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Sammanfattning 

Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt syndrom och är ett av de vanligaste 

reumatiska syndromen vilket drabbar övervägande kvinnor. Det har framkommit att 

endast läkemedelsbehandling för fibromyalgi inte räcker till som symptomlindring för 

personer med fibromyalgi. Utan det finns ett behov av utökad kunskap om andra 

omvårdnadsåtgärder och behandlingsmetoder upptill läkemedelsbehandlingen. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa icke-farmakologiska interventioner och dess 

effekter hos personer med fibromyalgi. Metod: Studien genomfördes som en allmän 

litteraturstudie där resultatet innehåller 14 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet 

presenteras i kategorier med effekter på smärta, psykisk hälsa, kroppsliga funktioner 

och livskvalitet. Litteraturstudiens resultat visade på positiva effekter av 

symptomlindring inom dessa icke-farmakologiska interventioner: aerobiskträning, 

andningsövningar, exergames, flexibilitetsträning, mindfulness, motståndsträning, 

musikterapi, stretchningsträning, styrketräning och tai chi. De effekter som 

uppmärksammades i denna studien var minskad upplevd smärta, depression och 

minskad användning av läkemedel. Konklusion: Varje enskild icke-farmakologisk 

intervention i resultatet uppfattas vara fullt användbara inom omvårdnaden och 

lindringen av symptom hos personer med fibromyalgi. Det anses att ytterligare 

forskning krävs för att kartlägga ett helomfattande område av icke farmakologiska 

interventioner och dess effekter i att lindra lidande hos personer med fibromyalgi.
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Abstract 

Background: Fibromyalgia is a chronic syndrome and is one of the most common 

rheumatic syndromes that predominantly affect women. It has emerged that only drug 

treatment for fibromyalgia is not enough as a symptom relief for people with 

fibromyalgia. there is a need for increased knowledge of other nursing measures and 

treatment methods instead of just relying on drug treatment. Aim: The purpose of this 

study was to map non-pharmacological interventions and their effects on people with 

fibromyalgia. Method: The study was conducted as a general literature study where 

the result contains 14 scientific articles. Results: The results are presented in 

categories with effects on pain, mental health, bodily functions and quality of life. The 

literature study's results showed positive effects of symptom relief in these non-

pharmacological interventions: aerobic training, breathing exercises, exergames, 

flexibility training, mindfulness, resistance training, music therapy, stretch training, 

strength training and tai chi. The effects noted in this study were less perceived pain, 

depression and decreased use of drugs. Conclusion: Each individual non-

pharmacological intervention in the result is considered to be fully useful in the care 

and relief of symptoms in people with fibromyalgia. It is considered that further 

research is needed to identify a full range of non-pharmacological interventions and 

their effects in alleviating the suffering of people with fibromyalgia. 
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Inledning 

Fibromyalgi är ett kroniskt syndrom som beskrivs först på 1970-talet, den är ett av de 

vanligaste reumatiska syndromen och uppträder i cirka 2–8% i den globala 

populationen (Silverwood et al, 2017). Fibromyalgi drabbar övervägande kvinnor, 

därav 60–80% av de personer som lider av fibromyalgi är kvinnor i medelåldern. 

(Jelin et al. 2012; Häuser, Kossewa, Üceyler, Kloser & Sommer, 2011). Fibromyalgi 

är karaktäriserat av omfattande kroniska smärtor samt en variation av andra symptom 

som kan bestå av fatigue, muskelstelhet, ångest, depression, sömnstörningar, kognitiv 

påverkan i form av minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter samt förvirring.  

Symptomen har inget konsekvent mönster utan svårighetsgraden och varaktigheten av 

symptomen varierar (Menzies, 2016). Enligt Poindexter (2017) beror ångesten och 

depressionen på att personer med fibromyalgi ofta känner sig exkluderade och 

begränsade på grund av de begränsningar som syndromet sätter för individen. 

Avsaknaden av förståelse som relaterar till fördomar och graden av kunskap hos 

närstående och vårdpersonal kan vidare förstärka denna effekt. Enligt Silverwood et 

al. (2017) så känner personer med fibromyalgi sig tvungna att övertala vårdpersonalen 

om att få bekräftelse av sina symptom. Den stora mängd personer som känner sig 

övergivna och upplever lidande då de söker hjälp från sjukvården men inte blir 

trodda, leder till att de aktivt söker efter vårdgivare som kan ge adekvat vård och hjälp 

för symptomlindring. Det beskrivs att en god relation är avgörande vid vården av 

personer med fibromyalgi (Poindexter, 2017). Enligt Sim och Madden (2008) så krävs 

i samband med den goda relationen en förståelse av symptomen som kan bidra med 

att en terapeutisk vårdrelation utvecklas.  

På grund av svårigheterna med att diagnostisera och klassificera patienternas symtom 

så finns det i dagsläget inga specifika psykologiska, farmakologiska eller icke-

farmakologiska behandlingar som funnits vara generellt effektiva för personer som 

lider av fibromyalgi (Menzies, 2016). Detta har medfört att personer med fibromyalgi 

tenderar till att ordineras allt fler mediciner, dessa mediciner fokuserar på enskild 

symptomlindring. Detta har lett till en problematik där personer med fibromyalgi får 

utskrivna läkemedel för specifika symptom men med bristfällig verkan. Läkemedel 

som innefattas för symptomlindring av fibromyalgi är grupper som anti-depressiva, 

anti-inflammatoriska, analgetiska och sedativa läkemedel (Durif-Bruckert et al. 2015).  

(Menzies, 2016) beskriver att det idag inte finns någon generell riktlinje globalt för 

behandlingen utav fibromyalgi, och att de riktlinjer som finns är få och nationellt 

kopplade till vissa länder. Dessa riktlinjer framhåller vikten av patientutbildning samt 

individens egenvårdsstrategier, dessutom stärker alla riktlinjer behovet av en 

kombination av farmakologisk behandling och icke-farmakologiska interventioner. 

Bakgrund 

Inom reumatisk vård är fibromyalgi den vanligaste ohälsan (Cohen, 2017). Tidigare 

känt som ”fibrosit”, har fibromyalgi blivit identifierat som ett syndrom istället för en 
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sjukdom, då det i dagsläget finns en avsaknad av tydlig etiologi och behandling 

(Menzies, 2016). Detta gör att syndromet hamnar under medicinskt oförklarliga 

symptom, då den biomedicinska grunden och dess uppkomst inte kan förklaras. Det 

finns som stöd för diagnostiseringen av syndromet, kriterier som utvecklades på 

1990-talet av läkare knutna till American College of Rheumatology (ACR). Dessa 

kriterier har reviderats flertalet gånger genom åren och är idag ett accepterat och 

använt stöd vid diagnostisering av fibromyalgi. Det noteras att ACR är bara en del av 

diagnostiseringen, det krävs ytterligare en mer djupgående fysisk undersökning innan 

diagnos kan ställas för fibromyalgi (Menzies, 2016). 

Fibromyalgi symtomen kan ha en negativ påverkan och försvagande effekt som 

inverkar på alla aspekter av det dagliga livet. Inverkan på personernas liv kan bli att 

de förhåller sig till en mer stillandesittande livsstil, vilket kan ge en påverkan på 

personens funktionella förmåga samt förvärra kroppsliga hinder. Dessa hinder kan 

vara en negativ faktor på personens livskvalitet och leda till mental ohälsa (Traska, 

Ruthedge, Mouttapa, Weiss, & Aquino, 2010). Molinari, García-Palacios, Enrique, 

Roca, Fernández-Llanio Comella och Botella, (2017) beskriver att symptomen för 

personer med fibromyalgi har lett till att antalet sjukvårdsvistelser blir omfattande 

samt att antalet missade arbetsdagar har gjort att patienter upplever en sänkt och 

ihållande låg livskvalitet, där cirka 35 % av personerna med fibromyalgi upplever 

svårigheter med att utföra sina vardagliga aktiviteter. Bristen på specifik behandling 

skapar utmaningar för hälso- och sjukvården (Cohen, 2017). Enligt Menzies (2016) 

krävs ett multimodalt tillvägagångssätt för symptomhantering, vilket behöver 

individanpassas särskilt för varje individs unika behov. Multimodalitet innebär att 

inkludera flera former eller typer av vård för en enskild insats, till exempel sker 

behandling för en person med fibromyalgi genom att kombinera olika interventioner 

som farmakologiska, icke-farmakologiska interventioner och rådgivning. 

Multimodalitet involverar även flera yrkesgrupper som sjuksköterska, läkare, 

fysioterapeut och övriga relevanta specialiteter för sjukdomsgruppen vilket bildar ett 

multidisciplinärt vårdteam (Merriam-Webster, 2018). Multidisciplinära vårdteam 

initierar såväl farmakologiska som icke-farmakologiska interventioner för lindring av 

symptom. Farmakologisk behandling av fibromyalgi fokuserar främst på 

antiepileptika (gabapentin, pregabalin), antidepressiva (SNRI, SSRI, TCA), 

muskelrelaxantia, opioider (hydromorfon, morfin, metadon, oxykodon, tramadol) och 

NSAID-preparat. Att inta så många läkemedel leder till stor risk för 

läkemedelsbiverkningar vilket kan komplicera symptomhanteringen. Detta styrker 

behovet av alternativ till farmaka i form av omvårdnad samt kunskap i form av 

egenvårdsstrategier där välinformerad sjukvårdspersonal spelar en stor roll (Menzies, 

2016). Enligt Bidonde, Jean Busch, Bath, och Milosavljevic (2014) så finns det ett 

behov av information relaterat till effektiva interventioner, vilket kan vara till stöd för 

sjukvårdspersonal.  
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Icke-farmakologiska interventioner 

Definitionen av en icke-farmakologisk intervention är enligt Psykologiguiden (2018) 

när man vidtar åtgärder i syfte att åstadkomma något som kan leda till förändring. 

Interventioner har olika former där åtgärderna kan vara medicinska, psykologiska, 

sociala och beteende (Psykologiguiden, 2018). Andra benämningar för icke-

farmakologiska interventioner är ”kompletterande behandling”, ”traditionell 

behandling” och ”alternativ behandling” (Fitzpatrick, 2017). Enligt Fitzpatrick (2017) 

syftar dessa till att sammanfläta behandlingar, verktyg och produkter som kan hjälpa 

och bemöta personers fysiska, mentala, emotionella och andliga behov. 

Naturläkemedel ingår i dessa begrepp vilka ofta inte har vetenskapligt stöd i hälso- 

och sjukvården men inkluderar även begreppen kroppsövningar, psykologiska och 

andliga behandlingar. Kompletterande eller alternativ behandling är på olika grad 

accepterat och integrerat i hälso- och sjukvården, men det finns mycket skepsis över 

dess effekt och trovärdighet (Fitzpatrick, 2017).  

 

World Health Organisation (2002) hävdar att traditionell behandling innefattar ett 

brett område med behandlingar som naturmedicin, men även mer vetenskapligt 

prövade behandlingar som träning och kroppsbehandling i olika former som, 

akupunktur, qi gong och kiropraktik. World Health Organisation (2002) beskriver att 

ett stort antal länder och kontinenter har ett väl implementerat användande av 

traditionell behandling, men framhåller behovet av att stärka kvalitén och 

effektiviteten av dessa genom vetenskap.  Menzies (2016) nämner att kompletterande 

och alternativ behandling kan ge personer med fibromyalgi viss hjälp utöver 

sjukvårdens implementerade vård. 

Teoretisk referensram – Lidande 

Lindrande av lidande ingår i sjuksköterskans grundläggande huvuduppgifter 

tillsammans med att främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Katie Eriksson (Eriksson, 1994) formulerar lidande 

som att det är tillägnat människan och att leva innebär att man bland annat lider.  

Varje människas lidande är unikt och därför kan man aldrig riktigt förstå en annan 

persons lidande. Eriksson (1994) har kategoriserat tre former av lidande inom vården: 

Sjukdomslidande, Vårdlidande och Livslidande. Med sjukdomslidande menas med 

det lidande individen upplever i sin sjukdom och den behandling de genomgår. 

