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Sammanfattning Fibromyalgi är en sjukdom som involverar symtom såsom 

kronisk smärta, stelhet och sömnstörningar. Sjukdomens 
orsak är ännu inte klarlagd. Att leva med kronisk smärta, 
trötthet och rörelseinskränkningar kan inverka negativt på 
det dagliga livet. Syftet med studien var att belysa fysisk 
aktivitets inverkan på sjukdomssymtom samt livskvalité 
hos patienter med fibromyalgi. Metoden var en 
litteraturstudie baserad på 20 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna visade liknande resultat när det gällde fysisk 
aktivitets inverkan på symtom samt livskvalité hos 
personer med fibromyalgi. Det framkom att fysisk 
aktivitet gav god effekt när träning utfördes med låg- till 
medelintensitet samt utfördes under en längre tid. Det 
framkom även att symtomen påverkade förmågan och 
viljan att delta i någon form av fysisk aktivitet. Vidare 
forskning inom området behövs när det gäller att utforma 
och individanpassa motionsprogram för 
fibromyalgipatienter.



  

 

Abstract Fibromyalgia is a disease which includes symptoms such 
as chronic pain, stiffness and sleeplessness. The cause of 
the illness has not yet been defined. The experience of 
coping with chronic pain, fatigue and poor range of 
movement may have a negative effect on daily life. The 
aim of the study was to illustrate physical acivity and it’s 
effect on symptoms and quality of life for patients with 
fibromyalgia. The method used was a literature study 
based on 20 scientific articles. The articles showed similar 
results about physical activity and had effects on 
symptoms and quality of life for people with fibromyalgia. 
The result also showed that continued physical activity, 
performed with low or average intensity, was needed to 
achieve a positive effect. The result also pointed out that 
the symptoms influensed the patients will and ability to 
engage in any kind of physical activity. Further studies are 
needed in order to creat training programs suitable for 
patients with fibromyalgia.
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Inledning 
 
Enligt folkhälsorapporten 2001 är Fibromyalgi (FM) en av de nya folksjukdomarna i 
västvärlden. Förekomsten varierar med 1-15 procent och kvinnor drabbas 7-8 gånger 
oftare än män. Andra faktorer som spelar in är ålder och utbildning. Lågutbildade 
medelålders kvinnor i lägre sociala grupper utgör en riskgrupp (1, 2). Längre tids 
sjukskrivning med sjukbidrag som följd gör fibromyalgi till en av de mest kostsamma 
sjukdomarna för samhället idag, när det gäller sjukdomar i rörelseorganen (2). 
 
Primärvården är den instans som oftast möter FM-patienter med diffusa symtom. Det 
främsta symtomet är smärta i muskelfästena. Då patienterna inte har utmärkande 
inflammatoriska symtom, uppnås inte någon tillfredställande effekt genom 
inflammationshämmande läkemedel. Smärtstillande läkemedel ger också dålig lindring 
(2). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har patienter rätt till information om olika 
behandlingar och tillvägagångssätt, när det gäller bevarande av hälsa. Informationen ska 
vara anpassad för att stämma överens med varje individs behov. Informationen ska 
också sträva efter att förhindra att skada eller sjukdom uppstår samt bygga på patientens 
självbestämmande (3). 
 
Enligt Hälso- och Sjukvårdsrapporten tyder internationell forskning på att patienter som 
deltagit i aktiviteter, med individuellt utformade program, når en förbättring i det 
dagliga livet vad det gäller symtom. Ett friskvårdstänkande inom sjukvården, som 
baserar sig på att förebygga ohälsa hos FM-patienter, efterlyses i rapporten. Även 
forskning utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv efterlyses för att klargöra vilken 
inverkan sjukdomen fibromyalgi har på patienternas livssituation (2). Löfgren vid 
Institutionen för Folkhälsovetenskap, avdelningen för rehabiliteringsmedicin, har i sin 
avhandling undersökt hur kvinnor kan dra nytta av mångprofessionella 
rehabiliteringsprogram. Alla kvinnorna utförde ett gymnastikprogram av 
medelintensitet utfört i uppvärmd pool.  Programmet var individuellt utformat, 
innehållande gång-, stretching-, samt avslappningsövningar. Det framkommer i 
avhandlingen att kvinnor som lär sig att använda sina muskler genom mindre 
energikrävande övningar ökar sin rörlighet. För att deltagarna inte ska överaktivera sina 
muskler visar det sig vara av betydelse att lyssna till sin kropp och lära sig att ta pauser. 
Viktigt är också att ha kunskap om sin sjukdom, att ha kroppskännedom samt hur 
patienterna ser på sig själva. Samtliga faktorer spelar en avgörande roll för 
självförtroende och förmåga till strategier för att kunna hantera sin situation i det 
dagliga livet (4). 
 
Bakgrund 
 
FM är en kronisk sjukdom med symtom som muskelsmärta, sömnsvårighet, 
trötthetskänsla, oro, ängslan, depression, huvudvärk samt störning i mag- och 
tarmkanalen. Symtomen påverkas av faktorer såsom stress, fysisk aktivitet och 
väderomslag (5-7). Fysisk aktivitet kan jämställas med motion och motion utgörs av 
aktiviteter som syftar till att förbättra hälsan fysisk kapacitet och välbefinnande (8). 
Depression kan bli en följd hos patienter när de inte längre känner att de orkar till följd 
av smärta, trötthet och sömnbrist (9-11). Depression kännetecknas som nedstämdhet, 
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vilken ofta omfattar ångest, handlingsförlamning och trötthet (8). Sömnstörningar kan 
skapa en ond cirkel hos patienterna, ca 80 procent uppger sig ha problem med sömnen. 
Det gäller framför allt tredje och fjärde sömnstadiet, då kropp och hjärna har sin 
återhämtningsperiod. När balansen mellan hormonerna vilka har inverkan på sömnen 
störs, påverkas andra symtom hos patienten (11, 12). 
 
 Diagnos vid fibromyalgi ställs vid symtom som stelhet och muskeltrötthet samt 
generell smärta som varat i minst 3 månader. Smärta definieras som en plågsam 
kroppslig känsla. Smärtperceptionen kan påverkas av sinnestillstånd och yttre 
omständigheter (8).  Smärtan ska upplevas i cervical-, thoracal-, eller lumbalryggen, 
med utstrålning i båda kroppshalvorna samt i övre och nedre extremiteter. Ett 
palpationsmönster av beröringspunkter undersöks där minst 11 av 18 punkter ska ge 
utslag för smärta. Palpationen utförs med ett fast tumtryck av ca 4 kg/cm² (5, 6, 13, 14). 
Det har framförts kritik mot tillförlitligheten av denna metod eftersom säkerheten att 
fastställa diagnosen hos FM-patienter kan variera då det är en subjektiv bedömning av 
utövaren och symtomen kan yttra sig olika hos patienter (13). 
 
Genom att mäta hur patienten upplever symtomens inverkan på det dagliga livet, kan 
man få del av patientens egen upplevelse. Detta görs ofta genom att använda 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) vilken mäter funktion och livskvalitet i det 
dagliga livet hos personer med FM. FIQ mäter huvudsakligen förmåga att utföra ADL, 
oförmåga att gå till arbete på grund av påverkan av symtom samt upplevda dagar av 
välbefinnande, under en veckas tid. Dessutom ingår frågor angående symtom såsom 
smärta, trötthet, stelhet, oro, morgontrötthet och depression vilka mäts genom Visual 
Analogue Scale (VAS) (15). 
 
