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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att fibromyalgi är en sjukdom vars natur och trovärdighet 
har ifrågasatts av vårdpersonal. Många patienter upplever denna misstro och 
oförståelse från vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur 
patienter med fibromyalgi upplever bemötandet av vårdpersonalen. 
Frågeställning: Känner sig patienterna betrodda i sin sjukdom av vårdpersonalen? 
Metod: Litteraturstudien består av nio kvalitativa artiklar som är analyserade enligt 
Graneheim och Lundman. Resultat: Resultaten visade att patienten uppfattar ett 
ointresse och en okunskap om fibromyalgi hos vårdpersonalen. Detta resulterade i 
att patienterna inte kände sig stöttade. Likaså fick patienterna ofta signaler från 
vårdpersonalen att de inte trodde att smärtan som upplevdes av patienten var 
verklig eller att den var överdriven, detta uppfattades så på grund av att patienten 
inte såg sjuk ut. Positiva upplevelser av bemötandet av vårdpersonalen var då 
patienten kände sig betrodd och vårdpersonalen engagerade sig på ett stöttande sätt 
i patienternas sjukdom. Slutsats: Patienter med fibromyalgi kände sig ofta 
misstrodda och negligerade. I mötet med patienter som har fibromyalgi kan 
bemötandet förbättras om förståelsen för sjukdomens inverkan på individers liv 
uppmärksammas. Att tro på personens sjukdomsberättelse och engagera sig i 
vården är två viktiga komponenter för att erhålla ett tillfredställande bemötande av 
patienten.  
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Introduktion  

Vi vill inbringa kunskap om hur patienter med fibromyalgi upplever bemötandet av 
vårdpersonalen för att öka vårdpersonals insikt och på så sätt skapa framtida god 
vård till de drabbade. Bemötandet som vi vill undersöka är en viktig beståndsdel av 
mötet. Med vårdpersonal avser vi läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
undersköterskor som i det fortsatta arbetet kommer benämnas som vårdpersonal. 
Intresset och problemet med fibromyalgins gåtfulla uppenbarelse är frågan om att 
integrera den vårdvetenskapliga teorin i den medicinska som i stor utsträckning 
präglar vårdpersonalen. I en studie där vårdpersonal intervjuades om deras 
inställning till fibromyalgi, visade det sig att vårdpersonalen litar på den 
biomedicinska synen på sjukdomar (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & 
Mattsson, 1998) och att de kände sig osäkra på fibromyalgins existens då det inte 
finns några provsvar som kan påvisa sjukdomen (a.a). Denna studie belyser 
vårdpersonalens bemötande ur patientens synvinkel vilket i största mån kommer få 
resultat grundade ur patientens livsvärldsperspektiv, något annat vore omöjligt. 
Varje patient vi kommer att möta som sjuksköterska skall bemötas på ett unikt och 
vårdvetenskapligt korrekt sätt. Med detta som avsikt vill vi sätta oss in i vad 
patienter med fibromyalgi anser om vårdpersonalen bemötande. Studien kan 
upplysa vårdpersonal om hur bemötandet erfars av patienten och dra lärdom av 
detta.  

 

Bakgrund 

Ca 2 % av den svenska befolkningen lider av fibromyalgi, av dessa är 80-90% 
kvinnor (Grefberg & Johansson, 2003). Det råder bristande kunskap om 
fibromyalgi hos vårdpersonal i dag. Professionen har varken kunskap om orsak 
eller något bot på sjukdomen. Syndromet karaktäriseras av kroniska diffusa smärtor 
i rörelseorganen (a.a). International Association for the Study of Pain beskriver 
smärta på följande vis:  

”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described in terms of such damage... Pain is Always 

subjektive.” (IASP, 2009)  

Värken uppstår vanligen i muskulaturen men kan också uppträda i leder och skelett 
(Grefberg & Johansson, 2003). Smärtan flyttar sig ofta från en muskelgrupp till en 
annan, vanligt är smärta i nacke, skuldror, armar, ben och rygg. Andra vanliga 
besvär är sömnsvårigheter, huvudvärk, tarmbesvär och koncentrationssvårigheter 
För att få diagnosen fibromyalgi ska muskelvärken ha pågått i minst tre månader 
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och den ska förekomma på minst elva av de arton punkterna på kroppen som kallas 
tender points (a.a). Vidare ska röntgen, CRP, SR och muskelenzymer inte visa 
något patologiskt, det finns inga direkta laboratoriska fynd som bevisar syndromets 
existens (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Att leva med fibromyalgi 