Vårdlidande beskriver hur relationen till vårdsituationen kan bilda en lidande 

erfarenhet. Sist beskrivs livslidande som det lidande som varje individs unika liv 

utgör. Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande är nära sammankopplat till 

sjukdomar och symptom som till exempel fibromyalgi (Eriksson, 1994). Sim och 

Madden (2008) beskriver lidande som den vardagliga smärtan man lever med, 

relationerna som påverkas av personens fatigue, och att relationen till vården påverkas 

av ens svårigheter med att beskriva sina subjektiva problem. Vidare beskriver 

Eriksson (1994) att lida som människa är att pinas och våndas, att lida menas med 

kampen att kämpa och att utstå. Vårdens uppgift är att lindra lidande men i många fall 
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kan det vara vården som skapar lidandet (Eriksson, 1994). Exempel på detta kan visas 

i vad som nämns tidigare där Poindexter (2017) nämner att människor med 

fibromyalgi ofta känner sig övergivna och i lidande när de inte blir trodda i mötet med 

sjukvården. Personer med fibromyalgi som inte blev trodda av sjukvården kunde 

enligt Poindexter (2017) förvärra och utveckla många negativa beteenden. Dessa 

beteenden kunde vara social isolering på grund av fatigue och smärta, stigmatisering 

orsakad av bristen på legaliserad diagnos, känslor av hopplöshet av att symptomen 

inte kan förbättras eller osäkerheten runt framtiden. Socialstyrelsen (2017) nämner 

lidandet vid bemötandet med hälso-och sjukvården genom sin definition på 

Patientsäkerhetslagen, där vårdskada som kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

kan ses som lidande, lidande som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

vidtagits när personen kommer i kontakt med vården. Enligt Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) § 1 skall vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten (Sveriges riksdag, 2010). Patienten ska visas omtanke och respekt, 

alternativt enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) § 7 skall hälso- och sjukvården 

medverka till att patienten ges möjlighet till att välja behandlingsalternativ respektive 

hjälpmedel (Sveriges riksdag, 2010). Enligt Poindexter (2017) är det viktigt att aktivt 

lyssna på patienten, genom att lyssna på patienten kan det hjälpa sjuksköterskan att 

förstå diagnosen och identifiera behov personen som lider av fibromyalgi har. Genom 

detta kan förtroendet och relationen byggas upp mellan sjuksköterska och patient 

vilket kan öka medverkan till engagemang vid icke-farmakologiska behandlingar från 

patientens sida. Poindexter (2017) framhåller kravet av att möta en person med 

fibromyalgi utan bias och att sjuksköterskan är en vital del i symptomlindringen, 

genom att motivera och engagera personen till att ta kontroll över sitt syndrom. 

Almqvist och Haag (2017) karakteriserar lidande som en förlust av kontroll antingen 

mental eller kroppslig. Kontroll är viktigt för att upprätthålla sin integritet som 

person, om denna kontroll börjar brytas ner finns det en risk för att individen skall 

förlora sitt sammanhang till omvärlden. Många former av lidande kan bli beskrivet 

som en förlust på självbestämmande eller kontroll, till exempel sjukdom och 

handikapp har en inverkan på personens autonomi och handlingsförmågan att 

bestämma själv över sin kropp. Vidare nämner Almqvist och Haag (2017) att mentalt 

lidande kan härledas från förlusten av kognitiv kontroll, exempel som ges är 

depressiva besvär, och att tankarna vandrar vilket ger en känsla av att individen inte 

har grepp över sig själv och sina känslor. 

Problemformulering 

Fibromyalgi är ett syndrom med stor variation på behandlingar. De icke 

farmakologiska behandlingarnas effekt och hjälp för symptomlindring är en stor del 

av patientens egenvård, ett område där sjuksköterskan kan ge råd, stöd och assistans 

för lindring av symptom. Bristen på en standardiserad behandlingsregim och 

okunskap från hälso- och sjukvården kan påverka patienten negativt. Det är därför 

angeläget att kartlägga de effekterna icke-farmakologiska interventioner har för att 

kunna stödja personer med fibromyalgi. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa icke-farmakologiska interventioner och dess 

effekter hos personer med fibromyalgi.  

Metod 

Metoden som användes i denna studie var en allmän litteraturstudie, baserad på 14 

kvantitativa artiklar. Alla resultatartiklarna granskades avseende deras kvalitet enligt 

Carlsson & Eiman, (2003). 

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades med en ostrukturerad preliminär sökning i olika 

akademiska databaser vilket gav en inblick i den forskning som redan utförts (Friberg, 

2017). Efter denna ostrukturerade sökning så fastställdes den preliminära 

problemformuleringen och syftet då det bedömdes finnas tillräcklig mängd forskning 

som stöd för litteraturstudien (Friberg, 2017). Efter den ostrukturerade sökningen 

påbörjades den strukturerade sökningen i databaserna: Cinahl, PubMed, SweMed+ 

och PsycInfo. Dessa databaser valdes då de har ett innehåll av studier och forskning 

som är relevanta till litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Databassökningen påbörjades i Cinahl och replikerades sedan i PubMed, Psychinfo 

och SweMed+. Sökningarna gjordes med följande sökord, Fibromyalgia, Therapy, 

Effects, Interventions, Treatment Outcomes, Fibromyalgia Syndrome och Non-

Pharmacological Interventions. Dessa sökord valdes då de relaterar till syftet. I den 

preliminära sökningen fanns Treatment Outcomes som ett vanligt förekommande 

subheading i Cinahl och har därav valts att läggas till i sökorden.  

 

Databassökning i Cinahl 

 

I Cinahl började sökningen med Exact Major Heading Fibromyalgia och Subheading 

Therapy med den booleska termen AND i kombination med fritextssökordet Effects. 

Fibromyalgia/Therapy och Effects användes som sökord då de är centrala sökord från 

begrepp relaterat till syftet. Exact Major Heading Fibromyalgia och Subheading 

Therapy, användes under alla sökningar, utom vid en sökning i Cinahl, dessa två 

sökord användes sedan i olika kombinationer med övriga sökord för att få ett resultat 

som matchar syftet.  

 

I andra sökningen som genomfördes valdes Treatment Outcomes istället för Effects då 

dessa begrepp är nära besläktade med varandra. Treament Outcomes fanns som Exact 

Major Heading och användes i sökningen för att snäva in specifikt på behandlingens 

effekter.  

 

Sökordet Non-Pharmacological Interventions fanns som Exact Minor Subject och 
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användes i sökningar med booleska termer AND och OR. Dessa användes i 

kombination med andra sökord då Non-Pharmacological Interventions är ett centralt 

begrepp för syftet. Booleska termen AND gav väldigt få resultat därför valdes OR för 

att få ett större resultat. Följande sökningar med Exact Major Heading/Subheading 

Fibromyalgia/Therapy OR Exact Minor Heading Non-Pharmacological Interventions 

AND fritext Effects AND Exact Major Heading Treatment Outcomes resulterade i 15 

träffar.  Då Non-Pharmacological Interventions gav för snäv sökning valdes sökord 

Interventions som ett bredare sökresultat. Interventions användes i sökningen Exact 

Major Heading/Subheading Fibromyalgia/Therapy AND Exact Major Heading 

Treatment Outcomes AND fritext interventions, detta resulterade i 74 träffar. Dessa 

två sökningar resulterade inte i några artiklar för resultatet och valdes därav att inte 

inkluderas i sökhistoriken. Den första sökningen som gav resultatartiklar i Cinahl var 

Exact Major Heading Fibromyalgia, Subheading Therapy AND Effects. Sökningen 

gav 35 träffar där 27 abstrakt lästes. Tre av dessa artiklar granskades vilket 

resulterade i tre resultatartiklar. 

 

Under den andra sökningen användes Fibromyalgia Syndrome då det är ett nära 

besläktat sökord till Fibromyalgia och detta användes som ett komplement i 

kombination med den booleska termen OR för att få ett bredare omfång i sökningen. I 

denna sökning användes trunkering av intervention* för att få ytterligare bredd på 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Andra sökningen var Exact Major 

Heading Fibromyalgia, Subheading Therapy OR fibromyalgia syndrome AND Exact 

Major Heading treatment outcomes AND intervention*. Sökningen gav 79 träffar 

därav 59 abstrakt lästes. Av dessa 59 abstrakt var 37 stycken dubbletter vilket innebär 

att de framkommit i tidigare sökningar. Två av dessa artiklar granskades varav en 

inkluderades i resultatet.  

 

Samtliga sökningar resulterade i 203 antal träffar, 86 lästa abstrakt av vilka 37 

dubbletter. Efter exklusion utifrån fastlagda kriterier, granskades fem artiklar från 

Cinahl med Carlsson och Eimans kvantitativa granskningsmall vilket resulterade i 4 

artiklar som kom att ingå i resultatet.  

 

Databassökning i PubMed 

 

Sökningarna i PubMed replikerades med identiska termer och sökord som användes i 

Cinahl beskrivet ovan. Samtliga Major Headings och Subheadings i Cinahl fanns som 

MeSH Headings och MeSH Subheadings i Pubmed, resterande sökord användes som 

fritextsökord. Av åtta sökningar i PubMed gav fyra till största delen dubbletter och 

resulterade inte i några resultatartiklar. Därför inkluderades inte dessa i sökhistoriken. 

Första sökningen i PubMed var MeSH Heading Fibromyalgia, SubHeading Therapy 

AND fritt textsökord Effects. Sökningen gav 185 träffar därav 60 abstrakt lästes, 29 
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av dessa var dubbletter. 12 av dessa artiklar granskades varav tio artiklar kom att ingå 

som resultatartiklar. 

Andra sökningen i databasen PubMed var MeSH Major Topic Fibromyalgia AND 

fritt textsökord Interventions AND fritt textsökord Effects. Denna sökning gav 35 

träffar där 20 abstrakt lästes med 15 dubbletter. Två av dessa artiklar granskades 

därav ingen kom att vara med i resultatet. 

Tredje sökningen i PubMed var MeSH fibromyalgia, MeSH SubHeading Therapy OR 

fritt textsökord Fibromyalgia Syndrome AND MeSH Treatment Outcome AND 

Intervention*. Sökningen gav 58 träffar varav 47 abstrakt lästes av dessa abstrakt var 

40 dubbletter. En artikel granskades men den höll inte standarden för att komma med 

i resultatet. 

Fjärde sökningen var MeSH Fibromyalgia, SubHeading Therapy OR MeSH 

SubHeading Non-Pharmacological Interventions AND fri text sökord Effects AND 

MeSH Treatment Outcome. Sökningen gav 90 träffar varav 52 abstrakt lästes där 50 

av dessa artiklar var dubbletter. En artikel granskades men resulterade inte i någon 

artikel för resultatet.  

 

Samtliga sökningar i PubMed resulterade i 368 antal träffar, av dessa lästes 179 

abstrakt därav 134 var dubbletter. 16 artiklar från PubMed granskades med Carlsson 

och Eimans kvantitativa granskningsmall och 10 av dessa kom att ingå i resultatet. 

 

SweMed+ 

 

En sökning i SweMed+ utfördes med syftet att hitta relevanta artiklar skrivna på 

svenska. Dessa sökningar resulterade inte i något relevant resultat, då innehållet som 

uppkom var mestadels dubbletter som visats i tidigare sökningar på Cinahl och 

PubMed. Ytterligare orsaker till att inte SweMed+ gav relevant data var att många 

artiklar var på språk som inte behärskades eller så exkluderades artiklar på grund av 

att studier inte relaterade till syftet. Det blev 7 träffar på sökningen i SweMed+. 

Databassökning i PsycInfo 

 

Sökningar i PsycInfo replikerades med identiska termer och sökord som användes i 

Cinahl och PubMed. Samtliga sökningar i PsycInfo resulterade i 260 träffar, 0 

abstrakt lästa varav ingen artikel från PsychInfo kom att ingå i resultatet. Inga abstrakt 

lästes på grund utav att datamättnad var uppnådd från tidigare sökningar i PubMed 

och Cinahl. 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

De Inklusionskriterier som användes för datainsamlingen var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2013–2018.  Detta då tidigare limits med 2008–2018 gav för stora 

och icke-hanterbara mängder artiklar och beslut togs då att snäva in sökningen för att 

hitta nyare forskning. Forskning på engelska var önskvärt och valdes som en 

begränsning på grund av språkförståelsen. Det valdes att endast inkludera vuxna 18+ 

(All Adults) baserat på syndromets prevalens i den vuxna befolkningen. Då det sågs 

av vikt att artiklarna skulle vara etiskt godkända, valdes artiklar som följer någon 

form av etisk riktlinje eller hade blivit godkänd av en etisk kommitté (SFS 2003:460). 

 

Artiklar exkluderades om någon form av farmakologisk intervention eller 

läkemedelsbehandling var med i studien. Artiklar som inkluderar flera diagnoser eller 

sjukdomar i kombination med Fibromyalgi exkluderades för att få ett tydligare fokus 

på vald population relaterat till litteraturstudiens syfte. 

 

I samband med den systematiska databassökningen i Cinahl och PubMed valdes 83 

artiklar ut av 482 antal lästa abstrakt. Mängden valda artiklar ansågs i detta skede vara 

för omfångsrikt, därför togs beslut att via manuellt förfarande exkludera vissa 

specifika icke-farmakologiska interventioner som krävde för komplexa samt dyra 

instrument och istället fokusera på studier som undersökt olika former av 

interventioner som kan utföras enskilt som egenvård för symptomlindrande syfte hos 

personer med fibromyalgi.  