Den bakomliggande orsaken till FM har inte klarlagts ännu. Tidigare antogs syndromet 
vara en reumatisk sjukdom, men internationell forskning har inte kunnat styrka detta. 
Forskning visar vidare att FM troligtvis inte är en muskelsjukdom. På 1980-talet ansågs 
det finnas ett samband mellan FM och psykiska/psykosomatiska besvär, detta har inte 
heller kunnat styrkas veteskapligt. Det är främst en teori som lyfts fram då det gäller 
orsaken till uppkomsten av FM (16). FM tros vara orsakat av rubbningar i nerv- och 
hormonsystemet samt otillfredsställande funktion i immunförsvaret. Detta i sin tur kan 
bidra till uppkomsten av syndromet (12, 16). 
 
FM-patienterna kan bli inaktiva till följd av sina symtom vilket resulterar i försvagade 
muskler (12). Behandling utformad utifrån ett lågintensivt träningsprogram, med 
kondition, avslappning och stretching, har visat sig ge effekt då det gäller att återfå 
styrka, kondition och funktion. Det är viktigt att träningen är kontinuerlig och 
individuellt anpassad för FM-patienter (5, 6, 10, 12, 13). Intensiteten kan bestå av låg-, 
medel- och högintensitet beroende på i vilket tempo individen utför den fysiska 
aktiviteten. Konditionsträning är en uthållighetsinriktad träning som kräver 
energiomsättning i närvaro av syre. Stretching innebär töjning av förkortade muskler i 
prestationshöjande och skadeförebyggande syfte (8). En form av rörelseträning som 
både är stärkande och lugnande är T´ai Chi som har sitt ursprung i Kina och har sin 
grund i kinesisk filosofi. Träningsformen kan utföras med både låg- och medelintensitet 
och bygger på faktorer såsom balans, styrka, flexibilitet, avslappning och 
kroppskännedom (8, 17).
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Att leva med en kronisk sjukdom inverkan på det dagliga livet gällande fysiska, 
psykiska och sociala aspekter. Många patienter upplever svårigheter med dagliga 
sysslor i hemmet samt i arbetslivet, då de känner orkeslöshet och har problem med 
rörligheten. Detta kan leda till social isolering, inaktivitet samt en känsla av att vara en 
börda (6, 18). 
 
Patienter med FM har ett stort behov av att få en diagnos ställd för att kunna hantera sin 
situation. Bemötande och kontinuitet i kontakten med vården är viktigt då upplevelsen 
av att inte bli trodd och tagen på allvar kan förvärra sjukdomen (5, 13, 19). Det är 
viktigt för patienter som diagnostiserats med FM att lära sig att leva med och acceptera 
sin situation, att göra omprioriteringar samt att sätta gränser. I annat fall kan symtomen 
förvärras. Detta innebär inte att patienterna låter symtomen styra livet, utan att de tar 
kontroll över situationen och strävar efter att hantera sina symtom (7, 9, 11). 
 
Jahren Kristoffersen beskriver att de två omvårdnadsteoretikerna Patricia Benner och 
Judit Wrubel har ett fenomenologiskt synsätt på människan och hennes meningsfullhet. 
Meningsfullheten i en människas liv kännetecknas av på vilket sätt hon förhåller sig till 
världen som hon lever i. Livskvalitet innebär självkänsla som gör det möjligt att vara 
aktiv, känna gemenskap, ha en identitet samt känna mening och hopp i sin livssituation. 
Jahren Kristoffersen skriver vidare att livskvalité definieras olika av forskare, den 
gemensamma nämnaren är att det är en egen upplevd företeelse hos människan i den 
livssituationen hon befinner sig i. Enligt Naess` psykologiska och Allardts sociologiska 
syn på livskvalité finns det två gemensamma begrepp, vilka är identitet och gemenskap. 
Sjuksköterskan Rustoen lägger till de två begreppen mening och hopp, ur ett 
omvårdnadsperspektiv, när det gäller livskvalité (20). Enligt Nationalencyklopedin 
definieras livskvalité som ett begrepp som kan påverkas av faktorer såsom möjlighet att 
handla och påverka sin situation. Livskvalité kan även definieras med begreppet 
välbefinnande. Det kan inte utan vidare identifieras med dålig hälsa, dock kan dålig 
hälsa bidra till att minska en persons livskvalité (8). 
 
Sjuksköterskan skall i sitt yrkesutövande ha kompetens när det gäller omvårdnad. Den 
ska utgå från patientens specifika behov gällande fysiska, psykiska, sociala, kulturella 
och andliga behov (21). Kristoffersen skriver att Benner och Wrubel påpekar att 
omvårdnad skall utgå från patientens egen uppfattning om vad som är viktigt för 
honom/henne i den förändrade situationen. Sjuksköterskan Rustoen anser att mening 
och hopp är något som inte kan överföras till patienten, men däremot förmedlas genom 
handling. Genom att patienten görs medveten om att träning kan minska symtom, visar 
sjuksköterskan på att det finns mätbara mål att sträva mot. Detta inger patienten hopp 
om en positiv framtid (20). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska 
hon/han ha en förmåga att kommunicera, informera samt uppmärksamma speciella 
behov hos patienter, när det gäller information och undervisning. Sjuksköterskans 
undersökningar ska bygga på vetenskaplig kunskap och gott omdöme samt att genom 
dialog motivera patienten (21). 
 