Långvarig smärta påverkar individen beteende och ju längre tid smärtan består 
desto tydligare blir påverkan (Brattberg, 1995). Detta kan yttra sig som en 
förändrad kroppsuppfattning och även ändrad uppfattning om andra människor 
(a.a). Personer som drabbats av fibromyalgi berättar om den svåra kampen att ta sig 
igenom en dag och utmaningen att klara av den (Arnold, Crofford, Mease, Burgess, 
Palmer, Abetz & Martin, 2008). Smärtan som individerna upplever karaktäriseras 
av värk över hela kroppen, känslighet och sveda i huden likt en ”dålig solbränna” 
som blir värre då de överanstränger sig någon gång under dagen. Smärtan 
förekommer dagligen ofta med ett ”fönster” av mindre smärta mitt under dagen 
(a.a). Paradoxalt nog beskriver individerna även en extrem trötthet som är lika 
påfrestande som smärtan men ändå svårigheter att sova. Den dåliga sömnen är i sin 
tur kopplad till mer smärta och mer smärta ger ännu sämre sömn. Även den 
kognitiva tankeverksamheten påverkas av smärtan i form av glömska, att tappa 
tråden och glömma ord när man samtalar. Fibromyalgidrabbade personer får ofta 
svårt att hänga med på sociala aktiviteter då de inte vet hur kroppen kommer 
reagera vid ansträngningar och heller inte när tröttheten och smärtan kommer slå 
till. Detta leder till svårigheter att behålla vänner såväl som att hitta nya vänner 
(a.a). Den fibromyalgidrabbade beskriver att det är väldigt retfullt att aldrig kunna 
planera någonting på grund av att smärtan är så oförutsägbar. (Hellström, 
Bullington, Karlsson, Lindqvist & Mattsson, 1999).    
     Brattberg (1995) beskriver att många som är drabbade av långvarig smärta 
tappar till slut tron på sjukvårdsapparaten. De får ofrivilligt cirkulera i 
sjukvårdsapparaten och känner sig som en börda för sjukvården och sin omgivning 
samtidigt som de är beroende av dem (a.a). Beroendet är ofta störst av sin partner 
som får ta större del av arbetet i hemmet, med barnen och andra familjesysslor 
(Arnold et al. 2008). Enligt den fibromyalgidrabbade måste familjen alltid vara på 
sin vakt och uppmärksamma dennes hälsotillstånd (Hellström et al. 1999). 
Fibromyalgidrabbade berättar om en oförmåga att ta hand om sina egna barn. En 
patient beskriver det värsta för henne som mamma var att inte kunna bära sitt eget 
barn. Känslan av att vara just en börda genererar skuldkänslor, skam och genans 
hos den drabbade (a.a). Att leva med fibromyalgi och klara vardagen är en 
utmaning. Det framgår i individers berättelse att de får prioritera sysslor under 
vardagen som är viktigast och låta resten vara för att inte ta ut sig. Individer 
beskriver att de måste fördela sina resurser under dagen på ett sparsamt sätt (Arnold 
et al. 2008). 
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Mötet mellan patient och vårdpersonal  

Patient beskrivs i Nationalencyklopedin som en person som p.g.a. sjukdom eller 
jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon 
form av råd, behandling eller omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2010). 
     När patienten och vårdpersonalen möts uppstår en vårdrelation (Dahlberg et 
al, 2003). En viktig komponent för att patienten ska känna förtroende i relationen är 
vårdpersonalen uppförande (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, 2005). Avgörande för 
hur patienten uppfattar vårdpersonalens förmåga att bry sig är vårdpersonalens 
beteende och bemötande (a.a). Känslor att som patient inte bli tagen på allvar eller 
att inte bli sedd är vanliga, många känner sig också kritiserade av sjukvården (Kool, 
Middendorp, Boije & Geenen, 2009; Hellström et al. 1999). Att inte bli tagen på 
allvar eller att inte bli sedd av vårdpersonalen som vårdar en leder till ett 
vårdlidande hos patienten och en dålig vårdrelation (Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud & Fagerbergs, 2003). Forskning om hur vårdpersonal ser på fibromyalgi 
visar just vad patienterna ofta befarar, att det finns oförståelse kring syndromet 
(Hellström et al. 1998). En attityd som identifierats hos vårdpersonal är följande. 
När en patient inte ser sjuk ut blir det oförståeligt för vårdpersonalen att patienterna 
verkligen mår så dåligt som de verbalt uttrycker. I samma studie beskrivs det även 
att en del vårdpersonal undviker att erkänna fibromyalgi som en möjligen 
biomedicinsk sjukdom. I stället ser de fibromyalgi som ett kroppsligt uttryck för en 
ohanterbar livssituation. En vårdpersonal antydde att om denne inte kan hjälpa 
patienten framför sig och patienten inte vill vända sig till någon annan vårdare, 
uppförde han/hon sig på ett sätt så att patienten övergav honom/henne (a.a). En 
kvantitativ studie som handlar om vårdpersonals attityd mot fibromyalgi före och 
efter utbildning om sjukdomen visar att endast 39,5% var villiga att behandla 
fibromyalgipatienter innan de erhållit utbildning (Lu, Torres-Harding & Jason, 
2007). Studien visade även att 18,6% inte ansåg att fibromyalgi var en legitim 
sjukdom innan utbildningen (a.a). Brattberg (1995) skriver att det patienten visar 
för sjukvårdspersonalen är bara toppen av ett isberg, under ytan kan otroligt många 
faktorer som påverkar livet ligga.  
     Socialstyrelsen (2009) menar i sin rapport; Nationella indikatorer för god 
vård, att all vård ska vara patientfokuserad och bygga på respekt, 
självbestämmande och integritet. Patienten ska bemötas från sitt sociala 
sammanhang med en lyhördhet för patientens förväntningar och värderingar. 
Patienten ska ha inflytande i sin vård på så sätt att den planeras och genomförs i 
samråd med honom/henne. Även bör kontinuitet och information eftersträvas i 
vården, detta förutsätter en dialog med patienten och god kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienten (a.a). Det har visat sig vara viktigt för patienter med en 
god relation mellan patienten och vårdpersonal (Johansson, Oléni & Fridlund, 
2002). En god relation kunde erhållas när vårdpersonalen hade ett holistiskt synsätt 
på patienten och visade patienten uppmärksamhet i sitt bemötande (a.a). Några av 
Socialstyrelsens (2009) nationella indikatorer för god vård lyder som följer: 
Patienten blir respektfullt bemött som individ, patientens egna kunskaper och 
erfarenheter tas till vara, patienten erbjuds individuellt anpassad information om 
hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling, 
patienten får tillräcklig information och stöd för att kunna hantera sin hälsa och att 
patienten erbjuds möjlighet till önskad kontinuitet i vårdkontakterna (a.a). 
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Vårdvetenskaplig teoretisk ram 

