sin omgivning. Att lyssna till 

kroppens signaler men även hur vi tolkar dessa signaler och sätter in dem i ett sammanhang 

kan ha betydelse för utvecklandet av fysisk och psykisk sjukdom. Att vara medveten om hur 

den egna kroppen fungerar i sjukdom är en betydelsefull inre resurs för att hantera det dagliga 

livet.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor prövat en rad olika behandlingsmetoder och 

strategier för att lindra sin smärta. Akupunktur var ett sätt för kvinnor att lindra smärta. I 
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resultatet framkom även att kvinnor avlett uppmärksamheten från smärtan genom att fokusera 

på annat, som att läsa en bok, gå en promenad och utföra trädgårdsarbete.   

Shariff, Carter, Dow, Polley, Salinas & Ridge (2009) menade att en framgångsrik 

smärtlindring uppnås genom att kombinera mediciner, terapi och aktiviteter för att fokusera 

på annat än smärtan. Genom att hitta nya sätt att utföra sina intressen och dagliga aktiviteter, 

som att använda rullstol istället för käpp eller att använda mindre trädgårdsverktyg i 

trädgårdsarbetet kunde de fokusera på annat än smärta. Vas, Modesto, Aguilar, Santos-Rey, 

Benitez-Parejo & Rivas Ruiz (2011) beskrev att akupunktur innebär att nålar sätts på 

individuellt utvalda punkter som leder till frisättning av hormoner. Det är en 

behandlingsmetod för sjukdomar som producerar höga nivåer av smärta. Studierna (Harris, 

Tian, Williams, Tian, Cupps, Petzke et al., 2005; Martin, Sletten, Williams & Berger, 2006) 

visade att akupunktur resulterade i en signifikant minskning av smärta, men visade även 

positiva effekter på trötthet och ångest. I studien (Targino, Imamura, Kaziyama, Souza, 

Hsing, Furlan et al., 2008) beskrevs att akupunktur var ett användbart komplement i 

behandling för att lindra symtom hos människor med fibromyalgi. I kontrast till detta beskrev 

Olin och Schenkmanis (2003) att akupunktur kan ge en tydlig försämring, och behandlingen 

kan upplevas oerhört smärtsamt på särskilt muskelömma fibromyalgipatienter.  

Hur kvinnor med fibromyalgi lindrar sin smärta är individuellt då olika strategier upplevs 

olika. Att lindra smärta med akupunktur har visat positiva resultat på en stor del av dessa 

kvinnor, och är en behandlingsmetod värd att pröva. Att avleda smärtan genom att utöva sina 

intressen är ett enkelt sätt som alla har möjlighet att använda sig av och som visat positiva 

effekter.  

 

Resultatet visade att kvinnor upplevde ett problem att inte kunna planera framåt i tiden, då 

tillståndet varierade från dag till dag. Genom kunskap om hur sjukdomen påverkade kroppen 

och det dagliga livet kunde kvinnor begränsa sina aktiviteter genom att planera och prioritera. 

Detta ledde till att de lärde sig leva ett lugnare liv. Med anpassning och positivt tänkande tog 

kvinnorna kontroll över sin sjukdom och lärde sig leva med förändringarna i sin livssituation. 

Enligt Toombs (1993) kan framtida möjligheter vid sjukdom verka utom räckhåll, människan 

är upptagen av kraven i nuet och inte till framtida projekt. Studier (Halldorsdottir & Hamrin, 

1996; Liedberg & Henriksson, 2002) visar att möjligheten av att kunna planera vardagen gav 

en känsla av kontroll. Löfgren, Ekholm och Öhman (2006) beskrev att genom att använda 

smärtan som vägvisare kunde de planera utifrån kroppens förutsättningar. Aktiviteter 

planerades främst på helger då det fanns tid för att vila både före och efter aktivitet. Genom 
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att sätta gränser, prioritera och sänka sina egna krav kunde de anpassa livet och sig själv till 

sina egna begränsningar. Hindersson (2011) beskrev att patientens anpassning är avgörande 

för att uppnå smärtlindring, förhöjd livskvalitet och förbättrad funktionsförmåga. Lögstrup 

(1994) beskrev att varje människa bör få bestämma över sitt eget liv och ta egna beslut i sin 

vardag.  