Enligt Benner och Wrubel växer och utvecklas människan i samspel med sin 
omgivning. Detta samspel definieras med fyra centrala begrepp: omsorg, kroppslig 
kunskap, bakgrundsförståelse och speciella intressen. När en människa handlar i omsorg 
är hennes uppmärksamhet riktad utåt mot något som har betydelse för individen. 
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Det kan vara en person vilken hon/han bryr sig om eller egna speciella intressen, som 
kräver uppoffringar och påfrestningar för att nås. Omsorgen kan ses som en abstrakt 
företeelse vilken innefattar motivation och engagemang. Den kroppsliga kunskapen är 
en kunskap som människan inte tänker på att hon har. Först när hon stöter på problem i 
det dagliga livet blir hon medveten om den. Då behövs bakgrundsförståelsen för att 
förstå hur problemet ska hanteras. Bakgrundsförståelsen bygger på människans tidigare 
erfarenheter samt olika kulturer såsom arbetskultur eller fritidskultur. De speciella 
intressena är av konkret natur, innefattande handlingar och aktiviteter knutna till den 
egna personen. När sjukdom uppstår sker en förändring i individens livssituation som 
påverkar de speciella intressena, vilket kan framkalla stress och ohälsa. Sjuksköterskans 
roll är att hjälpa patienten att klara av sin livssituation för att hans/hennes speciella 
intressen ska tillvaratas. Hon kan uppmärksamma patienten på dennes egna resurser och 
uppmana till användandet av resurserna för att öka livskvalitén hos patienten (20). FM-
patienter är ofta personer som varit mycket aktiva på jobbet, i hemmet och på fritiden. 
På grund av symtomen begränsas deras dagliga liv, det är därför viktigt för dessa 
patienter att hitta rätt form av aktivitet (12). 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa fysisk aktivitets inverkan på sjukdomssymtom samt 
livskvalité hos patienter med fibromyalgi. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Sökningen efter artiklarna, gällande fysisk aktivitets inverkan på symtom samt 
livskvalité vid fibromyalgi, gjordes i databaserna PubMed, Cinahl samt i Academic 
Search Elite. Sökorden var fibromyalgia, exercise, physical activity och quality of life. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på 
engelska år 2000 till 2006 samt ha anknytning till syftet. I alla databaserna har ordet 
fibromyalgia kombinerats med övriga sökord var för sig samt söktes tillsammans. I 
PubMed användes sökorden som MeSH-termer, detta resulterade i (se bilaga 1) att det i 
databasen PubMed valdes ordet fibromyalgia, som Major Topic (MJ), tillsammans med 
exercise, MJ. I samma databas söktes också fibromyalgia, MJ, tillsammans med 
physical activity, MJ. Motor activity valdes här som underrubrik till physical activity. 
En tredje sökning i PubMed var fibromyalgia, MJ, tillsammans med exercise, som 
MeSH-term, samt quality of life, MeSH-term. I databasen Cinahl kombinerades ordet 
fibromyalgia, som Focus, med exercise, Explode, samt med quality of life, Explode. 
Fibromyalgia, Focus, kombinerades även med exercise, Focus. En tredje sökning i 
Cinahl var fibromyalgia, Focus, tillsammans med physical activity, Explode. I 
databasen Academic Search Elite valdes sökordet fibromyalgia tillsammans med 
exercise och quality of life. Totala antalet träffar blev 64 varav 43 abstract lästes igenom 
och 20 artiklar valdes ut. Artiklar började sökas den tjugonde februari och sökningar 
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pågick till den första mars. Databearbetningen av artiklar började strax därefter då fyra 
artiklar gick att få tillgång till via Internet. 
 
Databearbetning 
 
Efter att vi läst igenom abstrakten och fått en överblick över utvalda artiklar lästes 
samtliga 20 artiklar. Artiklarna lästes igenom noggrant av samtliga i gruppen, där var 
och en strök under det som ansågs ha betydelse för syftet. Resultatet jämfördes sedan 
mellan de olika artiklarna varpå användbar information valdes ut att användas i 
resultatet i litteraturstudien. Från början söktes efter fysisk aktivitets inverkan på fysiska 
och psykiska faktorer hos FM-patienter samt deras upplevelse av livskvalité. Under 
arbetets gång framträdde 5 huvudkategorier vilka var smärta, sömn, muskelstyrka och 
uthållighet, depression samt livskvalité. Resultatet i litteraturstudien delades upp i 
nämnda huvudkategorier vilka under arbetets gång ställdes gentemot syftet. Resultatet i 
var och en av artiklarna, som stämde överens med syftet, sorterades in under lämplig 
kategori. 
 
En översikt av resultatartiklar visas i bilaga 2. 
 
Resultat 
 
Smärta 
 
Upplevelse av smärta kan minska hos patienter med FM med hjälp av konditionsträning 
(22, 23, 24) och stretching (22, 24). Konditionsträning har en mer positiv effekt än 
stretching gällande smärta hos FM-patienter (24). Graden av smärta påverkas av 
intensitetsnivån på konditionsträningen, låg intensitet kan lindra smärtan och högre 
intensitetsnivå kan ha en förvärrad inverkan på smärta (23). Ett uthållighetstest på 
motionscykel visar att deltagarna med FM avbryter cyklingen till följd av stark smärta 
(25). I en liknande studie undersöks skillnader i upplevelse av smärta hos friska 
personer respektive FM-patienter, under trettio minuters fysisk aktivitet på 
motionscykel. Patienterna anger här högre smärtskattning vid testets början än de friska 
deltagarna. Ingen ökning av patienternas kroniska smärta ses efter tio minuters cykling 
eller efter tjugofyra timmar efter avslutad aktivitet. Däremot ses en skillnad gällande 
smärta som uppstår efter fysisk aktivitet, där patienterna upplever högre grad av smärta 
än de friska deltagarna. Dagliga anteckningar förs även av deltagarna med FM angående 
deras smärtupplevelse under veckan som följde testtillfället. Anteckningarna visar en 
viss tendens till lindring av upplevd daglig smärta (26). 
 
Smärtan påminner ständigt FM-patienter om sin sjukdom och begränsade frihet (27). 
Gymnastik i tempererat vatten kan framkalla en känsla av inre lugn och är därför ett 
betydelsefullt hjälpmedel vid denna typ av smärta. T´ai Chi är en annan träningsform 
som visat sig minska smärta och på så sätt underlätta vardagen hos dessa patienter (28). 
För att övervinna rädslan att uppleva smärta i samband med fysisk aktivitet, är det 
viktigt att lära sig att hantera sina symtom på rätt sätt. En terapiform som kan hjälpa 
FM-patienter att ändra invanda mönster och skapa nytt tänkande är kognitiv terapi. 
Denna terapiform kan hjälpa patienter att övervinna sin oro över att känna smärta vid 
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fysisk aktivitet (29). Kognitiv bearbetning leder till att personen medvetet eller 
omedvetet kan planera för hur han/hon skall agera för att hantera smärtan (8). 
 
Grad av fysisk aktivet, i det dagliga livet, undersöks i en studie där friska personer 
jämförs med personer med FM. FM-patienterna utför betydligt mindre krävande dagliga 
aktiviteter under sin vardag än friska personer. Lättare aktiviteter i hemmet, såsom 
pappersarbete, utförs däremot i lika stor utsträckning. Studien visar att mer krävande 
aktiviteter, såsom joggning och trädgårdsarbete, kan förbättra fysisk kondition. 
Resultatet visar också att patienterna upplever mer daglig smärta än de friska 
personerna. Stark smärta resulterar i minskad aktivitet, troligtvis beroende på att 
patienter medvetet undviker krävande aktiviteter på grund av sin smärta. 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att FM-symtom kan leda till inaktivitet och 
inaktivitet kan leda till förvärrade symtom, bland annat ökad smärta (30). 
 
Muskelstyrka och uthållighet 
 
Patienter anger en positiv effekt av fysisk aktivitet utfört i grupp, under ledning av 
instruktör (24, 27, 29, 31-33). En studie visar att både vattengymnastik och gymnastik 
på land lindrar stelhet och ger ökad uthållighet (33). En annan studie bygger på ett tio 
veckor långt motionsprogram bestående av uppvärmning, stretching, styrkeövningar, 
konditionsträning samt avslappnings- och andningsövningar (22). Styrketräning syftar 
till att öka den muskulära styrkan. Styrketräning utförs genom att musklerna utsätts för 
belastning avd en egna kroppen, skivstänger eller styrketräningsmaskiner (8). Studien 
visar att ökad muskelstyrka och kondition samt förbättrad rörlighet uppnås (22). Ett 
motionsprogram av lätt- till medelintensitet, som utgörs av styrketräning (34) och 
konditionsträning (22, 25) kan öka såväl muskelstyrka, kondition och funktionsgrad, 
utan att förvärra symtom hos patienter med FM (22, 34, 35). Med hjälp av styrketräning 
kan personer med FM bära tyngre föremål i det dagliga livet, utan att hjärtfrekvensen 
ökar eller att de känner sig mer ansträngda, än innan de började styrketräna (34). 
 