De vårdvetenskapliga begrepp som författarna anser vara centrala begrepp för 
litteraturstudie är livsvärld, människans subjektiva och levda kropp, vårdrelationen 
och vårdlidande. 
     Livsvärlden beskrivs som en persons vardagsvärld och dagliga tillvaro så som 
den erfars av individen i fråga (Dahlberg et al. 2003). Livsvärlden kan ses som en 
relation mellan subjektet och dess omvärld och är unik för varje individ. Ett 
livsvärldsperspektiv bör prägla all vård för att uppmärksamma patienten och 
dennes unika situation (a.a). Det är en utmaning för vården att bemöta patienten och 
att trots avsaknad av laboratoriska bevis kunna behandla och bemöta patienter med 
fibromyalgi på ett korrekt sätt (Hellström et al. 1998). Att tillämpa 
livsvärldsperspektivet i vårdandet är en nödvändighet för att ett holistiskt synsätt på 
patienten ska bli satt i praktiken (Dahlberg et al. 2003). Individen kan inte ses som 
ett objekt, den är både fysisk, psykisk, andlig och existentiell och dessa 
komponenter bildar enheten människa (a.a). Ett holistiskt synsätt det vill säga en 
helhetssyn på människan innebär att förstå människan i det totala sammanhang hon 
lever i och i hur hon tolkar och relaterar till detta (Wiklund, 2003). Det innebär 
också att ha en förståelse för hur en sjukdom kan påverka helheten (a.a). 
     Kroppen är inte enbart fysisk utan det människan har tillgång till livet med och 
benämns inom vårdvetenskapen som den subjektiva och levda kroppen (Dahlberg 
et al. 2003). Vi har inte bara kroppen utan vi är kroppen och förändring av kroppen 
med för förändringar av tillgång till världen och till livet (a.a). Vid fibromyalgi kan 
tillgången till livet förändras dramatiskt (Arnold et al. 2008) just på grund av att 
kroppen inte fungerar som tidigare. 
     Vårdrelationen mellan vårdare och patient är av stor vikt för patienten . 
(Dahlberg et al. 2003). Relationen ska bygga på en öppenhet från 
vårdprofessionens sida så att förförståelsen får så lite utrymme i bemötandet av 
patienten som möjligt. Vårdaren ska inte vilja ha någon personlig vinning i 
relationen med patienten (a.a). Vidare är syftet med vårdandet att stödja patienten, 
ge denne sin uppmärksamhet och respekt (Wiklund, 2003). Patienten måste 
bemötas på ett sätt som inte kränker personens värdighet. Det är också viktigt att 
tänka på att även om vårdaren vanligtvis innehar en större kunskap om 
hälsoprocesser så är det patienten som har en djupare kunskap om sig själv och sina 
erfarenheter och lidande (a.a).  
     Öppenheten i bemötandet av patienter som drabbats av fibromyalgi resulterar i 
respekt för patientens livsvärld och ökade chanser att eliminera det vårdlidande 
som tyvärr många upplever (Kool et al. 2009). Vårdlidandets kärna utgörs av att 
patienten blir åsidosatt av vårdpersonalen (Dahlberg et al. 2003). Detta resulterar i 
en kränkning och en känsla av maktlöshet hos patienten (a.a).  
     Brattberg (1995) som är en expert på smärta menar att en förutsättning för att 
patienten ska bli aktiv i sin egen behandling är att man tror på vad hon säger, detta 
understryker vikten av att inte misstro patienten. Hon säger även att om patienten 
uppmanas att bara leva med sin smärta kan patienten uppleva att 
sjukdomen/tillståndet negligeras (a.a). Detta leder därför till ett vårdlidande som är 
viktigt att belysa då det kan minskas eller elimineras genom en god relation mellan 
patient och sjukvårdspersonal (Dahlberg et al. 2003).   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte: Syftet med vår studie var att ta reda på hur patienter med fibromyalgi 
upplever bemötandet av vårdpersonalen. Frågeställning: Känner sig patienterna 
betrodda i sin sjukdom av vårdpersonalen?  

 

Metod 

Litteraturstudien har genomförts på kvalitativa artiklar och den valda ansatsen var 
kvalitativ. En litteraturstudie syftar till att finna information och analysmaterial i 
redan befintlig litteratur (Olsson & Sörensen, 2007). Vidare har de använda 
artiklarna innehållsanalyserats. Innehållsanalys används enligt Olsson och 
Sörensen (2007) för att vetenskapligt analysera dokument, det som analyseras är 
kommunikationinnehållet. Kommunikationsinnehållet försöker relatera till t. ex 
mänskligt beteende och sättas in i ett teoretiskt sammanhang. Att artiklarna var av 
kvalitativ art betyder att författarnas forskning leder till en förståelse av sitt syfte. I 
kvalitativ forskning vill forskaren skapa en helhetsbild och förståelse av sitt 
forskningsproblem utan att färgas av sin förförståelse (a.a).  

 
Urval och sökprofil  

Sökningen har skett i följande databaser: CINAHL, ELIN@blekinge, MEDLINE, 
Pubmed och bibliotekskatalogen Gräsvik. Använda söktermer var följande: 
Attitudes, patient, experiences, fibromyalgia, health care och nursing. ”And” var 
den enda booleska termen som användes i sökprofilen, se bilaga 1. Artiklar på 
engelska och svenska språket inkluderades i sökningen, likaså inkluderades artiklar 
som handlade om både män och kvinnor. Artiklar som handlade om barn dvs. 
personer under arton år definierat enligt Förenade Nationernas barnkonvention 
(1989) exkluderades. Inga andra exklusion- eller inklusionskriterier ansågs 
nödvändiga, detta på grund av att det utbudet av artiklar som svarade till studiens 
syfte ansågs vara relevanta. En artikel söktes manuellt i skolans bibliotekskatalog 
och ytterligare två artiklar söktes manuellt på PubMed. Dessa två sistnämnda 
artiklarna hittades i referenserna de artiklar som ingår i studien. Till studien 
användes nio kvalitativa artiklar, se bilaga 3. Dessa artiklar kvalitetsgranskade med 
inspiration av ett protokoll gjort av Carlsson och Eiman (2003) se bilaga 2 för att 
fastställa att de var vetenskapliga. Samtliga artiklar handlade eller innehöll avsnitt 
som behandlade ämnet: patienters upplevelse av bemötandet med vårdpersonal då 
de drabbats av fibromyalgi. 
 