Valet av egenvård resulterade i att 29 artiklar exkluderades baserat på terapier och 

interventioner som kräver assistans från annan part för att kunna utföra terapin eller 

interventionen själv och nio artiklar exkluderades för att de var för komplexa eller 

dyra. Efter denna exkludering återstod 45 artiklar, och bedömningen gjordes att denna 

mängd fortfarande var för stor. Därför valdes det att endast inkludera de artiklar där 

interventionerna kunde utföras i hemmiljö med hjälp av utbildning eller kunskap från 

sjuksköterskan. Beslut togs även om att exkludera artiklar som inkluderar ett 

interdisciplinärt team, då dessa ofta innefattar någon form av farmakologisk 

intervention. Efter detta återstod 41 artiklar. Artiklarna som återstod översiktslästes 

och kontrollerades om dess beskrivna forskning blivit etiskt godkänd av kommittee 

eller följt etiska riktlinjer. Artiklar vars studier inte blivit etiskt granskade 

exkluderades, detta resulterade i att de 36 artiklar som fanns kvar valdes för djupare 

kvalitetsgranskning. 

 

Efter djupare läsning utav studierna exkluderades artiklar som inte var relevanta 

utifrån studiens syfte enligt tidigare kriterier, man fann även en artikel vilken var en 

dubblett. Efter denna genomgång av artiklarna så återstod 21 artiklar, vilka alla 

ansågs vara relevanta för vidare granskning. 
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Artiklarna granskades med Carlsson & Eiman’s bedömningsmall för kvantitativa 

studier vilket är en tre-gradig skala på vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 

2003).  Kravet för inklusion till databearbetningen var Grad I, högsta möjliga 

vetenskapliga kvalitet.  Efter granskningen återstod 14 artiklar vars studie bedömdes 

ha ett relevant resultat för litteraturstudiens syfte.  Som avslutning på datainsamlingen 

slutfördes artikelöversikten av de 14 artiklar som användes till resultatet, dessa 

artiklar kan ses i Bilaga C 

Resultat av datainsamling 

Sammanfattning av alla databassökningarna resulterade i 749 träffar, av dessa lästes 

265 abstrakt från Cinahl och PubMed. 171 dubbletter identifierades och 83 artiklar 

bedömdes lämpliga utefter litteraturstudiens syfte. Dessa 83 artiklar genomgick en 

enskild grundlig granskning. Under denna granskning exkluderades artiklar baserat på 

studiens exklusionskriterier. Efter exklusionen genomfördes blev resultatet att 21 

artiklar granskades med Carlsson & Eimans kvantitativa granskningsmall där 14 av 

dessa artiklar ingick i det slutgiltiga resultatet. 

Databearbetning 

Databearbetningen har utförts utifrån Forsberg och Wengström (2013) beskrivning av 

deras fem steg för innehållsanalys. 14 artiklars resultat ingår i analysen, dessa artiklar 

har grundligt lästs flertal gånger genom att läsa artiklarna från början till slut, detta är 

för att få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Efter denna läsning påbörjades en 

utförlig enskild analys av samtliga artiklars resultat, under denna läsning 

identifierades relevant data som besvarade litteraturstudiens syfte. Denna data 

sammanfogades sedan till ett enskilt dokument för förberedelse av 

kodningsprocessen. Dessa dokument lästes igenom gemensamt för att identifiera 

likheter och skillnader som kunde användas till kodningen. En sammanställning av 

dokumenten gjordes där gemensamma nämnare och återkommande data 

identifierades som möjliga koder. Koder från de 14 artiklarna färglades och 

grupperades in under olika preliminära kategorier. 14 olika kategorier uppkom initialt 

vilket ansågs vara för mycket för att kunna använda till resultatet, dessa kategorier 

kondenserades till att bli studiens huvudkategorier, då flertalet kategorier 

identifierades som undergrupper till möjliga större huvudkategorier. Diskussion runt 

dessa huvudkategorier gjordes och beslut togs för att verkställa nya övergripande 

grupperingar som hänförde sig till syftet med studien. Sammansättningen resulterade i 

följande fyra huvudkategorier som ansågs relevanta för syftet: Interventioner med 

effekter på smärta, Interventioner med effekter på psykisk hälsa, Interventioner med 

effekter på livskvalitet och Interventioner med effekter på kroppsliga funktioner.   

Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden har gjorts vid alla artiklar som användes i resultatet. 

Artiklarna skall vara godkända av en etisk kommitté, review board eller förhållit sig 
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till Helsingforsdeklarationen för etiska principer för forskning involverande 

människor enligt WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October (2013) (World 

medical association, 2013). Valet av att förhålla sig till etiska aspekter utgår från 

Forsberg, och Wengström (2013) där de skriver och styrker behovet av att studier i en 

litteraturstudie skall vara noggrant etiskt övervägda eller gått igenom och blivit 

godkända av en etisk kommitté. Svensk lag 2003:460 om etikprövning av forskning 

som avser människor stärker kraven på etiken inom forskningen. I SFS 2003:460 

nämns att forskning godkänns om den utförs med respekt för människovärdet och 

avser att forskning bara får utföras om den noggrant godkänts genom en etikprövning. 

SFS 2003:460 styrker även kravet på samtycke från individen som ingår i forskningen 

och ställer krav på att individen frivilligt godkänt involvering samt att det skall vara 

väl dokumenterat. Denna litteraturstudie har endast inkluderat artiklar för resultatet 

vilket har uppvisats hålla sig till nämnda etiska överväganden. 

Resultat 

Resultatet redovisas i fyra kategorier, där varje kategori beskriver icke-

farmakologiska interventioner och de effekter de påvisat hos personer med 

fibromyalgi. Den första kategorin är Interventioner med effekter på smärta. Den andra 

kategorin är Interventioner med effekter på psykisk hälsa. Den tredje kategorin är 

Interventioner med effekter på kroppsliga funktioner. Den fjärde kategorin är 

Interventioner med effekter på livskvalitet. Dessa kategorier valdes utifrån syftet att 

belysa icke-farmakologiska interventioner som påvisade någon form av effekt hos 

personer med fibromyalgi. Tabell 1 hänvisar till det resultat som framkommit i denna 

studien. Vänster sida av tabellen (y-axel) påvisar de olika interventioner som 
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framkommit i resultatet. Höger sida av tabellen (x-axel) visar under vilken kategori 

interventionerna visade sig ha givit effekt. 

 

Interventioner med effekter på smärta  

 

Måttlig till intensiv träning så som till exempel spinning (Bardal et al, 2015) 

powerwalking, jogging (Kaleth et al, 2013), stretchning (Sarıfakıoğlu et al, 2014), 

aerobisk träning och styrketräning (Kaleth et al, 2013; Sarıfakıoğlu et al, 2014) visade 

på en positiv effekt i att lindra smärtor. 

I resultatet av Bardal et al. (2015) framkom det att icke-farmakologiska 

interventionen spinning som är en form av aerobisk träning visade sig ha god effekt 

när det gällde att minska smärtintensiteten hos personer med fibromyalgi. 

Interventionen bestod av två spinning pass i veckan under 12 veckor. Deltagarna fick 

skatta sin smärta med VAS (Visuell Analog Skala) före träningspasset samt efter 

utförd träning där deltagarna fick skatta smärtintensiteten i olika specifika 

kroppsdelar. Resultatet efter 12 veckor visade att personernas smärtor i överkroppen, 

specifikt i nacke och axlar hade förbättrats avsevärt från baslinje VAS 3,5 till 2 efter 

12 veckors träning. Även en mindre förbättring av smärtnivåer uppstod i nedre 

ryggpartiet 2,5 till 1 i VAS efter utförd spinningsträning (Bardal et al. 2015).  

I en studie av Kaleth et al. (2013) framkom att ett 36 veckor långt person anpassat 

träningsprogram som inkluderade att gå på löpband, jogga och raskare gångträning 

resulterade i en signifikant reduktion av smärtintensitet hos patienter med 

fibromyalgi. Under träningsperioden undersöktes även hur mycket fysisk aktivitet 

personerna gjorde i dagliga livet så som, trädgårdsarbete, städa och jobba. Den 

aerobiska träningen började med 10 minuter av lättare träning 2–3 dagar per vecka 

och ökades gradvis till 30 minuter 3–4 dagar per vecka där varje person bedömde sin 

smärta med BPI (Brief Pain Inventory). Resultatet visade på signifikant förbättring i 

smärtintensitetbaslinje BPI 6 innan början av träningen till BPI 2 i slutet av 36 

veckors träning. Förlängd och bibehållen träning visade att den smärtlindrande 

effekten efter 12 veckors träning kvarstår (Bardal et al. 2015; Kaleth et al. 2013). 

Kombinationen av aerobisk träning med andra former av träning så som styrketräning 

och stretchning (Sarıfakıoğlu et al. 2014) visade på positivt resultat med en reduktion 

av smärtintensitet, detta resultat var likt det resultat där enbart aerobisk träning i form 

av spinning påvisade minskad smärta (Bardal et al. 2015). 

 

Soriano-Maldonado et al. (2015) visade att aerobisk träning tillsammans med 

flexibilitetsträning minskade personens subjektiva känsla på förväntan att det ska göra 

ont. Aerobisk träning och flexibilitetsträning visade även på en korrelation av 

egenförmågan att hantera smärtan. Kaleth et al. (2013) visade på att ihållande fysisk 

träning i form av aerobisk träning som kräver en större mängd fysisk ansträngning 
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inte är förknippat med en förvärring av smärtan som personer med fibromyalgi kan 

uppleva efter träning. Bardal et al. (2015) påvisade i motsats till resultatet av Kaleth et 

al. (2013) att en förhöjd nivå av aerobisk träning kan ha en negativ konsekvens i form 

av förvärrade smärtor efter utförd träning. 

Motståndsträning som icke-farmakologisk intervention påvisade signifikant minskad 

nivå av smärta hos deltagarna med fibromyalgi (Ericsson et al. 2016; Larsson et al. 

2015; Assumpção et al. 2018). Motståndsträningen innebar 15 veckor med två 

träningspass varje vecka hos en professionell fysioterapeut (Ericsson et al. 2016). 

Resultatet visade en signifikant förbättring i PCS (Pain Catastrophizing Scale) efter 

15 veckor träning hos de personer som utförde motståndsträning (Ericsson et al. 

(2016). Motståndsträning visades ge en god effekt på smärtrelaterad 

funktionsnedsättning, minskad intensitet av den upplevda smärtan samt gav en högre 

acceptans av smärtan (Larsson et al. 2015). Det påvisades i resultatet att 

motståndsträning minskade antalet ömma punkter personer med fibromyalgi hade på 

kroppen samt att smärttröskeln höjdes vilket gjorde att deltagarna kunde utföra mer 

fysiska aktiviteter på grund utav mindre upplevd smärta (Assumpção et al. 2018). 

Den icke-farmakologiska interventionen styrketräning visade på signifikant minskad 

smärta oavsett om det var styrketräning i kombination med eller utan 

flexibilitetsträning (Sarıfakıoğlu et al. 2014; Gavi et al. 2014; Soriano-Maldonado et 

al. 2015; Ericsson et al. 2016; Larsson et al. 2015; Assumpção et al. 2018). Enligt 

Gavi et al. (2014) studie så framkom resultat efter det att en grupp genomförde 

styrketräning och jämfördes därefter med en kontrollgrupp som gjorde olika former 

av flexibilitetsträning. Gruppen som utförde styrketräning påvisade en signifikant 

förbättrad hantering av smärta samt minskad smärtintensitet, medan gruppen som 

utförde flexibilitetsträning inte visade på någon form av minskad smärtintensitet hos 

personer med fibromyalgi (Gavi et al. 2014). Däremot så har Soriano-Maldonado et 

al. (2015) påvisat att en låg nivå av muskelstyrka och flexibilitet ledde till en högre 

grad av smärta. När styrketräning kombinerades med flexibilitetsträning, sågs det en 

reduktion av smärt nivån hos personer med fibromyalgi (Soriano-Maldonado et al. 

2015). Giannotti et al. (2014) fann att personer med fibromyalgi som utfört 

stretchningsträning utifrån studiens träningsprogram uppvisade en reduktion av antal 

ömma punkter som direkt var relaterat till en minskad frekvens av smärtpåverkan. 

Soriano-Maldonado et al. (2015) visade att styrketräning samt flexibilitetsträning som 

icke-farmakologiska interventioner även påvisade resultat med minskad 

smärtrelaterad katastrofiering samt ökad förmåga att hantera smärtan hos person med 

fibromyalgi. Resultat enligt Gavi et al. (2014) visade på att styrketräning var mer 

effektivt och snabbare för att uppnå en accepterad nivå av smärt kontroll hos personer 

med fibromyalgi.  

 

Icke-farmakologiska interventionen Exergames, är en term för tv-spel som 

kombinerar fysisk aktivitet och träning. Exergames som intervention uppvisade ett 
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resultat på minskad smärta efter slutförd behandling med datorsimulerad verklighet 

(Collado-Mateo et al. 2017). En annan icke-farmakologisk intervention som gav 

positivt resultat på smärta är MSER (Mindful Socioemotional Regulation) (Davis & 

Zautra, 2013). MSER är en mindfulness-baserad gruppintervention som utgick från 

att specifikt reglera positiva känslor och graden av socialt engagemang. Efter 6 veckor 

så visades interventionen ge förbättrad smärthanteringen hos personerna som deltog, 

vidare påvisades det även att personerna kunde hantera sociala situationer bättre trots 

smärtpåverkan (Davis & Zautra, 2013). 