FM-patienter säger sig uppleva en försämring av sina symtom efter ett högintensivt 
träningspass, de upplever även svårigheter att utföra aktiviteter som är fysiskt krävande 
(30, 35). Patienterna upplever lindring av symtom först efter att deras fysiska kondition 
förbättrats. Förbättring kan ses efter tio veckor, ytterligare förbättring ses efter tjugo 
veckor (24). T´ai Chi är en träningsform som ofta passar patienterna väl och som 
underlättar deras vardag genom att minska stelhet och ge ökad rörlighet (28). 
 
En studie utgjordes av ett sexton veckor långt motionsprogram, bestående av långa 
respektive korta träningspass, av låg- till medelintensitet. Efter åtta veckor ses inga 
skillnader gällande symtom hos de patienter som utfört korta träningspass jämfört med 
dem som utfört längre träningspass. FM-patienterna visar svagt engagemang och 
motivation vilket troligtvis beror på att de utför övningarna i hemmiljö, med 
instruktioner från ett videoband. Vid studiens slut framkommer att deltagarna som utfört 
de kortare träningspassen upplever större förbättring gällande både symtom och 
förmåga till fysisk aktivitet än deltagarna som utfört de längre passen. Orsaken till detta 
kan vara att kortare pass upplevs som mindre ansträngande och därför ökar 
motivationen att fortsätta (36). 
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Samtliga deltagare i en studie, där en grupp patienter som utför vattengymnastik jämförs 
med patienter som utför gymnastik på land, får testa styrkan av sin högra hand med 
hjälp av en griptång. Deltagarna i den grupp som utfört gymnastik på land ökade sin 
gripstyrka mer, efter studiens 20 veckor, jämfört med den andra gruppens deltagare 
(33). Ett liknande styrketest, där deltagarnas högra hands styrka mäts genom att krama 
en boll tills maximal styrka och smärtgräns nås, visar att patienterna når maximal styrka 
tidigare än de friska deltagarna i kontrollgruppen. I samma studie mäts även 
muskelmetabolism och musklernas pH-värde och det framkommer att orsaken till att 
deltagarna som lider av FM når utmattning vid ett tidigare stadium, än de i 
kontrollgruppen, gör det på grund av försvagad muskulatur (25). 
 
FM-patienters kondition mäts i flera studier genom att låta patienterna promenera i rask 
takt under 6 minuter (32, 35, 37, 38) detta test kallas Six Minute Walk Test (6-MWT). I 
två studier har testets tillförlitlighet undersökts (37, 38). Patienterna utför testet före och 
efter ett träningsprogram för att mäta om deras kondition förbättrats. I den ena studien 
utförs testet en gång före samt en gång efter ett tolv veckor långt träningsprogram. 
Ingen validitet ses gällande konditionsnivå hos patienter med FM (37). I den andra 
studien visar resultatet att testet är mycket pålitligt gällande patienternas konditionsnivå. 
Här utfördes testet tre gånger, före, under och efter ett fyra veckors träningsprogram 
(38). 
 
 Flera studier visar på ett samband mellan en individs förmåga till fysisk aktivitet och 
individens motivation till fortsatt aktivering (39-41). I en av studierna delas deltagarna 
in i fyra grupper efter grad av motivation till fysisk aktivitet. Resultatet visar att 
patienternas förmåga till fysisk aktivitet påverkar graden av aktivitet. Motivation att 
medverka i någon form av fysisk aktivitet påverkas också av hur länge aktiviteterna 
pågår (41). 
 
Sömnstörning 
 
Ett motionsprogram som innehåller konditionsträning och styrketräning kan lindra 
symtom som trötthet och sömnstörningar (35). Ett annat motionsprogram innehållande 
uppvärmning, stretching, styrkeövningar, konditionsträning samt avslappnings- 
respektive andningsövningar förbättrar deltagarnas sömn (22). Även vattengymnastik 
som utförs i tempererad bassäng kan minska trötthet (33). En annan studie visar att T´ai 
Chi kan lindra trötthet (28). 
 
Depression 
 
Ökad styrka och ökad konditionsnivå kan ge lindring av symtom som oro och 
depression (35). T´ai Chi, som träningsform, kan ha positiv inverkan på välbefinnandet 
hos personer som lider av FM, genom att ge ökad vitalitet samt lindra oro och ångest 
(28). Vattengymnastik, stretching och konditionsträning ökar livskvalitén när de gäller 
faktorer som depression och oro hos patienter med FM (24, 31, 33). Vattengymnastik 
ger även god avslappning (27, 31). Ett större antal dagar där patienterna anser sig 
uppleva ökad livskvalité framkommer vid gymnastik utfört i vatten jämfört med 
gymnastik på land (33). Patienter som har god förmåga att hantera sina symtom har 
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också en stark drivkraft att delta i någon form av fysisk aktivitet jämfört med patienter 
som hanterar sina symtom sämre (40). 
 
Ett varierande motionsprogram bestående av stretching, styrkeövningar, 
konditionsträning samt avslappning har visat sig kunna ge ökat självförtroende, minskad 
stress och oro (22). En annan studie där konditionsträning och stretching ingår visar att 
minskad depression och oro upplevs. Konditionsträning har större effekt när det gäller 
psykiskt välbefinnande än vad stretching har (24). Inre stress kan ha en negativ inverkan 
på förmågan att slutföra ett stretchingprogram. Kognitiv terapi kan hjälpa patienter att 
övervinna sin oro över att delta i fysisk aktivitet samt hantera sin stress (29). 
 
Livskvalité 
 
Smärta (22-30) muskelstyrka och uthållighet (22, 24, 25, 27-41) sömnstörningar (22, 
28, 33, 35) och depression (22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 40) är faktorer som inverkar på 
FM-patienters upplevelse av livskvalité (22-41). 
 
I ett par studier nämns stress och dess negativa effekter på livskvalitén hos FM-patienter 
(27, 29). Konditionsträning har en mer positiv effekt än stretching gällande livskvalité 
hos patienter med FM. All typ av fysisk aktivitet har positiv effekt på livskvalitén hos 
FM-patienter men konditionsträning har visat sig vara det bästa alternativet (24). T´ai 
Chi är en träningsform som visat sig underlätta vardagen hos FM-patienter genom 
minskad smärta, stelhet och trötthet och därigenom ge ökad livskvalité. T´ai Chi är en 
relativt enkel form av fysisk aktivitet, kräver inget stort utrymme och kan praktiseras 
ensam eller i gupp (28). Ytterligare positiva effekter på såväl symtom som ökad 
livskvalité framkommer i en tjugotre veckor lång studie, bestående av stretching och 
konditionsövningar, utförda på land samt i uppvärmd vattenbassäng (32). Några studier 
visar att fysisk aktivitet av låg- till medelintensitet kan förbättra fysisk kapacitet, lindra 
ett flertal symtom samt ge ökat välbefinnande under minst tolv månader efter den 
aktuella studiens slut (24, 32, 33). Resultat visar att drygt hälften av deltagarna 
fortfarande är fysiskt aktiva tolv månader efter studien samt att förbättring av 
välbefinnande och fysisk kapacitet är relaterat till fortsatt fysisk aktivitet (32). 
 