Att planera sin vardag utifrån kroppens förutsättningar var till en början svårt, det krävdes att 

kvinnorna först accepterade sin sjukdom. Att lära sig avläsa sin kropp var en betydelsefull 

inre resurs för att kunna planera och prioritera i sitt liv.   

 

Omvårdnadsintervention 

I resultatet framkom att bekräftelse och stöd är av stor betydelse för kvinnor med 

fibromyalgi. I studierna (Kåver, 2002; Samuelsson, Wiklander, Åsberg & Saveman, 2000) 

beskrevs att sjuksköterskan kunde bekräfta patienten genom att lyssna och behandla patienten 

som jämlik och sann. En tillitsfull omvårdnadsrelation med sjuksköterskan är centralt för att 

uppleva en god omvårdnad. Lögstrup (1994) menade att tillit kommer naturligt i möten 

mellan människor. Att visa tillit innebär att utelämna sig till en annan människa vilket ställer 

ett outtalat krav på den andre. Sjuksköterskan bör skapa en tillitsfull relation till patienten 

genom att vara närvarande och uppmärksam utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. I 

resultatet framkom att kommunikation och förståelse är betydelsefullt i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Croona (2003) menade att för att sjuksköterskan ska kunna ge ett 

gott bemötande bör hon värna om patienternas integritet och autonomi och tillfredställa deras 

behov av förståelse och trygghet. Hindersson (2011) beskrev att vårdrelationen är ett 

ovärderligt stöd för patienten förutsatt att sjuksköterskan agerar som patientens 

ställföreträdare, genom att förstå och föra patientens talan. Genom ökad kunskap om stödets 

betydelse och hur vårdpersonal kan stödja dessa kvinnor, kan vi förändra bemötandet. Detta 

styrks av Hindersson (2011) som menade att ökad kunskap hos sjuksköterskan är nyckeln till 

äkta förståelse för smärtpatienten och dennes smärtupplevelse. Widar, Ek och Ahlström 

(2007) beskrev att korrekt smärtbedömning handlar om att tro på patienten, ta dennes frågor 

och upplevelser på allvar och att ta sig tid att lyssna. Förståelse för hur andra människor kan 

påverka den egna upplevelsen av smärta är av betydelse. Effektiv smärtlindring bygger på 

professionell kunskap och kräver en hög kvalitet på vården. 

 

Vårt resultat gav oss lärdom om resurser som stöd och bekräftelse, och hur vi på ett bra sätt 

skulle kunna bemöta kvinnor med fibromyalgi i vår kommande profession som 
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sjuksköterskor. Enligt Hindersson (2011) bör sjuksköterskan på ett konstruktivt sätt vägleda 

till förändring i hälsobeteende och tankemönster för att stödja patienten till anpassning i livet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) menade att sjuksköterskans roll är att ge patienten 

möjlighet att fatta egna välgrundade beslut genom dialog, delaktighet, individuell planering, 

adekvat information och kunskap. Sjuksköterskan behöver också stödja patientens upplevelse 

av hopp och motivation genom ett sådant agerande blir patienten sedd som en aktiv person, 

får bekräftelse och blir bemött med värdighet och respekt samt som en person med resurser 

och förmåga att fatta egna beslut. Som sjuksköterskor kan vi hjälpa kvinnor att stanna upp 

och sätta in symtomen i ett sammanhang och underlätta anpassning av livet med sin sjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie innebär trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002; Polit & Beck, 2008). Genom att författarna 

tydligt beskrivit datainsamlingsmetod och analysmetod, att endast artiklar av hög eller medel 

kvalitet valts att analysera och att arbetet utförts med noggrannhet av båda författarna ökar 

studiens tillförlitlighet. 