mailto:ELIN@blekinge�
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Analys 

Resultaten i artiklarna har innehållsanalyserats efter Graneheim och Lundmans 
(2004) modell. Först och främst lästes artiklarna igenom var för sig för att få en 
uppfattning om vad artiklarna handlade om och försäkra sig om att de var 
användbara till studien. Text som var relevant till studiens syfte ströks under. Det 
understrukna materialet kallas meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter 
är ord eller meningar som relaterar till varandra och tillsammans bildar ett centralt 
budskap. Sedan byttes artiklarna mellan författarna som läste artiklarna och strök 
under fler eventuella relevanta stycken, detta gjordes för att inte riskera att några 
meningsbärande enheter missades. Allt understrukit textmaterial diskuterades 
sedan igenom för att vara överrens om att de meningsbärande enheterna var 
relevanta till studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades och 
översattes samtidigt från engelska till svenska. Kondensering innebär att texten har 
kortats ned på ett sätt så att essensen av budskapet ändå bibehållits. Följande steg i 
analysen innebar att den kondenserade texten kodades i form av ett ord. Detta för att 
sätta en etikett på den kondenserade texten som representerade innehållet. Exempel 
på kodningsord; bagatellisering, misstro, bekräftelse och okunskap. 
Analysförfarandet skrevs ned i tabeller med meningsbärande enhet, kondensering 
och kodning som beskrivits ovan. Författarna diskuterade sig sedan fram till 
tänkbara kategorier genom att para ihop koder vars innehåll passade med varandra. 
Kategorierna namn växte fram när de kondenserade meningsbärande enheterna 
återigen lästes igenom, se bilaga 4. Kategoriernas namn representerar alltså det 
innehåll som presenteras under dem. Detta resulterade i fyra kategorier och tre 
subkategorier. Kategori: Ointresse hos vårdpersonalen med tillhörande 
subkategorier: Kände sig ej stöttade och Okunskap hos vårdpersonalen. Kategori: 
Vårdpersonalen misstrodde dem med tillhörande subkategori: Smärtan var enbart 
psykologisk. Kategori: Vårdpersonalen bekräftade patientens sjukdomsupplevelse. 
Kategori: Vårdpersonalen engagerade sig. 

 

 
 
Resultat 
 
Resultaten visade att det fanns ett Ointresse hos vårdpersonalen. Även att 
patienterna Kände sig ej stöttade av vårdpersonalen och att det fanns Okunskap hos 
vårdpersonalen de mötte. Patienter kände även att Vårdpersonalen misstrodde dem 
i deras sjukdomsupplevelse och att vårdpersonalen ansåg att Smärtan var enbart 
psykologisk. Det fanns även upplevelser av positivt bemötande så som att 
Vårdpersonalen bekräftade patientens sjukdomsupplevelse och att Vårdpersonalen 
engagerade sig. 
 
Ointresse hos vårdpersonalen 
 
De patienterna som hade upplevt ett negativt bemötande av vårdpersonalen tyckte 
att bemötandet de fick var bristfällig för att de kände sig nonchalerade och ibland 



 

7 
 

även ignorerade av vårdpersonalen (Egeli, Crooks, Mathson, Ursa & Marchant, 
2008; Baltsén, Roslund, Gard, Lindström & Larsdotter Persson, 2002). Patienterna 
upplevde också att det fanns ett ointresse i bemötandet från vårdpersonalen för 
sjukdomen fibromyalgi bland vårdpersonalen (Paulson, Norberg & Danielson, 
2002; Thorne McGuinness, McPherson, Con, Cunningham & Harris, 2004). En 
annan upplevelse var att när inget bot kunde hittas till patienternas besvär 
förändrades attityden från att vara trevlig till förlorat intresse för patienten (Paulson 
et al. 2002).  
     En annan upplevelse hos patienterna var att vårdpersonalens bemötande var 
bristfälligt på grund av ointresse, då de inte informerade patienterna om sjukdomen 
(Lempp, Hatch, Carville & Choy, 2009).  

 
 

Kände sig ej stöttade 
 
Ett bristfälligt bemötande beskrevs när patienterna upplevde otillräcklig support 
från vårdpersonalen och det kunde uttrycka sig som en känsla av de inte blev tagna 
på allvar och då heller inte stöttade (Mui Cunningham & Jillings, 2006). Många 
patienter kände sig inte hjälpta i sin sjukdom för att vårdpersonalen i sitt bemötande 
inte respekterade deras autonomi och lyssnade inte till patientens egna förslag 
(Baltsén et al. 2002).  
     En del patienter kände sig även motarbetade av vårdpersonalen i 
kommunikationen mellan de båda parterna (Thorne et al. 2004). Inte heller var 
vårdpersonalen villig att hjälpa och stötta patienterna i deras smärthantering (a.a).   

 
 

Okunskap hos vårdpersonalen 
 
Känslan av att vårdpersonalen tycktes ha en bristfällig kunskap om fibromyalgi 
fanns hos vissa patienter (Baltsén et al. 2002; Thorne et al. 2004). Denna okunskap 
ledde enligt patienterna till en debatt om fibromyalgins natur, detta bemötandet 
upplevdes som ett hinder för ett effektivt vårdande (Mui Cunningham & Jilling, 
2006). Flera av patienterna uppfattade vårdpersonalen som oprofessionella när de 
frikostigt skrev ut smärtstillande utan att ge några andra råd till dem (Paulson et al. 
2002). En del av patienterna uttryckte även att vårdpersonalen inte litade på sin 
egen förmåga att behandla kroniska smärtpatienter och bemötandet blev präglat av 
okunskap (Hallberg & Carlsson, 1998).   
 