Personer med FM som uppger sig ha gott självförtroende och som känner tillit till sin 
egen förmåga, har en mer positiv inställning till att medverka i fysisk aktivitet (39, 40). 
Positiv inställning spelar stor roll, känner patienterna glädje inför någon form av fysisk 
aktivitet ökar motivationen att delta (41). Patienter som deltagit i ett motionsprogram 
kombinerat med ett utbildningsprogram, med teman såsom vattengymnastik, rörlighet, 
koordination, kroppsmedvetenhet, avslappning och uthållighet, upplever behandling i 
grupp som en positiv erfarenhet då de får möjlighet att möta andra personer med FM. 
Patienterna ges här möjlighet att dela erfarenheter, glädje och få bekräftelse tillsammans 
med övriga deltagare. Efter studiens slut valde majoriteten av deltagarna att fortsätta 
med någon form av fysisk aktivitet tillsammans med andra. Erfarenhet av att träffa och 
utföra fysisk aktivitet med andra personer i liknande situation, medför en ökad öppenhet 
och ger nya perspektiv på livet samt stimulerar till förändringar i deras psykosociala liv 
(27). Kurser i utbildningssyfte för FM-patienter kan ha en positiv effekt gällande fysisk 
aktivitet, då patienter som deltagit i sådana program visar ett stort engagemang i fortsatt 
fysisk aktivitet efter kursernas slut (31)
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Av de tjugo artiklar som granskades var nitton artiklar kvantitativa och en kvalitativ. En 
svaghet var att de flesta artiklar är kvantitativa (22-26, 28-41) endast en är kvalitativ 
(27). Fler kvalitativa studier hade gett en djupare bild av patienternas upplevelse av 
fysisk aktivitets effekter på livskvalité. Samtliga artiklar belyste fysisk aktivitet hos 
personer med fibromyalgi samt visade liknande resultat. Vi ansåg oss kunna använda 
samtliga artiklar till litteraturstudien då de stämde överens med vårt syfte, vilket innebar 
att artiklarna hade hög validitet. En svaghet var att endast en artikel var kvalitativ. Fler 
kvalitativa studier hade kunnat ge en bredare bild, främst gällande FM-patienters 
upplevelse av livskvalité. I de kvantitativa artiklarna ingick ett flertal olika 
mätinstrument i syfte att fånga patienters upplevelse av sin livssituation, vi ansåg oss 
därigenom kunna få svar på hur patienter upplevde sin livskvalité. Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska och vissa ord var svåra att översätta till svenska. Ett par artiklar 
upplevdes svårlästa då de innehöll ett komplicerat medicinskt fackspråk. 
 
Tre databaser användes vid sökning av artiklar, där kriteriet var att artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade. Samtliga sökord kombinerades i de tre databaserna för att få en 
så säker träff som möjligt, i förhållande till syftet. Urvalet är brett och täcker in olika 
träningsformer och dess inverkan på symtom samt livskvalité. Alla artiklar lästes 
igenom av samtliga i gruppen. Därefter sammanställdes resultatet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudien bestod av 20 artiklar. Samtliga var orginalartiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna bestod av originalstudier. Resultatartiklarna var 
genomförda i västvärlden. Artiklarna var godkända av etisk kommitté. 
 
Totala antalet deltagare i studierna som refereras varierade från nio upp till 
fyrahundrafyrtiofyra stycken. Endast fyra av studierna (31, 36, 39, 41) hade fler än 
hundra deltagare. Möjligen skulle ett större antal deltagare i de kvantitativa studierna, 
underlättat bedömning av fysisk aktivitets effekt på symtom samt livskvalité hos FM-
patienter. I studierna jämfördes olika grupper där samtliga deltagare utgjordes av FM-
patienter. I två studier, där fysisk uthållighet mättes, jämfördes FM-patienter med friska 
deltagare (25, 26). I tre artiklar (26, 27, 30) redovisades inte något bortfall. I tre andra 
artiklar (23, 28, 36) redovisades dock ett högt bortfall. Trots detta visade artiklarna att 
fysisk aktivitet gav positiv effekt. 
 
Diagnos 
 
FM klassas idag som en folksjukdom (1). Patienter kan drabba hårt genom social 
isolering, inaktivitet samt upplevelsen av att bli en börda (6, 17). Sjukdomen leder ofta 
till långa sjukskrivningsperioder innan en diagnos ställs (2). Uppkomsten av FM har 
ännu inte klarlagts (16). Forskarna har en teori om att det är rubbningar i nerv- och 
hormonsystemet samt otillfredsställande funktion i immunförsvaret, som i sin tur kan 
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påverka uppkomsten av syndromet (12, 16). Patienter uppvisade olika symtom såsom 
sömnsvårigheter (11, 12), depression (9-11), trötthetskänsla och somatiska besvär (5, 7). 
Patienterna upplevde det viktigt att få en diagnos för att lättare kunna hantera sin 
situation (12). För att ställa diagnos hos patienter användes en metod med tryck på 
beröringspunkter (5, 6, 13, 14). Vanliga mätinstrument som användes i studierna vid 
mätning av fysisk funktion samt livskvalité var FIQ och 6-MWT. FIQ mäter 
huvudsakligen förmågan att utföra dagliga aktiviteter medan 6-MWT mäter patienternas 
fysiska kondition vilket gav en god bild av patienternas allmäntillstånd (15, 37, 38). En 
reflektion blir att dessa undersökningsmetoder, FIQ och 6-MWT, borde kunna användas 
inom vården som ett komplement vid fastställning av diagnos tillsammans med testet av 
beröringspunkter. Detta då tillförlitligheten av sistnämnda metod har kritiserats. En 
ställd diagnos leder till förändringar för personer med FM, bland annat möjlighet till rätt 
behandling. Fysisk aktivitet utgör ofta en del i den behandlingen. Sjuksköterskan kan 
hjälpa patienten att sträva mot mätbara mål som syftar till att öka dennes fysiska 
kapacitet. Det är viktigt att lyfta fram innebörden av fysisk aktivitets inverkan på FM då 
aktivitet kan ha en positiv effekt på flera symtom samt livskvalité. Det vore även 
önskvärt med fastlagda riktlinjer inom sjukvården för att, genom noggrannare 
undersökningar, kunna fastställa en diagnos i ett tidigt skede. I och med att FM idag 
räknas som en folksjukdom, gör det den till en kostsam sjukdom för både samhälle och 
patient. 
 
