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Här presenteras artiklarna i den ordningsföljd som de redovisas i resultatet. 
 
Publikationsår 
Land 

Författare  Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 
 

2001, USA Donaldson, M., 
Speight, N.,  
Loomis, S. 

Fibromyalgia 
syndrome improved 
using a raw vegetarian 
diet: an observational 
study 

Utvärdera om en 
mestadels rå 
vegetarisk diet har 
effekt på 
fibromyalgisymtom 

Kvantitativ 
n = 30 personer 

Interventionen visade 
att många individer 
med fibromyalgi kan 
bli hjälpta av denna 
vegetariska kost. 

2001, USA Edwards, A. CMO (Cerasomol-cis-
9-Cetyl Myristoleate) 
in the treatment of 
fibromyalgia: an open 
pilot study 

Att undersöka nyttan 
och tolererbarheten av 
CMO i behandlingen 
av fibromyalgi. 

Kvantitativ  
n = 13 personer 

Studien gav indicier på 
att CMO kunde vara 
välgörande i 
behandlingen av 
fibromyalgi. 

2000, USA Edwards, A., 
Blackburn, L., 
Christie, S.,  
Townsend S.,  
David J. 

Food supplements in 
the treatment of 
fibromyalgia: a 
double-blind, 
crossover trial of 
antocyanidins and 
placebo 

Att fastställa om 
anticyanider tillsatt 
som kosttillskott har 
effekt på behandling 
av fibromyalgi. 

Kvantitativ 
n = 12 personer 

Studien gav statistisk 
signifikans av nyttan 
av en dos av 80 mg 
anticyanid per dag. 

2002, Kanada van Santen, M,. 
Bolwijn, P., 
Vertsappen, F., 
Bakker, C.,  
Hidding, A.,  
Houben, H.,  
van der Heijde, D., 
Landewe, R.,  
van der Linden, S. 

A randomized clinical 
trial comparing fitness 
and biofeedback 
training versus basic 
treatment in patients 
with fibromyalgia 

Att jämföra effekterna 
av fysisk träning med 
biofeedbackträning 
och en kontrollgrupp. 

Kvantitativ 
n = 143 personer 
fysisk träning: n =58 
biofeedback: n =56 
kontroll: n = 29 

Inga förbättringar 
kunde statistiskt 
bevisas i jämförelsen 
av dessa grupper.  
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2005, Tyskland Dönmez, A., 

Karagulle, Z.,  
Tercan, N.,  
Dinler, M., Sever, H.,  
Karagulle, M., Turan, 
M. 

SPA therapy in 
fibromyalgia: a 
randomised controlled 
clinic study 

Utvärdera nyttan av 
SPA terapi som 
behandling av 
fibromyalgi 

Kvantitativ 
n= 30 personer 

Tillägget av SPA 
terapi till medicinsk 
behandling gav både 
kort- och långvarig 
positiv effekt på 
kvinnor med FM. 

2001, USA Karper, W.,  
Hopewell, R.,  
Hodge, M. 

Exercise program 
effects on women with 
fibromyalgia 
syndrome 

Utvärdera effekten av 
ett fysiskt 
träningsprogram för 
kvinnor med 
fibromyalgi. 

Kvantitativ 
n = 13 personer 

Majoriteten av 
deltagarna upplevde en 
förbättring avseende 
sitt fysiska,psyko-
sociala välbefinnande 
och FM symtom. 

2004, Storbritannien Friedberg, F. Eye movement 
desensitization in 
fibromyalgia: a pilot 
study 

Utvärdera effekten av 
EMD för lindring av 
smärta, fatigue, 
ängslan och 
depression. 

Kvantitativ 
n = 6 personer 

Fyra av sex deltagare 
förbättrades i smärta, 
fatigue, ängslan och 
depression. 

2005, USA Broderick, J., 
Junghaenel, D., 
Schwartz, J. 

Written emotional 
expression produces 
health benefits in 
fibromyalgia patients 

Utvärdera om 
patienter som deltog i 
en skrivarintervention 
förbättrades i sin 
fysiska och psykiska 
hälsa jämfört med 
kontrollgrupp. 

Kvantitativ 
n = 92 personer 

Personer med FM 
erfor en kortvarig 
lindring i psykologiska 
och hälsorelaterade 
variabler när de deltog 
i traumaskrivargrupp. 

2002, Storbritannien Sylvain, H.,  
Talbot, L. 

Synergy towards 
health: a nursing 
intervention model for 
women living with 
fibromyalgia, and their 
spouses 

Utveckla en modell 
för sköterske-
intervention för 
kvinnor med 
fibromyalgia och deras 
män. 

Kvalitativ 
N = 19 personer 

Studien visade att en 
intervention som 
bidrog till personlig 
växt, anhörigstöd och 
professionellt stöd gav 
en meningsfull grund 
för den som får vård 
och den som vårdar. 
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2000, USA Creamer, P.,  

Singh, B.,  
Hochberg, M., 
Berman, B. 

Sustained 
improvement 
produced by 
nonpharmacologic 
intervention in 
fibromyalgia: results 
of a pilot study 

Utvärdera nyttan av ett 
interventionspaket 
bestående av 
ickefarmakologisk, 
beteendebaserad 
behandling hos 
patienter med 
fibromyalgi 

Kvantitativ 
n= 20 personer 

En enkel beteende 
inriktad intervention 
verkade förbättra FM-
symtom. 

2004, USA Cedraschi, C., 
Desmeules, J.,  
Rapiti, E., 
Baumgartner, E., 
Cohen, P.,  
Finckh, A.,  
Allaz, A. F.,  
Visher, T. L. 

Fibromyalgia: a 
randomiserad, 
controlled trial of a 
treatment programme 
based on self 
management. 

Att utvärdera effekten 
av ett 
behandlingsprogram 
baserat på eget 
behandlingsansvar 
genom 
varmvattenträning och 
utbildning. 

Kvantitativ  
N = 164 personer 

Sex månader efter 
behandlingprogrammet 
avslutats visades 
signifikanta 
förbättringar vad gäller 
ökad livskvalitet, 
förbättrad fysisk 
kapacitet. Det enda 
som inte förbättrades 
var upplevelsen av 
smärtan. 

2002, Storbritannien Mannerkorpi, K., 
Ahlmén, M.,  
Ekdahl, C. 

Six- and 24 month 
follow-up of pool 
exercise therapy and 
education for patients 
with fibromyalgia. 

Att följa upp patienter 
med fibromyalgi sex 
och 24 månader efter 
de avslutat ett sex 
månaders 
behandlingsprogram 
med varmvatten 
träning och utbildning. 

Kvantitativ 
N = 26 personer 

Jämfört med innan 
behandlingstiden 
bibehölls förbättringar 
i form av mindre 
smärta, förbättrad 
fatigue och förbättrad 
fysisk kapacitet. 

 
 
 