 
Vårdpersonalen misstrodde dem 
 
En känsla hos patienterna var att vårdpersonalen trodde att besvären var påhittade, 
eller att patienterna överdrev sina symptom (Egeli et al. 2008; Paulson et al. 2002; 
Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Thorne et al. 2004). Ibland upplevdes det 
även att vårdpersonalen i sitt bemötande inte uppmärksammade hur fibromyalgin 
påverkade patienternas dagliga liv, besvären underskattades och/eller minimerades 
(a.a). I vissa fall uppfattade patienten att detta berodde på att de inte såg sjuka ut 
(Schaefer, 1995) och att inga patologiska provsvar fanns (Thorne et al. 2004). 
Patienterna var också av uppfattning att vårdpersonalen kopplar ihop långvarig 
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smärta utan känd orsak med lathet (Paulson et al. 2002). 
 

”If you do not look like a sick person you cannot be sick.” 
 (Söderberg et al. 1999, s. 11) 

 
 
Smärtan var enbart psykologisk 
  
Patienterna upplevde ibland att vårdpersonal trodde smärtan enbart var psykologisk 
(Egeli et al. 2008; Schaefer, 1995; Söderberg at al. 1999). Patienter berättade om 
vårdpersonal som var helt ovillig att diskutera fibromyalgi som en somatisk 
sjukdom, de ansåg i stället att patienternas smärta var helt psykologisk (Egeli et al. 
2008). Vidare fanns det en känsla hos dessa patienter att när ingen orsak till smärtan 
kunde hittas övergick vårdgivarna till att antyda att besvären var psykologiska 
(Schaefer, 1995).  
     En av studierna visade att många patienter kände sig anklagade av 
vårdpersonalen då de i sitt bemötande antydde att fibromyalgin berodde på 
patienternas psykosociala livssituation (Thorne et al. 2004). Den psykosociala 
livssituationen beskrivs enligt Thorne et al. (2004) som; hur patienterna hanterar 
stress, personliga brister, händelser tidigare i livet eller lathet. En patient beskrev att 
hon blivit tillsagd att anledningen till hennes smärta var psykologisk: 
 
”I´ve found that women have been told ´you´re fat, ´you´re lazy, ´you´re not trying 
enough,´you must have been abused as a child. ´It´s a psychological effect. I´ve 
actually been told that myself.” (Thorne, et al. 2004, s. 34). 
 
 
Vårdpersonalen bekräftade patienternas 
sjukdomsupplevelse 
 
Upplevd bekräftelse i sin sjukdomsupplevelse som patient handlar om att bli 
bemött av vårdpersonalen på ett sätt så patienten känner sig betrodd, alltså 
motsatsen till att uppleva misstro. Patienterna använde ordet bekräftelse och att de 
upplevde detta av vårdpersonalen (Mui Cunningham & Jillings, 2006). I en annan 
studie ansåg patienterna att de blev betrodda och tagna på allvar av vårdpersonalen 
när de blev grundligt undersökta och sågs som individer genom att vården 
anpassades för dem (Baltsén et al. 2002). Samtliga patienter hade någon gång mött 
vårdpersonal som trott på dem (a.a). Patienterna kände sig förstådda, trodda och 
respekterade när de fick träffa ett vårdteam (Paulson et al. 2002). 
 
 
Vårdpersonalen engagerade sig 
 
Många patienter upplevde att vårdpersonalen visade dem intresse och att de 
lyssnade till vilka behov patienterna hade (Baltsén et al. 2002). Patienterna tyckte 
också att vårdpersonalen gav dem den tid de kände att de behövde. Det upplevdes 
även som ett positivt bemötande när vårdpersonalen förklarade vad de gjorde och 
lärde patienterna hur de kunde undvika eller minska sina besvär (a.a). En del 
patienter upplevde stöttning av vårdpersonalen när de engagerade sig i deras 
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sjukdom (Mui Cunningham & Jillings 2006). Vissa patienter berättade om att en 
del vårdpersonal engagerade sig i hur patienterna på bästa sätt kunde hantera sin 
smärta (Thorne et al, 2004). Denna vårdpersonal som var villig att ta sig tid att 
assistera patienterna till självhjälp ansågs vara extra stöttande (a.a). Det fanns 
patienter som fastslog att vårdpersonalen de träffade accepterade deras upplevelser 
och lyssnade till patienternas egna förslag till medicinsk behandling (Egeli et al. 
2008). 
 

 
 