Påverkan i det dagliga livet 
 
FM gjorde sig ständigt påmind hos patienterna till följd av smärta och begränsad 
rörlighet (27). För patienterna förändrades den dagliga situationen i och med FM-
syndromet. De kände inte igen sin kropp och det som innan varit självklart blev nu ett 
problem, såsom hushållssysslor och förmåga till arbete (6, 18). Stress var en faktor som 
hade en negativ effekt på kroppen då den kunde förvärra symtomen (27, 29). Hos FM-
patienter orsakade symtomen inaktivitet, fysiskt genom ökad stelhet och minskad 
rörlighet (5, 6, 7, 9-11, 18, 30) samt psykiskt genom sömnproblem och depression (5, 6, 
7, 9-11, 18). Benner och Wruble talade om den kroppsliga kunskapen som omedveten, 
vilken kan stöta på problem hos FM-patienter. Sjuksköterskan kan, med sin 
yrkesmässiga kunskap, ge patienten hopp om att återfå kontrollen över sin kropp (20). 
Forskning om fysisk aktivitets effekter kan leda till att personal inom hälso- och 
sjukvården får ökad kunskap när det gäller effektiva behandlingar för att lindra symtom 
hos FM-patienter. Genom forskning kan vetenskaplig kunskap tas fram om hur 
patienternas symtom kan lindras. Sjuksköterskans roll blir att utifrån denna kunskap, i 
mötet med FM-patienter, ge information och motivera dem till nya sätt att hantera sina 
symtom. Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt bemötande är lyhörd för patientens 
behov samt motiverar och visar omsorg om patienten. Patientens egen omsorg, om sig 
själv, består i att genom fysisk aktivitet sträva efter att öka sin kondition och styrka för 
att klara av det dagliga livet på ett bättre sätt. Motivationen för patienten medför en 
ökad livskvalité på sikt. Livskvalité medför större möjlighet till fritidsaktiviteter, 
deltagande i social samvaro med vänner och familj samt ha förmåga att yrkesarbeta.
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Intensitet av fysisk aktivitet 
 
Några artiklar använde sig av begreppen låg, medel respektive hög intensitet vid fysisk 
aktivitet (23, 30, 35, 36).  I en studie var syfte att utforma ett träningsprogram speciellt 
anpassat för patienter med FM. Resultatet visade att programmet, som utfördes med låg 
respektive medelintensitet, kunde utföras utan att patienternas symtom förvärrades samt 
att programmet gav en positiv effekt på livskvalitén (22). En annan studie visade att 
högintensiva träningsprogram kunde ge motsatt effekt (23). Resultat visar att fysisk 
aktivitet bör utföras med låg- eller medelintensitet samt pågå under längre tid för att ge 
positiva effekter såsom smärtlindring, ökad muskelstyrka, minskad trötthet samt ökad 
rörelseförmåga (5, 6, 10, 12, 13, 22-24, 30, 32, 33, 35, 36, 41). Slutsatsen blir här att 
förutsättningen för ett positivt resultat kan bero på träningens intensitetsnivå. Det är 
viktigt att som sjuksköterska informera FM-patienter om att intensiteten kan påverka 
resultatet av träningen. Det är även viktigt att individanpassa träningen, det som för en 
patient uppfattas som låg intensitet kan för en annan uppfattas som mer krävande. 
 
Smärta 
 
Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel gav inte någon tillfredställande 
effekt på smärta hos FM-patienter (2). T´ai Chi däremot hade positiv inverkan på 
smärta, rörlighet, stelhet, sömn, depression och livskvalitet (17, 28) samt visade sig vara 
en uppskattad form av träning för många FM-patienter då det gällde smärtlindring (28). 
Kognitiv terapi kunde vara en sätt för patienterna att lära sig att förändra sitt beteende 
för att kunna tänkta i nya mönster och på så sätt hantera smärtupplevelsen (29). 
Löfgrens forskning visade att det är viktigt för FM-patienter att lära sig att lyssna till 
signaler från kroppen för att inte överaktivera sig (4). För patienter med FM kunde T´ai 
Chi lämpa sig väl då kroppskännedom ingick som ett moment i träningen (17). Rädsla 
för smärta kunde orsaka ovilja till fysik aktivitet vilket kunde leda till inaktivitet och 
inaktivitet kunde leda till förvärrade symtom (30) samt försvagade muskler (12). Då 
FM-patienter inte kan få tillräcklig lindring av läkemedel är det viktigt för patienten att 
hitta nya möjligheter för att nå smärtlindring (2). SBU-rapport 2006 visar att FM-
patienter får en god effekt av rehabiliteringsprogram bestående av fysisk träning 
kombinerat med psykologiska insatser. Detta kan leda till att patienterna lättare kan 
hantera smärtan i sitt dagliga liv och därigenom återgå till sitt arbete (42). En aktivitet 
kan vara dagliga promenader eller att lära sig utöva T´ai Chi, då denna form av fysisk 
aktivitet visade positivt effekt på många symtom. En trolig orsak till detta är att det är 
en träningsform som kan utföras med både lätt- och medelintensitet samt i enkel miljö. 
T´ai Chi utförs dessutom med mjuka rörelser som kan antas vara skonsamma för 
kroppen samt främja god rörlighet. Om patienten görs medveten om att fysisk aktivitet 
har en smärtlindrande effekt, under förutsättning att den sker regelbundet kan detta vara 
motiverande. Som sjuksköterska är det en viktig uppgift att hjälpa FM-patienten att 
tänka i nya mönster och att i samtal med patienten aktivt lyssna när patienten berättar 
om sina upplevelser. Sjuksköterskan bör förklara att smärtan kan komma att minska när 
rörligheten ökar och stelheten minskar. Detta sker med hjälp av fysisk aktivitet vilket 
kan ge patienten en bättre grundfysik och göra att kroppen klarar av smärtan bättre.
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Styrka, kondition och stretching 
 
Styrketräning kunde öka patienternas muskelstyrka vilket underlättade dagliga sysslor 
såsom att bära tyngre föremål i hemmet (34). All typ av fysisk aktivitet visade sig ha 
positiv effekt på livskvalitén hos FM-patienter, men konditionsträning visade sig ge bäst 
effekt (24). Konditions- och styrketräning kunde även lindra symtom såsom trötthet och 
sömnstörningar (35) samt minskade depression och oro. En förutsättning för att nå ett 
positivt resultat, var att den fysiska aktiviteten utfördes under en längre tid och inte var 
av för hög intensitet, då kunde den ge en negativ effekt i stället (24). Patientens syn på 
sin egen förmåga kunde påverka motivationen till fortsatt deltagande i fysiska 
aktiviteter (39-41). Då patienterna ofta blir inaktiva till följd av sin sjukdom kan de vara 
i dålig fysisk form när de uppsöker sjukvården. Konditionsträning kan antas vara den 
bästa träningsformen då det är viktigt att öka patienternas rörlighet och uthållighet samt 
uppnå en optimal grundkondition, detta för att lättare kunna klara av sin vardag. 
Styrketräning kan vara ett bra komplement till konditionsträning hos FM-patienter om 
den individanpassas och inte är för belastande. Effekten av stretching framträder inte 
lika mycket i resultatet i artiklarna som styrketräning och konditionsträning. Vi antar att 
det används främst i syfte att tänja muskulaturen och att öka rörligheten. 
 
Vattengymnastik 
 
Vattengymnastik visade sig ge god symtomlindring (24, 27, 31, 33) gällande smärta 
(27), depression, oro och trötthet (24, 31, 33) samt god avslappning (27, 31) och ökad 
livskvalité (33). En sjukdomsförebyggande behandling kunde vara bad i uppvärmt 
vatten kombinerat med dämpad belysning och musik kunde vara ett trivsamt alternativ 
till denna typ av träning och kunde göra att fokus inte läggs på sjukdomen utan på 
gemenskapen och trivseln i en lugnande miljö (2, 3). De positiva resultaten av 
vattengymnastik kan antas bero på flera faktorer. Dels utförs vattengymnastik ofta i 
tempererat vatten vilket kan ha en avslappnande effekt. Gymnastiken sker under ledning 
av instruktör samt utförs i grupp tillsammans med andra FM-patienter vilket ger 
deltagarna möjlighet att möta andra personer i liknande situation där tankar och 
funderingar kan utbytas. Fysisk aktivitet i vatten kan vara en mer skonsam form av 
träning jämfört med gymnastik på land då vattnet gör att den upplevs som mindre 
belastande. 
 