Interventioner med effekter på psykisk hälsa 

 

Aerobisk träning som intervention påvisade resultat som gav effekter på psykisk hälsa 

hos personer med fibromyalgi enligt (Espí-López et al. 2016; Kaleth et al. 2013; 

Sarıfakıoğlu et al. 2014).  Enligt Espí-López et al. (2016) framkom det att aerobiska 

träning är den centrala komponenten som lindrar depressiva symptom, oberoende av 

inkluderad musikterapi. Aerobisk träning kombinerat med musik påvisade att den 

effekt aerobisk träning har på depression blev positivt bättre med musik. Kaleth et al. 

(2013) visade på att deltagande i måttlig till hög träningsintensitet vid aerobisk 

träning bidrog till att svårighetsgraden av depressiva symptom minskades. Enligt 

Sarıfakıoğlu et al. (2014) så visade resultatet på att kombinationen av aerobisk träning 

och styrketräning var effektivt i att lindra depressiva symptom hos personer med 

fibromyalgi. 

 

Interventioner som styrketräning, flexibilitetsträning (Gavi et al. 2014) och 

motståndsträning (Assumpção et al. 2018; Ericsson, et al. 2016) visade på varierande 

effekter på den psykiska hälsan hos personer med fibromyalgi. Enligt Gavi et al. 

(2014) så minskade de depressiva symptomen efter utförd styrketräning och 

flexibilitetsträning. Flexibilitetsträningen visade på ytterligare effekt, denna effekt var 

lindrande av ångestproblematik hos personer med fibromyalgi (Gavi et al. 2014). I 

resultatet av Assumpção et al. (2018) studie påvisades det att motståndsträning gav en 

positiv inverkan på depressiva symptom hos personer med fibromyalgi. Däremot 

enligt Ericsson et al. (2016) så påvisades det att motståndsträning som utfördes två 

gånger i veckan, i 15 veckor inte hade någon förändring i depressiva eller 

ångestrelaterade symptom. 

 

Davis & Zautra, (2013) visade att den icke-farmakologiska interventionen MSER 

(Mindful Socioemotional Regulation) minskade den negativa känslostämningen 

(Negative Affect) hos personer med fibromyalgi som utfört mindfulness. I kontrast till 

den minskade negativa känslostämningen, visade studien att den positiva 

känslostämningen (Positive Affect) ökade bland personer i MSER gruppen. Studien 

visade även på att känslor av ensamhet hos de deltagande minskade. Alla resultat i 

studien jämfördes emot en kontrollgrupp som endast fick nyttiga hälsoråd, men denna 

grupp påvisade även den på en reduktion av negativa känslor. Personerna med 
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tidigare depressiva symptom upplevde en högre grad av förbättringar i känslan av 

ensamhet och positiv känslostämning, detta i jämförelse med de som inte visade på 

depression tidigare i livet (Davis & Zautra, 2013). 

De icke-farmakologiska interventionerna Tai Chi (Wang et al. 2018) och Exergames 

(Collado-Mateo et al. 2017) påvisade positiva effekter såsom lindring av ångest och 

minskade depressiva symptom. Tai Chi som utfördes under en längre period av 24 

veckor jämfördes med resultatet från 12 veckor av Tai Chi träning, resultatet visade 

på en signifikant reduktion i ångest och depressiva symptom (Wang et al. 2018). 

Enligt Collado-Mateo et al. (2017) vid utförandet av Exergames påvisades det resultat 

med en positiv effekt på depressiva och ångestrelaterade symptom, detta resultat 

visades i EQ-5D-5L vilket är ett mätinstrument för att beräkna livskvalitet hos de 

deltagande i studien. 

Interventioner med effekter på kroppsliga funktioner 

 

I tre studier med icke-farmakologiska interventioner (Bardal et al. 2015; Kaleth et al. 

2013; Espí-López et al. 2016) framkom resultat som påvisade att aerobisk träning 

under en längre period än 12 veckor gav signifikant positivt resultat relaterat till 

förbättrad hjärt-kärlfunktion (Bardal et al. 2015), minskad fysisk funktionsnedsättning 

(Kaleth et al. 2013) och förbättrad kroppslig balans (Espí-López et al. 2016; (Collado-

Mateo et al. 2017). Positivt resultat av hjärtkärlfunktionen visades ha minskat 

systoliskt blodtryck efter utförd aerobisk träning (Bardal et al. 2015). Enligt Kaleth et 

al. (2013) påvisas det att aerobisk träning utfört i 12 veckor gav positiva effekter på 

den kroppsliga funktionsnedsättningen. Detta positiva resultat påvisas plana ut vid 

uppföljningen när deltagarna tränat i 36 veckor. Två studier (Espí-López et al. 2016) 

och (Collado-Mateo et al. 2017) påvisade förbättringar av den kroppsliga funktionen, 

specifikt balansförmågan hos personer med fibromyalgi. Espí-López et al. (2016) 

visade att aerobisk träning tillsammans med rytmisk musik förbättrar balansen hos 

personer med fibromyalgi i jämförelse med de som tränar aerobisk träning utan att 

lyssna på musik (Espí-López et al. 2016). Enligt Collado-Mateo et al. (2017) så 

förbättrades balansförmågan efter det att deltagarna spelat virtuella spel genom 

exergames programmet. 

Resultatet visade att interventioner i form av stretchning (Giannotti et al. 2014), 

motståndsträning (Larsson et al. 2015) och styrketräning (Gavi et al. 2014; (Giannotti 

et al. 2014) hade positiva effekter på den kroppsliga funktionen hos personer med 

fibromyalgi. Giannotti et al. (2014) använde sig utav ett träningsprogram. Detta 

träningsprogram inkluderade uppvärmning, andningsövningar, styrketräning och 

främst stretchningsträning. Effekten de ville mäta hos personer med fibromyalgi var 

effekten på nivån av funktionsnedsättningar samt om träningsprogrammet gav en 

förbättring i personens ADL (aktiviteter i dagliga livet). Enligt Giannotti et al. (2014) 

gav träningsprogrammet ett resultat som visade på en positiv effekt på den kroppsliga 
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stelheten och flexibiliteten i form av förbättrad förmåga att kunna luta kroppen åt 

höger och vänster hos personer med fibromyalgi. Träningsprogrammet gav även 

signifikanta förbättringar i 6MWT (6 Minute Walk Test) (Giannotti et al. 2014). 

Larsson et al. (2015) påvisade att fysisk träning i form av motståndsträning 

förbättrade resultaten i 6MWT då personerna i studien klarade av att gå längre efter 

utförd träning. Gavi et al. (2014) visade på en positivt förbättrad kroppslig funktion 

hos personer som utförde flexibilitet och styrketräning. 

Interventioner med effekter på livskvalitet 

 

Resultatet visade att icke-farmakologiska interventioner i form av mindfulness ökade 

livskvaliteten hos personer med fibromyalgi (Cash et al. 2014; Davis & Zautra, 2013). 

I studien Davis & Zautra (2013) framkom att den icke-farmakologiska interventionen 

MSER (Mindful Socioemotional Regulation) visade på goda effekter i förbättringen 

av framförallt förmågan att fungera i sociala relationer och finna nöje i 

familjerelationer. Över tid så minskade stressen relaterat till familjen och förbättrad 

stresshanteringsförmåga var tydlig. Cash et al. (2014) använde en mindfulness-

baserad gruppintervention (MBSR) som fokuserade på stressreduktion. Resultat som 

framkom var förbättringar av sömnproblem, upplevd stress samt minskad fatigue där 

samtliga parametrar visade positivt resultat hos deltagarna med fibromyalgi. Ingen av 

studiernas resultat (Cash et al. 2014; Davis & Zautra 2013) visade på några negativa 

effekter på livskvalitet för personer med fibromyalgi efter utförd mindfulness 

intervention. 

 

Icke-farmakologiska interventioner med fysisk träning i form av aerobisk träning 

(Espí-López et al. 2016; Kaleth et al. 2013; Sarıfakıoğlu et al. 2014) och styrketräning 

(Sarıfakıoğlu et al. 2014) visade på positiva effekter för livskvaliteten hos personer 

med fibromyalgi. Enligt Kaleth et al. (2013) påvisades måttlig till intensiv aerobisk 

träning utförd under en period av minst 12 veckor, bidra till en ökad livskvalitet. 

Kaleth et al. (2013) visade resultat som tyder på att de fördelar den fysiska träningen 

har på livskvaliteten planar ut efter en period av 36 veckor vid bibehållen aerobisk 

träning. Enligt Espí-López et al. (2016) resultat påvisades det att efter utförd aerobisk 

träning i kombination med musikterapi sågs livskvaliteten öka ytterligare i jämförelse 

med att träna utan musikterapi. Sarıfakıoğlu et al. (2014) visade på att en kombination 

av aerobisk träning och styrketräning ökade livskvaliteten hos personer med 

fibromyalgi. 

Enligt Gavi et al. (2014) framkom det att den icke-farmakologiska interventionen 

flexibilitetsträning kombinerat tillsammans med styrketräning visade på ökad 

livskvalitet hos personer med fibromyalgi efter utförd träning. Giannotti et al. (2014) 

påvisade resultat som också antyder att stretchingsträning ger en positiv effekt på 

livskvaliteten, detta resultat framkom utan användningen av styrketräning. 

Assumpção et al. (2018) beskrev resultat som visade på att stretchingsträning gav en 
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större effekt på livskvalitet hos personer med fibromyalgi än vad motståndsträning 

gjorde.  

Förbättring i livskvalitet, specifikt i sömnkvalitet och generell, fysisk och mental 

fatigue påvisades efter 15 veckors motståndsträning (Assumpção et al. 2018). Enligt 

Larsson et al. (2015) har även motståndsträning påvisats förbättra livskvaliteten hos 

personer med fibromyalgi, specifikt förbättrades hälsorelaterad livskvalitet. Ericsson, 

et al. (2016) visade på positivt resultat av livskvalitet inom faktorerna sömnkvalitet, 

generell fatigue samt mängden tid som deltagarna klarar av att arbeta ökade efter 

utförd motståndsträning. 

Exergames (Collado-Mateo et al. 2017) och Tai Chi (Wang et al. 2018) som icke-

farmakologiska interventioner visade på en signifikant förändring i livskvalitet. 

Exergames interventionen upptäckte att det allmänna välmående som personer i 

studien upplevde förbättrades, samt att deltagarna i studien ökade antalet arbetsdagar 

på jobbet (Collado-Mateo et al. 2017). Enligt Wang et al. (2018) visade utförandet av 

tai chi på en signifikant förbättring av FIQ-R, detta i faktorerna ångest, coping 

strategier och själv förmåga. Specifikt ökade livskvaliteten i en grupp i studien som 

utförde interventionen två gånger i veckan, i 24 veckor i jämförelse med aerobisk 

träning av samma träningsmängd (Wang et al. 2018). 

 

Enligt tre studier (Wang et al. 2018; Ericsson, et al. 2016; Giannotti et al. 2014) 

framkom det resultat som visade på ett minskat intag av läkemedel efter utförd icke-

farmakologisk intervention. Wang et al (2018) påvisade att utförandet av Tai Chi 

bidrog till att deltagarna reducerade användandet av analgetika, antidepressiva, 

muskelrelaxantia och antiepileptiska läkemedel. Enligt Ericsson, et al. (2016) 

minskade behovet av sömnmedel hos deltagarna som utförde motståndsträning. 

Ytterligare såg Giannotti et al. (2014) att en kombination av stretchingsträning 

tillsammans med olika utföranden av andningsövningar bidrog till en reduktion utav 

användandet av NSAID-preparat. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Val av databaserna Cinahl, PubMed, SweMed+ och PsycInfo utgick ifrån 

rekommendationer enligt Forsberg & Wengström (2015). Cinahl och PubMed 

användes på grund av sin breda databas som täcker omvårdnad. SweMed+ valdes som 

en förhoppning att hitta relevanta studier som var skrivna på svenska. PsycInfo valdes 

som en möjlig databas som innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad och 

närbelägna områden då symptom på psykisk ohälsa är en stor del inom fibromyalgi. 

 

Det utfördes två litteratursökningar inom denna litteraturstudie, en inledande sökning 

för att utforska att tillräcklig vetenskaplig grund existerade för att kunna utföra 
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litteraturstudien och en systematisksökning för att finna material för syftets resultat. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks validiteten av att två 

litteratursökningar genomförts. De systematiska sökningarna som utfördes i Cinahl 

och PubMed där artiklar granskades, visade att 64 % var återkommande artiklar vilket 

anses visa att sökningarna utförts systematiskt och att ämnet undersökts utförligt då 

inget nytt material uppkom.  Sökningen som utfördes i SweMed+ vilken inte gav 

några resultatartiklar kan ses som en styrka i datainsamlingen då återkommande 

artiklar hittades samt att inget nytt material uppkom som var relevant för syftet.  