 

För att undvika publiceringsbias (snedvridet urval) är det viktigt att söka litteratur från flera 

olika källor. Det är även viktigt att kombinera olika sökkommandon och indexord för att 

täcka in så mycket litteratur som möjligt (Willman et al., 2006). Vi har använt oss av tre olika 

databaser vid vår litteratursökning, vilket var rimligt utifrån vår tidsplan. Vid 

kvalitetsgranskningen av våra artiklar användes ett protokoll av Willman et al. (2006) för att 

öka trovärdigheten. Materialet bearbetades genom att upprepade gånger läsa valda artiklar, ta 

ut textenheter som svarade mot syftet, kondensering, kategorisering i flera steg och att tillslut 

skapa slutgiltiga kategorier. Citat har använts för att styrka resultatet. Elo och Kyngäs (2008) 

beskriver att citat kan användas för att visa läsaren hur forskaren använt sig av materialet och 

för att öka trovärdigheten. Vid olika seminarietillfällen under studiens gång har handledare 

och andra studenter granskat arbetet, som enligt Holloway och Wheeler (2002) ökar studiens 

trovärdighet. Alla studier har översatts till svenska vilket trots noggrannhet kan innebära en 

risk att viss text kan ha misstolkats. Vid översättning görs alltid en viss egen tolkning vilket 

gör att risken för misstolkning finns (Downe- Wamboldt, 1992). Överförbarhet uppnås i en 

studie om resultatet kan överföras till liknande personer i liknade miljöer i nya studier 

(Holloway & Wheeler, 2002). Genom att vi tydligt beskrivit kontext, syfte, urval, 
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datainsamling och analys, menar Graneheim och Lundman (2004) att det underlättar för 

studiens överförbarhet. 

 

Vi har noggrant beskrivit hur vi gått tillväga i vår forskningsprocess vilket ökar studiens 

pålitlighet.  I denna studie redovisas tydligt originalkällorna enligt korrekt referensteknik som 

enligt Holloway och Wheeler (2002) stärker studiens bekräftelsebarhet. Studiens resultat 

bygger på material från analyserade artiklar som svarat mot studiens syfte vilket ger stärkt 

bekräftelsebarheten. Enligt Holloway och Wheeler (2002) uppnås bekräftelsebarhet när 

studiens resultat svarar mot syftet och inte bygger på forskarens egna antaganden. 

 
Slutsats 
I vår studie fann vi att fibromyalgi är en sjukdom som innebär stora förändringar i det dagliga 

livet för den som drabbas. Vi undersökte vilka tillgängliga resurser kvinnor hade för att 

hantera sjukdomen. Kvinnor upplevde ofta att de inte blev trodda i sjukvården då deras 

sjukdom var svår att diagnostisera. Eftersom fibromyalgi är en osynlig sjukdom är det av stor 

vikt att lyssna på kvinnans upplevelser. Bekräftelse, stöd, kroppskännedom och planering var 

de viktigaste inre och yttre resurserna som framkom i vårt resultat. Dessa resurser var av stor 

vikt för att kvinnorna skulle uppnå hanterbarhet i sitt dagliga liv. Om vi som sjuksköterskor 

kan hjälpa kvinnor att tolka kroppens reaktioner innan vi lindrar symtomen kan det leda till 

ökad kroppskännedom. Kvinnor med fibromyalgi upplever ofta en brist på bekräftelse i 

sjukvården vilket vi tror handlar om okunskap och tidsbrist. Vi tror att framtida forskning på 

hur det är att leva med fibromyalgi leder till ökad förståelse och ett bättre bemötande. Vår 

studie kan bidra till en ökad förståelse, ett bättre bemötande och ett gott stöd till kvinnor med 

fibromyalgi. Vård som tar hänsyn till det unika hos varje kvinna med fibromyalgi leder till en 

bättre omvårdnad. 
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