Motivation till aktivitet 
 
Det är viktigt att patienterna hittar rätt form av träning då många varit inaktiva en längre 
tid. Detta kan medföra svårigheter att hitta motivation för att träna (5, 6, 10-13, 20). 
Svag motivation och engagemang hos FM-patienter uppmärksammades i en studie från 
Kanada. Slutsatsen blev att det kunde bero på att träningen här utfördes enskilt och med 
instruktioner från ett videoband (36). Forskarna Naess` och Allardts betonade att 
gemenskap och identitet är viktiga begrepp för att patienterna skulle uppnå god 
livskvalité i sin situation. Identitet och gemenskap ger människan meningsfullhet i livet, 
vilket är en viktig faktor i livskvalitetsbegreppet, enligt Benner och Wrubel. För att 
finna meningsfullhet är människan beroende av samspel med sin omgivning (20). 
Behovet av självförtroende och tillit till sin egen förmåga samt en positiv inställning 
framkom i resultatet av flera studier (27, 39- 41). Patienter upplevde redan isolering i 
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och med symtomens inverkan på deras livssituation (6, 18). I en svensk studie deltog 
patienterna i gymnastik i grupp. Studien kombinerades med ett utbildningsprogram som 
även innefattade möjligheten att dela erfarenheter med andra i samma situation. 
Resultatet visade på en positiv inverkan på patienterna då flertalet fortsatte med fysisk 
aktivitet efter avslutad kurs (27). Genom att träffa andra patienter med samma symtom, 
kan de skapa sig en starkare identitet och spegla sina problem i en gemenskap. Detta 
kan ha inverkan på patienternas självförtroende och få dem positivt inställda till fysisk 
aktivitet. Fördelar med att delta i gymnastik i grupp tillsammans med andra FM-
patienter kan vara att de får uppleva en social gemenskap, dela erfarenheter, glädje och 
få bekräftelse tillsammans med andra deltagare.
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Konklusion 
 
Fysisk aktivitet kan ha positiv inverkan på symtom och livskvalité hos personer med 
fibromyalgi. Detta under förutsättning att den fysiska aktivitetens intensitet 
individanpassas samt pågår under längre tid. 
 
Implikation 
 
Vårdpersonal behöver ökad kunskap gällande fysisk aktivitets betydelse för 
symtomlindring vid FM då smärta ofta upplevs som ett hinder vid fysisk aktivitet och 
då lindring inte uppnås med läkemedel. Landsting och kommuner skulle kunna erbjuda 
utbildningar där idrottspedagoger och sjukgymnaster föreläste om olika aktiviteters 
inverkan på kroppen i syfte att öka sjuksköterskans kunskap och förståelse. 
 
Sjuksköterskan skulle kunna samarbeta med Fibromyalgiförbundet. Informations- och 
uppföljningsträffar gällande fysisk aktivitets inverkan på FM-symtom och livskvalité 
skulle kunna erbjudas. Sjuksköterskan bör här informera patienterna om forskning och 
studier som undersökt fysisk aktivitets inverkan på symtomlindring samt dess positiva 
effekter, i syfte att motivera till fysisk aktivitet genom att medvetandegöra patienten om 
att det finns mätbara mål att sträva mot. Även gymnastikgrupper skulle kunna anordnas 
för att främja social gemenskap, identitet, erfarenhet och glädje med andra FM-patienter 
samt få bekräftelse på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan. Sjuksköterskan ska 
verka som ett stöd och förmedlare så att patienten känner att han/hon har en förmåga att 
själv påverka sina symtom. 
 
Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att finna en individuellt anpassad aktivitet. 
Patienten bör informeras om vikten av att lyssna till signaler från kroppen, i syfte att 
lära känna sin kropp. Här kan sjuksköterskan tillsammans med patienten göra en 
planering med mätbara mål. Exempelvis tid till promenad för konditionsökning och lätt 
styrketräning för ökad rörlighet. Genom att använda VAS för att mäta smärtan kan 
intensiteten på träningen regleras så att träningen individanpassas. Resultatet skulle 
kunna stämmas av var fjortonde dag och därefter en gång i månaden. 
 
Vid misstanke om FM skulle sjuksköterskan kunna lämna en FIQ-enkät till patienten att 
fylla i under veckan innan diagnostisering. Detta kan ge en överblick om hur patienten 
upplever sin vardag när det gäller ADL samt upplevelse av FM-symtom. I samband 
med diagnostiseringen kunde patienten även få utföra 6-MWT. Detta i syfte att 
säkerställa diagnostiseringen samt att få en bättre bild av patienternas allmäntillstånd. 
Eftersom patienterna ofta går länge med sina symtom innan diagnos ställs behövs vidare 
forskning gällande att fastställa diagnos vid ett tidigare stadium.
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22. 
2002 
USA  

Gandhi N, 
DePauw KP,  
Dolny DG,  
Freson T. 
 

Effect of an 
exercise program 
on quality of life 
of women with 
fibromyalgia 

Att utforma ett 
motionsprogram som 
förbättrar livskvalitén för 
kvinnor med fibromyalgi. 

Kvantitativ 
n=32 

Programmet förbättrade livskvalitén hos deltagarna 
utan att ge ökat obehag. Programmet kan vara 
mycket effektivt gällande förbättring av livskvalité, 
samt hantering av smärta hos kvinnor med 
fibromyalgi. 

 
23. 
2000 
USA 

Meyer BB, 
Lemley KJ. 

Utilizing exercise 
to affect the 
symptomology of 
fibromyalgia: a 
pilot study 

Att undersöka effekten 
av promenader under 24 
veckor med förutbestämd 
intensitet. 

Kvantitativ 
n=21 

Ett större antal deltagare som promenerar under 
observation hade varit nödvändigt för att styrka 
effekterna av programmet gällande symtom vid FM. 
Intensiteten av promenaderna var en viktig detalj. 
Individer med FM kunde utföra promenader av låg 
intensitet 2-3 gånger per vecka och därmed reducera 
FM:s inverkan på det dagliga livet. 
 

24. 
2003 
Brasilien 

Valim V, 
Oliveira L,  
Suda A,  
Silva L,  
de Assis M, 
Barros Neto T, et 
al. 
 

Aerobic fitness 
effects in 
fibromyalgia 
 

Att jämföra 
konditionsträning och 
stretchingövningar hos 
patienter med FM 
relaterat till funktion, 
smärta, livskvalitet, 
depression, och oro. 
Även mäta sambandet 
mellan symtom- 
förbättring och hjärt- 
lungkapacitet. 
 

Kvantitativ 
n=76 

Konditionsträning var välgörande för patienter med 
FM men förbättring av hjärt- lungkapacitet var inte 
relaterat till förbättring av FM symtom. 
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25. 
2003 
Sverige 
 

Lund E, 
Kendall SA, 
Janerot-Sjöberg B, 
Bengtsson A. 
 