Exklusionen av sökresultaten i databasen PsycInfo kan ses som en svaghet, då artiklar 

som kunnat vara relevanta till syftet exkluderats.  

 

Val av sökorden baserades på den inledande litteratursökningen och syftet vilket 

resulterade i sökorden: Fibromyalgia, Interventions, Effects, Non-Pharmacological 

Interventions, Therapy, Treatment Outcomes och Fibromyalgia Syndrome. Enligt 

Friberg (2017) finns det en styrka i valet av sökorden, de var anpassade efter syftet 

och avgränsade ämnesområdet genom användningen av antingen Exact Major 

Heading, MeSH-Heading eller Thesaurus för en mer träffsäker sökning. Sökordet 

Non-Pharmacological Interventions var direkt kopplat till syftet och användes i 

sökningarna med utgångspunkten att det var ett centralt begrepp som fanns i syftet. 

Sökordet Non-Pharmacological Interventions kan ses som en metodmässig svaghet 

då denna sökterm inte gav några resultatartiklar, även då det är ett centralt begrepp för 

syftet. Söktermen kombinerades med booleska termer AND och OR tillsammans med 

tidigare nämnda sökord men gav även då alldeles för få artiklar för att kunna skapa ett 

godtagbart resultat. 

 

Inklusionskriterier som valdes var att inkludera forskning som utförts under de 

senaste fem åren, detta för att kunna få en så aktuell bild som möjligt av dagens 

forskningsläge. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var granskade av en 

etiskt granskande kommitté eller förhöll sig till Helsingforsdeklarationen enligt World 

Medical association (2013), vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien (Forsberg 

& Wengström, 2013). Exklusionen av artiklar som inkluderar flera sjukdomar än 

fibromyalgi kan indikera på en förlust av relevanta artiklars resultat, men det specifika 

fokus på enbart syndromet kan ses som en styrka i litteraturstudien. Den systematiska 

litteratursökningen i Cinahl och PubMed resulterade i totalt 482 artiklar där varje titel 

lästes. Titlar som hade en tydlig koppling till medicinsk behandling exkluderades utan 

att abstrakt lästes, detta då medicinska behandlingar inte var relevant för studiens 

syfte. Abstrakten lästes noggrant på de titlar som ansågs ha en missvisande eller 

otydlig koppling till medicinsk behandling för att säkerställa att ingen relevant studie 

förbisetts, detta kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

 

Motiveringen till valet på att fokusera på interventioner av egenvård som kan utföras i 

hemmiljö kan både ses som en styrka och en svaghet i litteraturstudien. Det underlag 

som framtogs med den systematiska litteratursökningen var för omfångsrikt och 

krävde därför en ytterligare minskning av material för att kunna få fram ett mer 



 

 18 

avgränsat resultat. Material som togs bort var interventioner som krävde specifik 

kompetens, avancerad utrustning och tillgång till externa miljöer som till exempel 

bassäng för vattengymnastik, detta exkluderades då det inte kunde utföras i hemmiljö. 

Denna exklusion kan ses som en svaghet då en stor del relevant material kopplat till 

syftet exkluderades.  

 

Studier som inkluderades i litteraturstudiens resultat kom från Norge, USA, Spanien, 

Turkiet, Italien, Brasilien och Sverige. Eftersom litteraturstudiens fokuserade på 

egenvård som kunde utföras i hemmiljö kan överförbarheten tänkas ses som god i 

samtliga länder och samtliga kontexter, då ansvaret ligger på den kompetenta 

vårdgivaren. De interventioner som dessa artiklar berörde kan tänkas överföras i 

sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnad i form av rådgivning, stöd och 

utbildning till personer med fibromyalgi så att symptomlindring i form av egenvård 

kan utföras på egen hand, detta borde kunna anpassas utefter förhållandena i andra 

länder.  

 

Innan databearbetningen påbörjades hade alla artiklar vars resultat som var relevant 

till litteraturstudiens syfte och resultat, granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvantitativa studier. Carlsson och Eimans mall för bedömning av 

kvantitativa studier är uppbyggd runt en tregradig skala där grad I och II kan ses hålla 

god vetenskaplig kvalité. Det kan även ses som att resultatets pålitlighet stärks genom 

att endast artiklar med grad l inkluderats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall (Henricson, 2012). De vetenskapliga studier som inkluderades i 

litteraturstudiens resultat kan anses trovärdiga enligt Billhult och Gunnarsson (2012) 

då de bestod mestadels av randomiserade kontrollerade studier vilket anses vara det 

mest tillförlitliga sättet att utföra studier på för att påvisa effekten av en behandling 

för en viss typ av sjukdom. Randomiserade kontrollerade studier är dock känsliga för 

bortfall, i denna litteraturstudie var 11 av 14 resultatartiklar randomiserade 

kontrollerade studier där medelvärdet på bortfallet uppgick till 18,3% över samtliga 

studier, detta kan ses som en styrka då bortfallen inte övergick 20 % vilket enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall anses utgöra en sämre kvalité på 

studien. Förförståelse av ämnet kan ha gjort en inverkan på tolkningen då kunskaper 

om syndromet fanns sedan tidigare. Men detta kan motverkas till viss del av att 

trovärdigheten stärktes av att handledare kontrollerat arbetet för att se om resultatet 

som litteraturstudien kommit fram till var rimligt, vilket ytterligare stärkte 

trovärdigheten då litteraturstudien kontrollerades av utomstående granskande parter 

(Henricson, 2012).  

 

Bekräftelsebarheten stärktes enligt Wallengren och Henricson (2012) då artiklarna 

som var med i denna litteraturstudies resultat har väl detaljerade beskrivningar av 

urvalet av deltagare, hur datainsamlingarna genomfördes med olika pålitliga 

mätinstrument, det beskrevs hur länge datainsamlingarna pågått samt hur analyserna 

genomförts, vilket kan ses som en styrka med litteraturstudien.  
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Resultatdiskussion 

 

Smärta 

Resultatet av litteraturstudien har visat att icke-farmakologiska interventioner med 

fysisk aktivitet minskar smärtintensiteten (Soriano-Maldonado et al. 2015) hos 

personer med fibromyalgi. 

Resultatet visade att många former av fysisk träning i form av icke-farmakologiska 

interventioner så som aerobisk träning (Bardal et al. 2015), styrketräning, (Kaleth et 

al. 2013) flexibilitetsträning (Soriano-Maldonado et al. 2015) och motståndsträning 

(Assumpção et al. 2018) gav mycket positivt resultat när det gällde att minska 

smärtan för personer med fibromyalgi. Detta resultat kan vara ett alternativ för 

personer med fibromyalgi som lider av utbredd kronisk smärta (Menzies, 2016). Det 

framkommer dock i resultatet att alla personer med fibromyalgi inte gynnats av den 

fysiska aktivitet som testats i studierna. I studien av (Bardal et al. (2015) framkom det 

att ett flertal av de medverkande inte klarat av att fullfölja träningen på grund utav en 

förvärring i smärta (Bardal et al. 2015). Däremot i studien gjord av Kaleth et al. 

(2013) framkom det att alla deltagare i deras studie fullföljde hela studien utan 

avhopp. För att undvika en försämring av sina symptom efter utförd intervention kan 

man enligt Arnold, et al. (2016) motverka detta genom att trappa upp träningen 

långsamt och inte påbörja den för hastigt. Möjligen kan en reduktion av smärta genom 

fysisk aktivitet vara ett av de större fynden med studien, då det kan kopplas till teorin 

om sjukdomslidande (Eriksson, 1994). Genom att resultatet visade att fysisk aktivitet 

lindrar upplevelserna av smärta (Giannotti et al. 2014), gjordes tolkningen att icke-

farmakologiska interventioner kan vara till stöd för sjuksköterskans kunnande då 

interventionerna visade på resultat som kan mildra sjukdomslidandet i form av smärta 

som personer med fibromyalgi upplever. Det tolkas som att Sjuksköterskan kan 

använda denna kunskap vilket kan möjliggöra chansen att personer med fibromyalgi 

har alternativ upptill farmakologisk behandling för smärtlindrande syfte. Genom att 

kunna lindra sin smärta utan behovet av, eller med stöd av farmaka kan 

sjuksköterskan hänvisa personer med fibromyalgi till andra alternativa metoder eller 

instanser som till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykolog (Eriksson, 

1994; Menzies, 2016). Sjuksköterskan kan även agera som motiverande och stödjande 

hjälp till de personer med fibromyalgi som har svårt för att utföra sina icke-

farmakologiska aktiviteter i smärtlindrande syfte. Men för att sjuksköterskan skall 

kunna vara till hjälp för dessa personer som lider av kroniska smärtor måste patienten 

först känna sig trodd och accepterad av sjukvårdspersonalen (Poindexter. 2017). 

Enligt tidigare studier finns det resultat som visar på att vårdgivare gav bättre 

smärtlindrande vård till personer med synligare smärta så som till exempel reumatoid 

artrit än kronisk smärta i fibromyalgi (Paul-Savoie, Bourgault, Potvin, Gosselin, & 

Lafrenaye, 2018). Att personer med fibromyalgi som lider av smärtor, som inte blir 

sedda eller trodda av vårdgivare kan leda till social isolering, mindre utfört arbete 

eller arbetslöshet (Molinari et al. 2017). Det anses att resultat som visats i denna 
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studie ger vårdgivare möjligheten till att ge personer med fibromyalgi, hopp om en 

bättre vardag och ökad livskvalitet genom att besitta kunskapen om icke-

farmakologiska alternativ som kan minska smärtan bortom läkemedelsbehandling 

(Paulson, Norberg, & Söderberg, 2005).  

Psykisk hälsa 

Resultatet visade att fysisk aktivitet (Gavi et al. 2014) samt mindfulness (Davis & 

Zautra, 2013) lindrar depressiva symptom hos personer med fibromyalgi. Aerobisk 

träning visade på överväldigande positiva resultat när det gällde reduktionen av de 

depressiva symptomen (Espí-López et al. 2016; Kaleth et al. 2013; Sarıfakıoğlu et al. 

2014). Tidigare resultat (Sañudo et al. 2010; Arnold, Gebke & Choy, 2016; Menzies, 

2016) stärker dessa resultat genom att visa att aerobisk träning, styrketräning och 

mindfulness har givit positiva resultat inom depression hos personer med fibromyalgi. 

Att genom icke-farmakologiska interventioner kunna minska mängden depression 

personer med fibromyalgi upplever anses vara kunskap som kan vara till stort stöd för 

patienten samt vårdgivaren. Enligt (Menzies, 2016) är depression ett av de symptom 

som karaktäriserar fibromyalgi och är ett symptom patienten med stor sannolikhet kan 

få och lider av. Enligt Løge-Hagena et al. (2019) är prevalensen 65% för att en person 

med fibromyalgi ska få depressiva symptom under sin livstid. Utifrån Eriksson (1994) 

teori om människans lidande kan resultatet vara ett sätt att uppmärksamma icke-

farmakologiska interventioner som kan reducera sjukdomslidandet dessa patienter 

upplever i sin depression. Som sjuksköterska kan det vara svårt att nå ut och upptäcka 

de depressiva symptom personer med fibromyalgi uppvisar (Melrose, 2018). 

Oupptäckta depressiva symptom hos personer med fibromyalgi kan ge negativa 

följder då i längden patienten kan börja isolera sig från sociala relationer, familjen 

samt slutar gå till jobbet om de inte blir trodda och får det stöd de behöver (Cohen, 

2017). Enligt Peterson, Chen och Karver (2019) beräknas depression vara den ledande 

orsaken till sjukdom hos personer fram till 2030, detta gör depression till en 

betydande möjlig folkhälsokris. Genom att prevalensen för depression hos 

fibromyalgi patienter är så hög (Løge-Hagena et al. 2019) anses det vara av stor vikt 

att kunskap om icke-farmakologiska interventioner bland vårdgivare existerar, detta 

då resultat uppvisat positivt minskad depression efter utförd intervention (Espí-López 

et al. 2016). Genom dessa resultat kan sjuksköterskan få ta del av kunskap om icke-

farmakologiska interventioner som kan möjliggöra alternativ som kan hjälpa och 

minska sjukdomslidandet depression ger (Melrose, 2018; Eriksson, 1994). Detta kan 

vara användbart för sjuksköterskor, där sjuksköterskan kan ge kunskap om var 

personen med fibromyalgi kan få hjälp och hur. Resultatet kan även ses som positivt 

då många av interventionerna går att utföra i hemmiljö utan behovet av den kliniska 

verksamheten. 