Metoddiskussion 
 
En kvalitativ ansatts valdes till litteraturstudien eftersom syftet är att beskriva och 
skapa en förståelse av patientens upplevelse av bemötandet av vårdpersonal.  
     Urvalet av artiklar ses som något bristfälligt i och med det smala utbudet. Det 
hittades inga fler artiklar som svarade till syftet med de sökord som enligt 
författarna var relevanta. Det kan konstateras att mer forskning inom området 
fibromyalgipatienters upplevelser av bemötandet med vårdpersonal behövs.  
     Sökorden som användes till studien gav ett utbud som svarade till syftet på 
följande sätt: Det är fibromyalgipatientens (fibromyalgia & patient) upplevelse 
(experiences) av vårdpersonalens (health care & nursing) bemötande och attityd 
(attitudes) som skulle beskrivas. Söktermen attitudes kan upplevas som ett negativt 
ord och kan därmed gett ett urval som svarar till negativa upplevelser av 
bemötandet. Då studiens resultat även speglar positiva upplevelser av bemötandet 
med vårdpersonal ansåg att detta inte utgjorde en anledning att ta bort sökordet 
attitudes. De artiklarna som valdes att använda var av hög kvalitet, se bilaga 3. I de 
använda studierna skrivna av Thorne et al. (2004) och Mui Cunningham och 
Jillings (2006) står inget om erhållen diagnos bland urvalet, därför går det inte att 
veta om deras urval verkligen har diagnosen fibromyalgi. Däremot beskriver 
författarna till dessa två studierna att deras urval lever med fibromyalgi. Detta anses 
vara bristfälligt för liksom det beskrivs i vår bakgrund tvistas och omdebatteras 
fibromyalgins natur. Det är därför önskvärt att eventuell diagnos förtydligas men 
det tas för givet att dessa respondenter har en diagnos då författarna till dessa två 
studierna skriver att deras urval lever med fibromyalgi.  
     I en av studierna var de deltagande männen tvungna att vara gifta med eller 
leva ihop med en kvinnlig partner skriven av Paulson et al. (2002). Detta för att 
studien var en del av ett större projekt (a.a). Om alla deltagare i våra valda studier 
hade haft en partner kunde det påverka resultatet då omgivningens eventuella stöd 
kan påverka patienternas upplevelser av bemötandet av vårdpersonalen. Detta 
genom att socialt stöd kan underlätta sjukdomsbesvären (Beal, Stuijbergen, Brown, 
2009). Då de andra artiklarna inte hade det här kravet på sitt urval ansågs det att 
resultat i denna litteraturstudie inte blev påverkat. 
     I en av studierna uteslöts allvarligt sjuka människor skriven av Lempp et al. 
(2009). Medvetna om detta valdes ändå artikeln att användas då den för övrigt hade 
ett särskiljt brett urval. Etnicitet, familjestatus, arbetssituation och kön hos urvalet 
var varierat.  
     Gällande analysförfarandet valdes att använda innehållsanalys efter 
Graneheim och Lundman (2004). De meningsbärande enheterna valdes försiktigt ut 
så att enbart patienternas upplevelse av bemötandet av vårdpersonal och inte det 
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som de tycker är önskvärt i bemötandet inkluderades. Noggrannheten i urvalet av 
meningsbärande enheter har lett till ett renodlat resultat som svarar till syftet. Att 
använda sig av meningsbärande enheter ökar validiteten i en uppsats för att detta 
sätt är ett bra redskap för att mäta upplevelser hos patienter. En annan fördel med 
denna analys är att essensen av forskningsmaterialet bibehålls under 
kondenseringen och patientens upplevelser bevaras där med under analysens gång. 
En annan svårighet under analysens gång har varit att skapa kategorier som täcker 
allt kodat textmaterial och samtidigt skilja dem åt på ett adekvat sätt. Med att täcka 
materialet menas att inga kondenserade meningsbärande enheter hamnar emellan 
eller utanför kategorin.  
     Den största svårigheten för oss har varit det tunna artikelutbudet. Syftet valdes 
ändå att behållas eftersom det är värt att belysa då ca 2 % av befolkningen lider av 
fibromyalgi (Grefberg & Johansson, 2003). Det var svårt att hitta artiklar som 
svarade till det valda syftet. Detta kan även vara positivt då möjligen all befintlig 
forskning på engelska och svenska ingår i studien.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framgår det att många patienter upplever ett bristande intresse för 
fibromyalgi av vårdpersonalen. Tidigare forskning visar också att patienterna 
känner att de inte blir sedda eller tagna på allvar (Kool et al. 2009; Hellstöm et al. 
1999), detta stämmer överrens med resultaten i denna studie. 
     Vårdpersonalen verkar vara dåligt informerade om sjukdomen vilket i sin tur 
leder till att patienterna blir lidande. Detta går emot socialstyrelsens (2009) 
indikatorer för god vård. Där beskrivs det att patienten ska erbjudas individuellt 
anpassad information. Den ska även vara tillräcklig för att patienten själv ska kunna 
hantera sin hälsa (a.a). Möjligen kan informationsbristen enligt författarna leda till 
att patienterna inte känner sig stöttade av vårdpersonalen, vårdpersonalen bör även 
vara bättre insatta i hur fibromyalgi påverkar individens livsvärld för att ge stöd och 
adekvat information. Wiklund (2003) anser att det är viktigt att förstå människan i 
det totala sammanhanget och det innebär också att ha en förståelse för hur en 
sjukdom kan påverka helheten. Detta är enligt resultaten ett önskvärt 
bemötningssätt hos individer med fibromyalgi. Därför är detta enligt författarna 
viktigt att ha med sig som vårdpersonal som bemöter fibromyalgipatienter. 
Förståelsen och öppenheten för dessa individer kan erhållas genom utbildning av 
vårdpersonal vilket bekräftas av Lu et al. (2007). 
     Att vårdpersonalen inte respekterar patienternas autonomi och inte tar dem på 
allvar leder till ett vårdlidande och även en dålig vårdrelation (Dahlberg et al. 
2003). Om vårdaren inte har tillräcklig kunskap om ämnet fibromyalgi kan 
förförståelsen ta överhand, något som äventyrar vårdrelationen då öppenheten 
reduceras. En del vårdpersonal beskriver hur de undviker att erkänna fibromyalgi 
som en möjlig biomedicinsk sjukdom och stöter därför bort patienten (Hellström et 
al. 1998). Med detta som bakgrund kopplas resultaten om upplevt ointresse hos 
vårdpersonal ihop med förklaringen att det kan bero på att effektiv behandling 
saknas och även att kunskapsbristen leder till ett ointresse. Enligt studien framkom 
även fram att det fanns ett ointresse från vårdpersonalens sida när fibromyalgi 
patienten inte blir bättre i sin sjukdom. Om så är fallet så strider även detta mot en 
god vårdrelation då vårdpersonalen inte ska ha i avsikt att vinna något på relationen 
med patienten (Dahlberg et al. 2003). Syftet med vårdandet som på grund av 
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ointresse ibland åsidosätts är att ge patienten sin uppmärksamhet (Wiklund, 2003). 
     Svaret på frågeställningen om patienterna känner sig betrodda i sin sjukdom 
av vårdpersonalen, blev både ja och nej. Den misstron som patienterna upplever 
från vårdpersonalens sida leder till att det blir svårare för patienten att bli aktiv i sin 
egen behandling (Brattberg, 1995). Misstron kan yttra sig i att vårdpersonalen inte 
tar patienternas smärtor på allvar, vilket kan bekräftas av Hellström et al. (1999) 
och detta leder också till ett vårdlidande (Dahlberg et al, 2003). Wiklund (2003) 
menar att patienten måste bemötas på ett sätt som inte kränker personens värdighet 
vilket den gör om patienten inte blir betrodd.  
     Vårdpersonalen trodde att smärtan enbart var psykologisk eller påhittad, 
därmed var de ovilliga att diskutera den som en del av en somatisk sjukdom. Att 
vårdpersonalen inte tror på patienternas upplevelse bekräftas av Hellström et al. 
(1998). Detta kan enligt författarna vara ett resultat av vårdpersonalens 
förförståelse. Fördomarna kan göra att de skyller sjukdomen på personliga brister, 
såsom hur en individ hanterar stress istället för att se att det kan vara sjukdomen i 
sig som påverkar stresshanteringen. Patienter beskriver i denna studie just hur 
denna debatt om fibromyalgi bland vårdpersonal förhindrar vården från att bli 
effektiv. Återigen försvårar vårdpersonalen för patienten genom att inte ta 
vårdrelationen på allvar på grund av sin förförståelse för fibromyalgi (Dahlberg et 
al. 2003). 
   Anmärkningsvärt i resultaten var att en stor del av patienternas tillfredställelse i 
vårdpersonalens bemötande ligger i att som patient få en bekräftelse och att 
vårdpersonalen engagerar sig. Bekräftelsen som kunde ligga i att bli grundligt 
undersökt av vårdpersonal eller träffa ett vårdteam verkar hänga ihop med att 
patienten då känner att det läggs resurser på dem och det betyder att de blir tagna på 
allvar. För att återigen knyta an till Brattberg (1995) visar detta vikten av att tro på 
patienten så han/hon blir aktiv i sin egen behandling, om alla patienter behandlas 
med inställningen att de talar sanning så blir chanserna för god vård naturligtvis 
större. Fibromyalgipatienten som ofta beskriver sig ha en känsla av att vara en 
börda med känslor av skam inför omgivningen (Arnold et al. 2008) ska inte behöva 
känna detta även i sitt möte med vårdpersonal. En lösning på detta problem som så 
ofta uppenbarar sig enligt denna studies resultat, kan alltså lindras om patienten 
känner sig bekräftad trots fibromyalgins avsaknad av etiologi (Grefberg & 
Johansson, 2003). Engagemang som är en vidare bidragande faktor till en 
tillfredställande upplevelse av vårdpersonalens bemötande ska prägla sjukvården 
för patienterna. Detta gör vårdpersonalen i form av att informera och stödja 
patienten så de kan hantera sin egen hälsa (Socialstyrelsen, 2009) och att ta sig tid 
för patienten.  
     För att förankra dragna slutsatser i vårdvetenskapen gällande patienters 
upplevelse av bemötandet av vårdpersonal, påstår författarna att 
livsvärldsperspektivet ska appliceras på all vård. Om sjukvårdspersonal förstår att 
även vården som erhålls är en del av patienternas livsvärld blir vårdrelationen 
förhoppningsvis präglad av öppenhet och minskar där med fördomar mot 
fibromyalgi. 
     Något som uppmärksammades under arbetes gång som dock ligger utanför 
syftet var att männen i studierna i större utsträckning kände sig som en börda för 
sjukvården och var rädda att bli sedda som gnällspikar (Paulson et al. 2002). De 
undvek i många fall att tala om sin sjukdomsrelaterade ångest på grund av 
skamkänslor. Förhållandet mellan män och kvinnor i det totala urvalet var 149 
kvinnor och 20 män och gör detta därför till en uppsats med övervägande kvinnligt 
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urval. Detta konstaterande kan förslagsvis leda till forskning med syftet; 
uppfattning av bemötandet från vårdpersonal genom ett genusperspektiv.  
Intresset ökade även under arbetes gång för förförståelsen om fibromyalgi bland 
vårdpersonal. Därför vore mer forskning inom området önskvärt. 
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Artikelsökningen 
 