Livskvalitet 

Tai Chi, motståndsträning och stretchingsträning är icke-farmakologiska 

interventioner som visade på resultat där sågs en reducerad mängd intaget läkemedel 
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hos personer med fibromyalgi efter utförd intervention (Wang et al. 2018; Ericsson et 

al. 2016; Giannotti et al. 2014). Enligt Hooten et al. (2007) så har kombinationen av 

psykologiska och fysiska behandlingar så som aerobisk träning och KBT (kognitiv 

beteendeterapi) visat på minskad mängd användning av läkemedel. Resultatet i 

studierna (Wang et al. 2018; Ericsson et al. 2016; Giannotti et al. 2014) visade på att 

patienterna minskar sitt användande av läkemedel, men ingen patient har påvisats 

sluta ta läkemedel helt och hållet för sina symptom. En minskad mängd användning 

av läkemedel tolkas vara positivt för en ökad livskvalitet hos personer med 

fibromyalgi (Menzies, 2016). Denna tolkning bygger på den mängd fibromyalgi 

symptom som denna patientgrupp lider av, exempelvis: stelhet, smärta, fatigue, 

sömnlöshet och depression (Reyes del Pase, Pulgar, Duschek, & Garrido, 2011). 

Genom att minska intaget av läkemedel efter utförd icke-farmakologisk intervention 

som motståndsträning (Ericsson et al. 2016) reducerades mängden biverkningar dessa 

läkemedel kan skapa. En tolkning av teorin sjukdomslidande enligt Eriksson, (1994) 

är att sjukvården lindrar ofta fibromyalgi symptom med läkemedel, vilket sedan ökar 

risken för biverkningar vilket i sin tur ger nya symptom att behandla med mera 

läkemedel (Durif-Bruckert et al, 2015). Man fortsätter lindra varje enskilt symptom 

med läkemedel trots att det finns mycket forskning kring icke-farmakologiska 

interventioner med effekter av minskade symptombilder (Wang et al. 2018; Ericsson 

et al. 2016; Giannotti et al. 2014). Enligt Howard, Dupont, Haselden, Lynch, och 

Wills (2010) är det positivt med en balans mellan läkemedelsbehandling och icke-

farmakologiska interventioner då det visar sig effektivt i att lindra symptomen samt 

att det minskar tiden patienten behöver stanna på ett sjukhus. Att lindra lidande är en 

av hörnstenarna i sjuksköterskans profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Resultatet tolkas kunna vara till stöd för sjuksköterskan, ett stöd man kan använda 

genom att informera, stödja och samordna ett multimodalt behandlingsalternativ till 

personer med fibromyalgi och genom detta minska lidandet fibromyalgi utsätter 

patienterna för. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visar på övervägande positiva resultat när det gäller icke-

farmakologiska interventioner och dess effekter på smärta, psykisk hälsa, kroppsliga 

funktioner och livskvalitet. De icke-farmakologiska interventioner som visats ge 

positiva effekter är: aerobiskträning, andningsövningar, exergames, 

flexibilitetsträning, mindfulness, motståndsträning, musikterapi, stretchningsträning, 

styrketräning och tai chi. De stora fynd som uppkommit i denna studien var minskad 

upplevd smärta, depression och att läkemedelskonsumtionen minskade efter utförda 

icke-farmakologiska interventioner. Varje enskild icke-farmakologisk intervention i 

resultatet uppfattas vara fullt användbar inom omvårdnaden av personer med 

fibromyalgi. Den stora mängden forskning som finns om icke-farmakologiska 

interventioner för personer med fibromyalgi har gjort att denna studie endast kunnat 

täcka en liten del av allt det material som existerar vilket kan påvisa att det finns 

möjligheter för ytterligare specifik forskning inom flera icke-farmakologiska 
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interventioner. Ytterligare studier krävs för att kunna kartlägga ett mer helomfattande 

område av icke-farmakologiska interventioner med effekter på fibromyalgi. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Fibromyalgia Cinahl PubMed PsycInfo SweMed+ 

Therapy Cinahl PubMed PsycInfo SweMed+ 

Effects Cinahl PubMed PsycInfo SweMed+ 

Interventions Cinahl PubMed PsycInfo  

Treatment Outcomes Cinahl PubMed PsycInfo  

Fibromyalgia Syndrome Cinahl PubMed PsycInfo  

Intervention* Cinahl PubMed PsycInfo  

Non-Pharmacological Interventions Cinahl PubMed PsycInfo  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

(X) motsvarar antal lästa duplicates 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-11-01 Cinahl 

(MH"Fibromyalgia/TH") AND effects  

 

Limits English Language, Peer Reviewed 

2013-2018 All Adults 35 27 3 3 

2018-11-01 Cinahl 

(MH "Fibromyalgia/TH") OR 

fibromyalgia syndrome AND (MH 

"Treatment Outcomes") AND 

intervention* 

 

Limits: English Language, Peer Reviewed 

2013-2018 All Adults 79 59 (37) 2 1 

2018-11-01 PubMed 

"Fibromyalgia/therapy"[Mesh] AND 

effects[All Fields] AND 

"2013/11/03"[PDAT] : 

"2018/11/01"[PDAT] AND (English[lang] 

AND "adult"[MeSH Terms]) 185 60 (29) 12 10 

2018-11-01 PubMed 

("fibromyalgia"[MeSH Major Topic] AND 

interventions[All Fields]) AND effects[All 

Fields] AND ("2013/11/03"[PDat] : 

"2018/11/01"[PDat] AND English[lang] 

AND "adult"[MeSH Terms]) 35 20 (15) 2 0 

2018-11-01 PubMed 

"Fibromyalgia/therapy"[Mesh] OR 

fibromyalgia syndrome[All Fields] AND 

"Treatment Outcome"[Mesh] AND 

intervention*[All Fields] AND 

("2013/11/03"[PDat] : "2018/11/01"[PDat] 

AND English[lang] AND "adult"[MeSH 

Terms]) 58 47 (40) 1 0 

2018-11-01 PubMed 

((("Fibromyalgia/therapy"[Mesh]) OR 

non-pharmacological interventions[MeSH 

Subheading]) AND effects) AND 

"Treatment Outcome"[Mesh] AND 

("2013/11/03"[PDat] : "2018/11/01"[PDat] 

AND English[lang] AND "adult"[MeSH 

Terms]) 90 52 (50) 1 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

  

Referens Assumpção, A., Matsutani, L. A., Yuan, S. L., Santo, A. S., Sauer, J., Mango, P. & Marques, A. P. 

(2018). Muscle stretching exercises and resistance training in fibromyalgia: Which is better? A 

three-arm randomized controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 

54(5), 663-670. doi:10.23736/s1973-9087.17.04876-6 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed 

Syfte Att verifiera och jämföra effekten av muskel stretchingsträning och motståndsträning för symptom 

samt livskvalitet för patienter med fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Tre arms randomiserad kontroll studie. 

Randomiserad kontroll studie med tre grupper, stretching grupp, motståndsgrupp och 

kontrollgrupp.   

Urval 44 kvinnor i ålder 30 till 55 som godkänts genom ACR. 

Datainsamling Demografiska data och tidigare smärt historik användes som baslinje. Verktyg som användes var 

VAS, FIQ, SF-36 samt en Fischer dolorimeter vilken användes för att mäta smärtan i de 

ömmapunkterna. 

Dataanalys Gjordes med en beskrivande analys och inferentiell statistik. De använde sig av statistiska 

verktygen t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis test, Holm-Sidak och Dunn´s test. 

Bortfall 9 bortfall på grund av olika orsaker. 

Slutsats Efter utförd träning visade resultatet på att stretching visade på högst förbättrat resultat i ökad 

kroppslig funktion P <0,01 samt positivt låga värden av smärta P <0,01. Motståndsträningen 

visade främst resultat på positivt minskad mängd depression hos deltagarna P <0,02. Stretchning 

gav förbättrat resultat inom alla faktorer av SF-36 vilket är ett mätinstrument för livskvalitet. 

Motståndsträning gav främst förbättringar av livskvalitet (SF-36) inom ökad kroppslig funktion, 

livskraft, förmåga att klara sociala relationer, kontroll av känslor samt förbättrad psykisk hälsa. 

Enligt studiens resultat har stretching som intervention större inverkan på livskvalitet än 

motståndsträning framför allt inom smärta, och förbättrad kroppslig funktion, medan 

motståndsträning påvisade resultat av minskad depression. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

91 % 

Grad l 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bardal, E. M., Roeleveld, K. & Jarle Mork, P. (2015). Aerobic and cardiovascular autonomic 

adaptations to moderate intensity endurance exercise in patients with fibromyalgia. Journal of 

Rehabilitation Medicine, 47, 639-646. doi: 10.2340/16501977-1966 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Att undersöka om måttlig mängd intensitet på träning för uthållighet har liknande effekter på 

kardiovaskulär fitness och autonom funktion hos patienter med fibromyalgi jämfört med friska 

patienter i kontrollgrupper. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. Case-control interventionsstudie. 12 veckor av spinning på måttlig nivå två 

gånger i veckan utfördes. 

Urval 25 patienter med fibromyalgi, där inklusion var att medverkande inte tränar regelbundet men de 

kan klara av måttlig uthållighetsträning på en cykel i grupp som jämfördes med en kontrollgrupp 

på 25 friska individer. 

Datainsamling Datainsamlingen utvärderades med ett ergometercykeltest för att se det anaeroba tröskelvärdet. 

Man bedömde den autonoma funktionen av hjärtfrekvensåterhämtningen efter utförd träning, med 

blodtryck, och hjärtfrekvens taget i vila. Smärta poängsattes på en visuell analog skala (VAS), 

medan den totala symptomnivån bedömdes av Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). 

Dataanalys Dataanalys gjordes genom deskriptiv statistik. 

Bortfall Nio individer från fibromyalgi gruppen (36%) och sex från kontrollgruppen (24%). 

Slutsats Under studien påvisades det att spinning som intervention i olika intensiteten gav resultat på 

minskad smärta i nacke och skuldror VAS 3,5 till 2 P <0,04. Även en mindre förbättring sågs i 

smärta i nedre delen av ryggen VAS 2,5 till 1 i medelvärde efter utförd träning. Bland de personer 

som deltog mera i spinning pass och med högre träningsintensitet, sågs större och snabbare 

resultat i framförallt reduktion av smärtintensitet. En negativ påföljd var att vissa deltagare inte 

kunde fullfölja studien på grund utav förvärring av smärtor. Man såg förbättringar av 

hjärtkärlfunktionen hos deltagarna, framförallt bättre systoliskt blodtryck P <0,09.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

87 % 

Grad l 
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Artikel 3 

Referens Cash, E., Salmon, P., Weissbecker, I., Rebholz, W. N., Bayley-Veloso, R., Zimmaro, L. A., . . . 

Sephton, S. E. (2015). Mindfulness meditation alleviates fibromyalgia symptoms in women: 

Results of a randomized clinical trial. Annals of Behavioral Medicine, 49(3), 319-330. 

doi:10.1007/s12160-014-9665-0 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att utföra en randomiserad prospektiv studie för MBSR (Mindfulness-baserad stressreduktion) 

mellan kvinnor med fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontroll studie. 

Randomiserade in deltagarna i två grupper en MBSR grupp och en vänte listgrupp som skulle få 

MBSR efter studien var klar (kontrollgrupp). Grupperna testades för en baslinje som sedan 

användes genom studien för att jämföra resultaten. 

Urval 91 kvinnor med fibromyalgi, inklusion var ålder 18 och äldre, att kunna nära vara en gång i 

veckan på en grupp behandling 

Datainsamling Tittar på effekterna av stress, smärta, sömnkvalitet, fatigue, symptom svårighetsgraden och 

kortisolnivåerna i salivtest, detta gjordes emot en kontrollgrupp. De datainsamlings verktyg som 

användes var BDI (Beck Depression Inventory,), PSS (Perceived Stress Scale), SSQ (Stanford 

Sleep Questionnaire), FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) VAS (Visual Analog Scale), FSI 

(Fatigue Symptom Inventory). 

Dataanalys De använde sig utav t-test för att jämföra skillnaderna i baslinje mellan de två grupperna. Alla 

effekter evaluerades med ANCOVAs för att se dess utkomst.  

Bortfall 23 bortfall av olika orsaker. 

Slutsats MBSR förbättrade vissa av huvud symptomen för fibromyalgi samt reducerades den subjektiva 

symptombördan. De symptom som man såg en förbättring i var minskad fatigue (FSI) P <0,002, 

upplevd stress (PSS) P <0,001, sömnproblem (SSQ) P <0,038 och svårighetsgraden av vissa 

symptom (FIQ) P <0,012. Symptomen som FIQ mäter är smärta, fatigue, trötthet, stelhet, ångest 

och depression. Resultaten i FIQ visade på främst förbättringar i fatigue och trötthet. Man såg 

inget signifikant resultat på förbättringar av ångest, depression och smärta.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

80,8 % 

Grad l 
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Artikel 4 

 

 

Referens Collado-Mateo, D., Dominguez-Muñoz, F. J., Adsuar, J. C., Garcia-Gordillo, M. A. & Gusi, N. 

(2017). Effects of exergames on quality of life, pain, and disease effect in women with 

fibromyalgia: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 

98(9), 1725-1731. doi:10.1016/j.apmr.2017.02.011 

Land  

Databas 

Spain 

PubMed 

Syfte Att evaluera effekten av exergame-baserad intervention på en provpopulation av kvinnor med 

fibromyalgi 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontroll studie 

Single-blinded, randomiserad kontroll studie med en åtta veckors intervention 

Urval 83 kvinnor som delades in i två grupper. En träningsgrupp och en icke-träningsgrupp 

(kontrollgrupp). Inklusion var kvinnor i ålder mellan 30–75, Godkända genom ACR, att de kan 

kommunicera med personalen och att de läst, förstått och skrivit under tillåtelse för studien.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde med FIQ (Fibromyalgi Impact Questionnaire), VAS (Visual Analog 

Scale) och EQ-5D-5L (EuroQoL-5 Dimensions-5 Levels). Alla är olika frågeformulär med stor 

bredd på frågor om för exempel daglig smärta, fatigue, hur mycket man jobbar och om man mår 

bra.   

Dataanalys Beskrivande statistik användes för analysen. Man använde sig utav student t test för att jämföra 

grupperna med varandra relaterat till baslinje. Man analyserade EQ-5D-5L med en variansanalys. 

Ytterligare användes n2 för att analysera ”intention to treat” på alla patienter. 

Bortfall 6 kvinnor i kontrollgruppen på grund av att de inte svarade i telefonen på uppföljningen. 

Slutsats Resultaten visar på att VirtualEx-FM (VR spel) visar sig vara en effektiv intervention. Stora 

förbättringar sågs i FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) specifikt i smärta, stelhet, ångest, 

utförda arbetsdagar och förbättrat välmående P <0,001. EQ-5D-5L visade på stora förbättringar 

inom ångest, depression, ökad livskvalitet och kroppslig rörlighet P <0,001. Övningsgruppen som 

utförde VR spelet visade på stora förbättringar inom ovanstående resultat, i jämförelse med 

kontrollgruppen som inte påvisade några positiva förbättringar efter interventionen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

87 % 

Grad l 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Davis, M. C. & Zautra, A. J. (2013). An online mindfulness intervention targeting socioemotional 

regulation in fibromyalgia: Results of a randomized controlled trial. Annals of Behavioral 

Medicine, 46(3), 273-284. doi:10.1007/s12160-013-9513-7 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att jämföra skillnader i effekter mellan en modulbaserad online intervention med fokus på 

socioemotionell reglering med hjälp av MSER (Mindful Socioemotional Regulation) och en 

kontrollgrupp som fick hälsosamma livsstilstips (HT). 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad Kontroll Studie 

Urval 79 deltagare, samtliga vuxna med fibromyalgi-diagnos. 

Datainsamling Fibromyalgia Impact Questionnaire, VAS-Pain, Positive and Negative Affect Schedule, SF-36 

(Social Functioning) 

Dataanalys Mångsidig faktoriell design för att testa variationer i behandlingarnas effekt över tid. Primär 

analysmetod var multi-level modellering. 

Bortfall 0 % 

Slutsats Mindfulness som intervention visade inte på någon signifikant förbättring av smärtintensitet, men 

resultatet påvisade ökad förmåga till att hantera sin smärta (coping) P <0,0001. MSER gruppen 

visade på en bred förbättring av att klara att hålla sig engagerad i en social aktivitet trots smärta P 

<0,008. Nöje i familjens relationer ökade signifikant efter utförd mindfulness P <0,007.  Minskad 

känsla av ensamhet visade på förbättrat resultat P <0,0003. Resultat visade på förbättring av att 

hantera stress P <0,0007. Det visar sig i resultatet att de två grupperna i studien visar på minskad 

negativkänslostämning P <0,009. MSER gruppen visade på en ökad positiv känslostämning P 

<0,07, i jämförelse med kontrollgruppen som visade en förvärrad positiv känslostämning P <0,09. 

Resultatet visade på att deltagare som haft tidigare sjukdomshistoria med depression visade på 

större förbättring inom känslan av ensamhet och positiv känslostämning än de som inte haft 

depression tidigare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

87% 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Ericsson, A., Palstam, A., Larsson, A., Löfgren, M., Bileviciute-Ljungar, I., Bjersing, J., . . . 

Mannerkorpi, K. (2016). Resistance exercise improves physical fatigue in women with 

fibromyalgia: A randomized controlled trial. Arthritis Research & Therapy, 18, 1–12. 

doi:10.1186/s13075-016-1073-3 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Undersöka effekterna av ett personcentrerat, motståndsträningsprogram på olika dimensioner av 

fatigue hos kvinnor med Fibromyalgi och undersöka faktorer för den potentiella förändringen av 

fatigue. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad Kontroll Studie 

Urval 130 kvinnor i åldrar 20–65 och matchar ACRs kriterier för fibromyalgi. 

Datainsamling Motståndsträning 2 gånger i veckan, i 15 veckor med stöd av erfaren fysioterapeut. 

Kontrollgrupp utförde avslappningsövningar, 2 gånger i veckan, i 15 veckor med stöd av erfaren 

fysioterapeut. Mätningar gjordes i ömma punkter och fysisk kapacitet, frågeformulär MFI-20, 

FIQ-Fatigue/Smärta, PSQI, PSC, HADS, LTPAI, 6MWT. 

Dataanalys Mann Whitney U test, Mantel Haenszel chi-squared test, Fisher’s exact test, Wilcoxon signed rank 

test, Cohen’s d. 

Bortfall 25 deltagare 

Slutsats Motståndsträningsprogrammet visade på signifikant positivt resultat i sömnkvalitet P <0,047, 

behov av sömnläkemedel P <0,036, generell fatigue P <0,003, smärta P <0,0079 och förhöjd 

arbetstid P <0,008. Motståndsträning påvisade inga förbättringar inom ångest och depression vilka 

är stora faktorer för fatigue.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

95,7% 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Espí-López, G. V., Inglés, M., Ruescas-Nicolau, M. & Moreno-Segura, N. (2016). Effect of low-

impact aerobic exercise combined with music therapy on patients with fibromyalgia. A pilot 

study. Complementary Therapies in Medicine, 28, 1-7. doi:10.1016/j.ctim.2016.07.003 

Land  

Databas 

Spain 

Cinahl 

Syfte Fastställa de terapeutiska förmånerna med att göra låg påverkans aerobicsträning själv eller i 

kombination med musik för fibromyalgi patienter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Singel-blind randomiserad kontrollpilotstudie.  

Tre grupper delades patienterna in i G1 Aerobics med musik, G2 Aerobics med egen vald rytm, 

CG kontrollgrupp.  

Urval 35 patienter med fibromyalgi från Association of People Affected by Fibromyalgia of Valencia, 

där alla patienterna var godkända enligt ACR. 

Datainsamling Datainsamlings verktyg som användes: Faces Pain Scale för att mäta generellt obehag. Beck 

Depression Inventory för att mäta depression. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) 

livskvalitet. Berg Balance Scale för att mäta balans.  

Dataanalys Fyra mixade modeller genomfördes för analys av varians med (ANOVAs), där 

fysioterapiprogrammen jämfördes mellan faktorer och tid (baslinje emot efter intervention), de 

faktorer som studerades var balans, depression, generellt obehag och livskvalitet.  

Bortfall 9 

Slutsats Studien utförde aerobisk träning med deltagarna uppdelade i tre grupper. (G1) aerobisk träning 

med matchande rytmisk musik, (G2) Aerobisk träning med musik med fritt val på rytm och (CG) 

kontrollgrupp utan musik. (G1) visade på förbättrat resultat i depression P <0,002, livskvalitet P 

<0,017, generellt obehag P <0,001 och kroppslig balans P <0,000. (G2) visade på förbättrat 

resultat i generellt obehag P <0,002. Alla grupperna visade på reduktion av depression och 

livskvalitet mät med BDI (Beck Depression Inventory) och FIQ (Fibromyalgia Impact 

Questionnaire). (G1) visade på en signifikant större effekt på förbättring av depression och 

livskvalitet än övriga grupper. Det framkommer i resultatet att aerobisk träning med musik visar 

på signifikant förbättrat resultat i jämförelse med att träna utan musik. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89 % 

Grad l 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Gavi, M. B., Vassalo, D. V., Amaral, F. T., Macedo, D. C., Gava, P. L., Dantas, E. M. & Valim, 

V. (2014). Strengthening exercises improve symptoms and quality of life but do not change 

autonomic modulation in fibromyalgia: A randomized clinical trial. PLoS ONE, 9(3), 1-7. Doi: 

10.1371/journal.pone.0090767 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed 

Syfte Att utvärdera den kroniska effekten av styrketräning (STRE) på autonom modulering, smärt 

uppfattning och livskvalitet (QOL) på patienter med fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontroll studie. Randomiserad, dubbel-blindad, parallell kontrollerad klinisk studie 

som jämförde styrketräning mot flexibilitets träning i kvinnor med fibromyalgi. 

Urval 80 kvinnor i ålder 18 till 65 som möt kriterierna i ACR 1990. 

Datainsamling Visual Analog Scale (VAS), hjärtslagsvariation (HRV), löpbandstest, sitt-och-nå test (Wells and 

Dillon´s Bench), Maximal repetitions test, handgrepps dynamometry, FIQ (fibromyalgia impact 

questionnaire), Beck and Idate Trait-state Inventory (IDATE) och short-form health survey (SF-

36). 

Dataanalys För att få grupperna använde de sig av MedCalc. För att testa normaliteten använde de sig utav 

Shapiro-Wilk test. I jämförelse mellan grupperna användes student t-test. Wilcoxon test om 

resultatet inte var normal fördelat. För att jämföra resultaten användes ANOVA följt av 

bonferroni´s post-hoc test. Den statistiska mjukvaran som användes var SPSS. 

Bortfall 14 på grund av olika orsaker. 

Slutsats Styrketräning visade på större samt snabbare förbättringar på smärta och fysisk styrka än 

flexibilitets träning P <0,05. Flexibilitets träning påvisade störst förbättring på ångest P <0,05 i 

jämförelse med styrketräning. Borda träningsformerna visade på förbättringar inom 

kroppsligfunktion, depression och QOL (livskvalitet).  Samtliga punkter inom SF-36 

(mätinstrument) visade på signifikant förbättring av QOL. Trots förbättring av fysisk styrka, 

smärta, depression, ångest och livskvalitet fann man ingen förbättrad effekt av hjärtfrekvens i de 

två grupperna. Resultatet visade på att styrketräning gav snabbare förbättrad effekt än 

flexibilitetsträning utförd under 4 veckors tid. Flexibilitetsträning visade på förbättrat resultat efter 

16 veckors träning i jämförelse med resultatet efter 4 veckor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

80,8% 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Giannotti, E., Koutsikos, K., Pigatto, M., Rampudda, M. E., Doria, A. & Masiero, S. (2014). 

Medium-/long-term effects of a specific exercise protocol combined with patient education on 

spine mobility, chronic fatigue, pain, aerobic fitness and level of disability in fibromyalgia. 

BioMed Research International, 1–9. doi:10.1155/2014/474029 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att föreslå ett rehabiliteringsprogram som kan skapa omedelbara och långsiktiga fördelaktiga 

effekter på grad av funktionshinder och utförande av ADL för patienter med Fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad Kontroll Studie 

Urval 41 deltagare med fastställd fibromyalgidiagnos utefter kriterier av ACR 2010, mellan 35–65 år, 

BMI 18–35. 

Datainsamling Vikt, Längd, BMI, TPC, VAS-Smärta/Sömn/Fatigue/Stelhet, FIQ, FAS, FSS, HAQ, 6MWT, TK, 

LL, ROM. Rehabilitationsprogram med ett specifikt träningsprogram, 2 dagar i veckan, 1 timme 

per session och utfördes i 10 veckor. Träningsprogrammet innehöll interventionerna stretchning, 

styrketräning, aerobisk träning samt andningsövningar. 

Dataanalys ANOVA, t-test, Shapiro-Wilk, Levene Test, Holm’s Correction, Wilcoxon’s Test & Mann-

Whitney U test. 

Bortfall Totalt 9, 1 EG och 8 CG. 

Slutsats Det föreslagna rehabilitationsprogrammet har visat sig vara säkert och väl tolererat av deltagarna. 

Inga negativa effekter av träningen har påvisats av smärta, stelhet och fatigue vid uppföljningen, 6 

månader efter den påbörjades. Man fann även att goda resultat har uppnåtts och upprätthålls vid 6 

månaders uppföljning. Positiva resultat som uppkom var förbättrad sömnkvalitet P <0,034, smärta 

P <0,013, reduktion av intag av NSAID med 17% från baslinjen, förbättring i 6MWT P <0,001 

och förbättringar i flexibiliteten i framförallt ryggraden P <0,001. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,3% 

Grad I 



BILAGA D  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Kaleth, A. S., Saha, C. K., Jensen, M. P., Slaven, J. E. & Ang, D. C. (2013). Effect of moderate to 

vigorous physical activity on long-term clinical outcomes and pain severity in fibromyalgia.  