Bilaga 1 

 
Databas          Sökord Träffar Använda artiklar 

CINAHL All: fibromyalgia   

 +attitudes 50 2  (Egeli) 
   (Baltsén) 

 +attitudes 
+health care 

14 0 

 +experiences 109 0 

 +nursing 71 0 

 +patient 
+health care 

50 1  (Thorne) 

 

 +nursing 71 0 

 
ELIN@bleki
nge 

All: fibromyalgia   

 +experiences 121 1   (Lempp) 

 +experiences 
+nursing 

13 2  (Cunningham) 
    (Paulson) 

 +experiences 
+nursing 
+health care 

6 0 

 +attitudes 20 0 

 
Pubmed All: fibromyalgia   

 +experiences 
+health care 

61 0 

 +patient 
+experiences 
+health care 

47 0 
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 +patient 
+experiences 
+nursing 

19 0 

 +experiences 
+attitudes 
+health care 

24 0 

 
MEDLINE All:fibromyalgia   

 +health care 
+patient 

139 0 

 +experiences 
+patient 

65 0 

 
 
Manuell sökning 
 
PubMed fibromyalgia 

+Hallberg 
4 1 (Hallberg) 

 

 fibromyalgia 
+ Schaefer 

7 1 (Schaefer) 
 

Bibliotek-kat
alog Gräsvik 
 

Fibromyalgia 14 1 (Söderberg) 
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Kvalitetsgranskning, bedömningsmall av relevanta 
artiklar 
 
Bilaga 2 
 
Grad I 80-100 %, Grad II 70-79 %, Grad III 60-69 %. 
       