Arthritis Care & Research, 65(8), 1211-1218. doi:10.1002/acr.21980 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utvärdera relationen mellan långsiktig underhållning av måttlig till kraftig fysisk aktivitet och 

det kliniska resultatet för fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontroll studie. 

Experimentell design. 

Urval 216 ingick som var godkända efter American collage of Rheumatology kriterier (ACR). Ålder 18–

65. Smärta fyra eller högre på Brief Pain Inventory (BPI). Två eller mer på (FIQ-PI) Fibromyalgia 

Impact Questionnaire-Physical Impairment. Samt att de ståt på en stabil dos läkemedel de senaste 

fyra veckorna. 

Datainsamling Utfördes med Community Health Activities Model Program for Seniors (CHAMPS) vilket är ett 

frågeformulär med frågor om utförda aktiviteter som frekvens, intensitet samt hur länge man 

håller på, detta kan vara dagliga aktiviteter och träning. 

Dataanalys Man utförde jämförelser med baslinjen och de nya resultaten kontinuerligt mellan grupperna. 

Detta genom att analysera variansen och använda sig av chi-square test på varje respektive grupp. 

Ytterligare evaluering gjordes med Pearson´s correlation coefficients och t.tests. 

Bortfall 22 % 216 till 170. 

Slutsats Ökad och ihållande träning (aerobics och styrketräning) visade på signifikanta förbättringar inom 

fysiska funktionshinder (FIQ-PI och FIQ-Total), smärt intensitet (BPI) samt depression (PHQ-8). 

Resultat påvisade att träningen minskade på användningen av antidepressiva läkemedel P <0,01. 

Medel till intensiv aerobisk träning och styrketräning såg mest förbättringar i resultatet under de 

första 12 veckorna. Vid 36 veckors utförd träning såg man att de förbättringar som sågs efter 12 

veckor har börjat plana ut. Framför allt smärta gav ingen signifikant förbättring efter de först 12 

veckorna av träning, men den var ihållande på positivt låg nivå. Resultat visade även på en 

reduktion av depression hos de deltagande i träningen. Man upptäckte i studien att större mängder 

fysisk aktivitet inte var relaterat till förvärringen av smärtan hos personer med fibromyalgi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

80 % 

Grad l 



BILAGA D  

 

 

 

 

Artikel 11 

 

  

Referens Larsson, A., Palstam, A., Löfgren, M., Ernberg, M., Bjersing, J., Bileviciute-Ljungar, I., . . . 

Mannerkorpi, K. (2015). Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain 

intensity in fibromyalgia—A randomized controlled trial. Arthritis Research & Therapy, 17(1), 1-

15. doi:10.1186/s13075-015-0679-1 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Undersöka effekten av progressiv motståndstränings program på muskelstyrka, hälsostatusen och 

den befintliga smärt nivån i kvinnor med fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontroll studie 

Dubbelblind randomiserad kontroll multi-centerstudie som undersöker effekten av progressiv 

motståndsgruppträning jämfört med en aktiv kontrollgrupp.  

Urval 130 Kvinnor i ålder 20–65 som godkänts genom ACR  

Datainsamling Huvudbedömning var isometriskt utsträckning av knä (Steve stong*) andra bedömningar som 

gjordes var hälsostatus (FIQ-total score), smärt intensitet VAS, 6MWT (6 Minute Walk Test), den 

isometriska flexionskraften i armbågen, hangreppsstyrkan, hälsorelaterad livskvalitet, 

smärthandikapp, smärtacceptans, ”fear avoidance beliefs” och patientens globala intryck på 

förändring (PGIC).   

Dataanalys All data analyserades genom ett datorprogram SPSS, vidare har de använt sig av beskrivande 

statistisk analys av deras fynd. 

Bortfall 39 bortfall på grund av olika orsaker. 

Slutsats Progressiv motståndsträning har visat på positivt resultat, framförallt i Smärta (VAS) P <0,002, 

där resultatet från baslinjen 50 gick ner till 31 efter träningen. Förbättringar sågs i FIQ 0–100 

(Fibromyalgia Impact Questionnaire) P <0,009 med poäng 59 ner till 55 efter träning. PDI 0–70 

(Pain Disability Index) P <0,006 poäng 36 till 34. CPAQ, 0–120 (Chronic Pain Acceptance 

Questionnaire) P <0,002 poäng 63 till 69. Det sågs förbättringar i 6MWT (Six-Minute Walk Test) 

P <0,002 566m förbättrades till 582m. Det visades på signifikanta förbättringar i livskvalitet SF-

36 0- 100 (SF36 Short Form) P <0,004 poäng 31 till 35. Interventionen sågs användbar som 

träningsmetod för kvinnor med fibromyalgi, för att reducera smärta, funktionshinder på grund av 

smärta och öka förmågan at hantera sin smärta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

93,6 % 

Grad l 



BILAGA D  

 

 

Artikel 12 

 

 

  

Referens Sarıfakıoğlu, B., Güzelant, A. Y., Güzel, E. Ç, Güzel, S. & Kızıler, A. R. (2014). Effects of 12-

week combined exercise therapy on oxidative stress in female fibromyalgia patients. 

Rheumatology International, 34(10), 1361–1367. doi:10.1007/s00296-014-2978-2 

Land  

Databas 

Turkiet 

PubMed 

Syfte Undersöka effekterna av träningsterapi på oxidative stress i fibromyalgi patienter och relationen 

mellan oxidative stress och fibromyalgi symptom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Comparative Study 

Undersökningsgruppen genomgick ett träningsprogram vilken bestod utav uppvärmning, aerobisk 

träning på löpband, styrketräning samt stretchning 1h tre gånger i veckan. Resultatet från 

träningen jämfördes med en kontrollgrupp. 

Urval 38 kvinnor godkända av ACR och 23 hälsosamma kvinnor vilken ålder och vikt matchade de 

kvinnorna som var med i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med (VAS), mängden ömma punkter, (FIQ) Fibromyalgia Impact 

Questionnaire, (BDI) Beck Depression Inventory. De använde sig av biomarkörer för de oxidativa 

stressparametrarna tiobarbitursyrareaktiva (TBARS) substanser, proteinkarbonyler (PCGs), 

kväveoxid (NO), antioxidantparametrar tioler (T-SH) och katalas (CAT) för undersökningen hos 

patienter och kontrollgruppen. Datainsamlingen genomfördes efter varje träningspass vilket var tre 

gånger i veckan under en period av 12 veckor. 

Dataanalys Analysen gjordes med dataprogrammet SPSS. Normal fördelningen undersöktes med Shapiro-

wilk testet. Skillnaderna mellan fibromyalgigruppen och kontrollgruppen undersöktes med t-test 

för parametriska data och Mann-Whitney U för icke-parametriska data. Korrelationerna mellan 

grupperna undersöktes med Spearman´s correlation coefficient.  

Bortfall 8 

Slutsats Resultatet visar på att VAS (Visual Analog Scale), FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) och 

BDI (Beck Depression Inventory) signifikant förbättrades under studien. VAS visade på en 

förbättring av smärta 6,33 ner till 4,93 P <0,001, där lägre siffror antyder att deltagarna har mindre 

smärta efter träning. FIQ (smärta, trötthet, sömn, stelhet, ångest och depression) 58,24 till 49,12 P 

<0,001 här visar siffrorna på att de allmänna symptomen för fibromyalgi har förbättrats. BDI 

(depression) 24,60 till 21,16 P <0,001, signifikant reduktion av depression. Resultaten visar på att 

aerobisk träning kombinerat med styrketräning ger positiv förbättring utav fibromyalgi symptom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

82.9% 

Grad I 



BILAGA D  

 

Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

Referens Soriano-Maldonado, A., Ruiz, J. R., Aparicio, V. A., Estévez-López, F., Segura-Jiménez, V., 

Álvarez-Gallardo, I. C., . . . Ortega, F. B. (2015). Association of physical fitness with pain in 

women with fibromyalgia: The al-Ándalus Project. Arthritis Care & Research, 67(11), 1561–

1570. doi:10.1002/acr.22610 

Land  

Databas 

Spanien 

Cinahl 

Syfte Att karaktärisera sambandet mellan olika komponenter av fysisk träning med smärtnivåer, 

smärtrelaterad katastrofiering och förmågan till att hantera sin kroniska smärta hos kvinnor med 

Fibromyalgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittstudie 

Urval 616 kvinnor, samtliga med Fibromyalgi-diagnos. 

Datainsamling Mini Mental State Examination, Pressure Algometer (Fibromyalgia Tender Point Pain Test),  

Fibromyalgia Impact Questionnaire (Pain),  VAS-Pain, SF-36 (Bodily Pain), Pain Catastrophizing 

Scale, Chronic Pain Self-Efficacy Scale, Weight, Height, BMI, Consumption of 

analgesics/antidepressants, Senior Fitness Test Battery, Handgrip Strength Test, 6 Minute Walk 

Test, 30-second Chair Stand Test, Arm Curl Test, Chair Sit and Reach Test, Back Scratch Test & 

8 Feet up and Go test. 

Dataanalys Multipel linjär regression, Z-score, datakategorisering, ANCOVA (Analysis of Covariance), 

Cohen’s D. 

Bortfall 148 deltagare (Mötte ej kriterium, grov kognitiv nedsättning, bortfall pga ej-deltagande) 

Slutsats Resultaten från studien visade på att deltagarna med bättre kondition, muskelstyrka och flexibilitet 

uppvisade mindre mängd smärta, förbättrad smärtkatastrofiering och bättre förmåga att hantera 

kronisk smärta. Aerobisk träning kombinerat med flexibilitet visade på signifikant förbättring av 

smärtkatastrofiering P <0,001 och förmågan att hantera sin kroniska smärta P <0,001. 

Styrketräning kombinerat med flexibilitet visade på de lägsta nivåerna av smärta P <0,005. 

Träning så som aerobisk träning, styrketräning och flexibilitetsträning påvisas vara träningsformer 

som är effektiva mot smärta, smärtkatastrofiering och egenförmåga till att hantera sin kroniska 

smärta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% 

Grad I 



BILAGA D  

 

 

Artikel 14 

 

 

Referens Wang, C., Schmid, C. H., Fielding, R. A., Harvey, W. F., Reid, K. F., Price, L. L., . . . Mcalindon, 

T. (2018). Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: Comparative effectiveness 

randomized controlled trial. TheBMJ, 360, 851- 872. Doi:10.1136/bmj.k851 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Undersöka effektiviteten av tai chi interventioner i jämförelse med aerobisk träning vilket för 

tillfället är kärnan i behandling för patienter med fibromyalgi, och att testa om effektiviteten av tai 

chi är beroende av frekvensen eller mängden utförd träning.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontrollstudie, 52 veckors. 

Urval 226 deltagare valdes efter att de godkänts genom American College of Rheumatology 1990 och 

2010 kriterier (ACR). Deltagarna delades in i fem olika grupper, fyra grupper som utförde tai chi 

och en grupp som utförde aerobisk träning. 

Datainsamling Fokus på datainsamlingen låg på symptom svårighetsgraden, kroppslig smärta, fysisk aktivitet, 

bedömning av hälsa, fysisk funktion, muskelstyrka och kraft. Denna datainsamling gjordes genom 

frågeformulär eller professionella undersökningar.  

Dataanalys Dataanalysen gjordes efterreferens från tidigare studier gällande gruppstorlek och indelning. De 

använde sig av en modell för att se longitudinella fasta effekter som uppkom och jämförde dessa 

med baslinjen vid vecka 12, 24 och 52.   

Bortfall 65 individer 

Slutsats Alla grupper i studien visade på signifikanta förbättringar i FIQR poäng. Tai chi behandlingen 

visade på större förbättringar än aerobisk träning utförd under 24 veckor och 12 veckor. Efter 52 

veckor visade inte resultatet på några större förbättringar i jämförelse med 24 veckor träning. 

Resultat som påvisades i FIQR (Fibromyalgia Impact Questionnaire Revised) och HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale), var förbättringar framför allt i minskad ångest, 

depression och minskad användning utav läkemedel. Dessa läkemdel innefattar paracetamol, 

NSAID, Opioder, antidepressiva, antiepileptika, muskelrelaxantia och benzodiazepiner där alla 

grupper såg en signifikant minskning av intag efter 52 veckor utförd tai chi. Resultaten för ångest 

och depression visades i FIQR 8.7 till 23.6, P <0,001 där högre poäng visar på större förbättring. 

HADS depression 1.4 poäng till 2.6, P=0.04 och HADS anxiety 1.2 poäng till 2.1, P=0,005. 

Resultaten i studien visade på att en kontinuerlig användning av tai chi under en längre period gav 

mycket bättre resultat i FIQR än en kortare period. Resultat som förbättrades enligt FIQR var 

ångest, copingstrategier samt förbättrad självförmåga. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87 % 

Grad l 
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