Poäng 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat 
= 3p) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas knapp- 
händig 

medel Välskrive
t 

Syfte  Saknas otydligt  Tydligt 

Metod      

Relevans till syftets 
forskningskaraktär (kvalitativ, 
kvantitativ) 

Obefintlig medel  Relevant 

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet) 

Saknas otydlig medel tydlig 

Beskrivning av urval 
(antal, till väga gång av val, 
relevans till forskningen)  

Saknas beskrivet  väl 
beskrivet 

Bortfall ej angivet >20% 5-20% <5% 

Etiska aspekter Saknas   Angivet 

Resultat     

Frågeställningar besvarade Nej   ja 

Analys av forskningsmaterial 
redovisas  

Nej otydligt  
redovisat 

 tydligt 
redo- 
visad 

 
 
 
Diskussion 

    

Diskussion av förförståelse 
eller egen påverkan av 
forskningen dvs. egenkritik 

Saknas fattig 
diskussion 

 tydlig  

Slutsatser     
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Överensstämmer med 
resultaten  

Nej   Ja 

Ogrundade slutsatser  Ja   Nej 

(Max 39 p) P P P P 

Totalt     

 
 
Modifierad efter Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikelöversikt 
 
Bilaga 3 
 
 

Författare/ 
år 

titel Tidskrift syfte metod Kvalitet  

Baltsén, J., 
Roslund, M., 
Gard, G., 
Lindström, 
I., & 
Larsdotter 
Persson, A. 
(2002). 

Hur bör kvinnor 
med fibromyalgi 
bemötas på bästa 
sätt? 

Nordisk 
fysioterapi 

Att utforska hur 
fibromyalgipatient
er upplever  mötet 
med 
vårdpersonalen 
och deras egen 
familj. 

kvalitativ Grad 1 

Egeli A, N., 
Crooks A, 
V., 
Matheson, 
D., Ursa, M., 
& Marchant, 
E. (2008). 

Patients´ views: 
Improving care 
for people with 
fibromyalgia. 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Cronic Illness 
in association 
with Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att ge 
vårdpersonal 
patienters syn på 
förbättring av 
vården för 
personer med 
fibromyalgi. 

kvalitativ Grad 1 

Hallberg 
R-M, L., & 
Carlsson G, 
S. (1998). 

Psychosocial 
vulnerability and 
maintaining 
forces related to 
fibromyalgia. 

Scandivian 
Journal of 
caring sciences 

Att beskriva hur 
kvinnor med 
fibromyalgia 
upplever smärtan 
och hur sjukdomen 
påverkar dem 
socialt. 

kvalitativ Grad 1 

Lempp K, 
H., Hatch L, 
S., Carville 
F, S., & Choy 
H, E. (2009). 

Patients´ 
experiences of 
living with and 
receiving 
treatment for 
fibromyalgia 
syndrome: a 
qualitative study. 

BMC Musculo- 
skeletal 
disorders 

Att förstå 
patienters 
upplevelser av att 
leva med 
fibromyalgia. 

kvalitativ Grad 1 

Mui 
Cunningham
, M., & 
Jillings, C. 
(2006). 

Individuals 
Description of 
Living With 
Fibromyalgia. 

Clinical 
Nursing 
Research 

Att undersöka 
individer 
upplevelser av att 
leva med 
fibromyalgia. 

kvalitativ Grad 1 

Paulson, M., 
Norberg, A., 
& 
Danielsson, 
E. (2002). 

Men living with 
fibromyalgia-typ
e pain: 
experience as 
patients in the 
Swedish health 
care system. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Hur män  med 
fibromyalgia 
upplever  hur det 
är att vara patient i 
svenska 
sjukvårdssystemet
. 

kvalitativ Grad 1 

Schaefer K, 
M. (1995). 

Struggling to 
maintain 
balance: a study 
of women living 
with 
fibromyalgia. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
fibromyalgia. 

kvalitativ Grad 1 

Söderberg, 
S., Lundman, 

Women´s 
experiences of 

Diss. Umeå 
Universitet. 

Att förstå kvinnors 
upplevelser av att 

kvalitativ Grad 1 
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B., & 
Norberg, A. 
(1999). 

living with 
fibromyalgia: 
Struggeling for 
dignity. 

Umeå: 
Solfjädern 
Offset AB. 

leva med 
sjukdomen 
fibromyalgi. 

Thorne, S., 
McGuinnes, 
L., 
McPherson, 
G., Con, A., 
Cunningham
, M., Harris 
R, S. (2004) 

Health care 
communication 
issues in 
fibromyalgia: An 
interpretive 
description. 

Physiotherapy 
Canada 

Att beskriva 
fibromyalgipatient
ers upplevelser av 
interaktionen med 
sjukvårds- 
personalen. 

kvalitativ Grad 1 
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Exempel på analysförfarandet 

Bilaga 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Sub- 
kategori 

When the physicians could 
not find a cause they were 
quick to imply and or 
actually say that the 
problem had to be 
psychological. 

När v.p* inte hittade 
någon orsak antyde 
eller sa dem att 
besvären var 
psykologiska. 

Misstro Vårdpersonalen  
misstrodde dem    

Smärtan 
var enbart 
psykolog- 
isk  

Participants noted that one 
of the barriers to effektive 
manegement was that the 
nature of fibromyalgia is 
still a matter of debatt 
among some health care 
professionals. 

Fibromyalgin natur 
debatteras fortfarande 
bland v.p*. 

Okunskap Ointresse hos 
vårdpersonalen                                     

Okunskap 
hos v.p* 

Health care professionals 
who were willing to assist 
them with thinking trough 
possible ways to 
self-manage the pain were 
considered particularly 
helpful in this regard.   

V.p* som vid smärta 
assisterade till själv- 
hjälp ansågs 
hjälpfulla.  

Stöttning Vårdpersonalen 
engagerade sig 

 

Even if the staff believed 
that their pain was genuine, 
feelings of being looked 
upon as exaggerating their 
pain was expressed. 

V.p* trodde att 
smärtan var genuin 
men överdriven. 

Misstro Vårdpersonalenmi
sstrodde dem    

 

Another barrier was 
inadequate support from 
health care providers.  
 

Otillräcklig support 
från v.p*.  

Ej 
stöttande 

Ointresse hos 
vårdpersonalen           
 

Kände sig 
ej stöttade 

 
*Vårdpersonal 