Muscle 
metabolism in 
fibromyalgia 
studied by P-31 
magnetic 
resonance 
spectroscopy 
during aerobic 
and anaerobic 
exercise 

Att undersöka vad som 
kan orsaka reducerad 
kapacitet hos patienter 
med fibromyalgi genom 
att använda, P-31, 
magnetisk resonans- 
spektroskopi (MRS). 

Kvantitativ  
n=18 
 

FM-patienter verkade ha sämre kondition än friska 
personer och nådde utmattning vid ett tidigare 
stadium. Patienter visade en reducering av pH-
värdet dubbelt så fort jämfört med friska personer. 
Resultatet tydde vidare på att patienter utnyttjade 
energirik fosformetabolism sämre än friska 
deltagare. 

26. 
2001 
USA 

Vierck CJ, 
Jr Staud R,  
Price DD,  
Cannon RL, 
Mauderli AP, 
Martin AD. 

The effect of 
maximal exercise 
on temporal 
summation of 
second pain 
(windup) in 
patients with 
fibromyalgia 
syndrome 

Att undersöka smärta, 
som kan uppstå under 
viss tid efter 
ansträngande fysisk 
aktivitet, hos FM-
patienter. 
 

Kvantitativ 
n=30 

Smärta, som kan uppstå efter hårdare träning, 
visade sig öka efter denna typ av träning. Däremot 
sågs ingen skillnad i kronisk smärta hos samma 
patienter, efter den ansträngande träningen. 
 
 

27. 
2003 
Sverige 

Mannerkorpi K, 
Gard G. 

Physiotherapy 
group treatment 
for patients with 
fibromyalgia – an 
embodied process 

Att undersöka hur 
patienter med 
fibromyalgi upplever 
fysioterapi i grupp, 
innehållande 
vattengymnastik och 
utbildning. 

Kvalitativ 
n=19 

Studien indikerade att fysioterapi i grupp upplevdes 
som utvecklande, såväl psykiskt som fysiskt. Detta 
resulterade i en positiv upplevelse av den egna 
kroppen samt en ny relation till sig själv och sin 
omgivning. Interaktion mellan deltagarna främjade 
processen att skapa nytt beteende gällande tankar- 
och socialt förhållningssätt. 
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28. 
2003 
USA 

Taggart HM, 
Arslanian CL, 
Bae S, 
Singh K. 

Effects of T´ai 
Chi exercise on 
fibromyalgia 
symptoms and 
health-related 
quality of life 
 

Att undersöka T´ai Chi 
och dess effekt på 
fibromyalgi gällande 
symtom och livskvalité. 

Kvantitativ 
n=39 

Signifikant förbättring sågs vid studiens slut när det 
gällde patienternas symtom samt hur de upplevde 
sin livskvalité. 

29. 
2005 
Kanada 

Dobkin PL, 
Abrahamowicz M, 
Fitzcharles MA, 
Drista M, 
da Costa D. 

Maintenance of 
exercise in 
women with 
fibromyalgia 
 

Att kunna identifiera och 
förespå fortsatt fysisk 
aktivitet hos kvinnor med 
fibromyalgi. 

Kvantitativ 
n=39 

Huruvida deltagarna fortsatte att vara fysiskt aktiva 
under, samt 3 månader efter studien, visade sig 
kunna bero på hur de hanterade sin situation när det 
gällde faktorer som stress, smärta samt och 
oförmåga till fysisk aktivitet. 
 

30. 
2005 
USA 

Kop WJ,  
Lyden A,  
Berlin AA, 
Ambrose K, 
Olsen C,  
Gracely RH et al. 
 

Ambulatory 
monitoring of 
physical activity 
and symptoms in 
fibromyalgia and 
chronic fatigue 
syndrome 

Att under observation i 
hemmet undersöka 
skillnader/likheter mellan 
FM-patienter och friska 
personer, gällande grad 
av aktivitet i det dagliga 
livet. 
 

Kvantitativ 
n=38 

Både FM-patienter och friska deltagare var aktiva i 
sina hem men en statistiskt signifikant skillnad sågs 
mellan patienter och friska personer när det gällde 
svårighetsgraden av de utförda aktiviteterna. 
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31. 
2005 
Holland 

Zijlstra TR, 
van de Laar MA, 
Bernelot Moens HJ,  
Taal E, 
Zakraoui L,  
Rasker JJ. 

Spa treatment for 
primary 
fibromyalgia 
syndrome: a 
combination of 
thalassotherapy, 
exercise and 
patient education 
improves 
symptoms and 
quality of life  
 

Att undersöka effekten 
av en kombination av 
algbad, fysisk aktivitet 
och utbildning, utfört i 
grupp, i syfte att förbättra 
symtom och livskvalité 
hos personer med FM. 

Kvantitativ 
n=134 

Det framkom att en kombination av algbad, 
fysisk aktivitet och utbildning, utfört tillsammans 
med andra FM-patienter, kan kortvarigt lindra 
symtom och ge ökad livskvalité hos personer med 
fibromyalgi. 

32. 
2004 
Kanada 

Gowans SE, 
Dehueck A,  
Voss S, Silaj A, 
Abbey SE. 

Six-month and 
one- year 
followup of 23 
weeks of aerobic 
exercise for 
individuals with 
fibromyalgia 
 

Att mäta sinnesstämning 
och fysisk funktion hos 
individer med FM, 6 och 
12 månader efter ett 23 
veckor långt 
konditionsprogram. 
 

Kvantitativ  
n=37 
 
 

Fysisk aktivitet sågs kunna förbättra funktion, 
sinnestämning och symtom, gällande fysisk 
förmåga under minst 12 månader. Fortsatt fysisk 
aktivitet vid uppföljning relaterades till 
förbättring gällande funktion och sinnesstämning. 
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33. 
2001 
Norge 

Jentoft ES, 
Kvalvik AG, 
Mengshoel AM. 

Effects of pool-
based and land-
based aerobic 
exercise on 
women with 
fibromyalgia/ 
chronic 
widespread 
muscle pain 
 

Att undersöka eventuella 
skillnader/likheter hos 
kvinnor med FM, vid 
fysisk aktivitet utfört i 
vatten och på land 
gällande symtom samt 
fysisk förmåga och 
kapacitet. 

Kvantitativ 
n=34 

Fysisk kapacitet sågs kunna förbättras av träning 
oavsett om den utförts i vatten eller på land. När det 
gällde fysisk förmåga och symtom såsom smärta, 
depression och oro, kan ett träningsprogram utfört i 
en uppvärmd pool ge bättre resultat än samma 
program utfört på land. 

34. 
2005 
USA 

Kingsley JD, 
Panton LB, 
Toole T, 
Sirithienthad P, 
Mathis R, 
McMillian V. 

The effects of a 
12-week strength-
training program 
on strength and 
functionality in 
women with 
fibromyalgia 
 

Att undersöka om 
kvinnor med fibromyalgi 
kan ha nytta av 
styrketräning, när det 
gäller ökad muskelstyrka 
och fysisk funktion. 

Kvantitativ 
n=29 

Ett styrketräningsprogram med gradvis ökad 
belastning gav ökad muskelstyrka. Även förbättrad 
fysisk funktion framkom. Ingen försämring av FM-
symtom eller någon typ av muskelskada uppstod. 
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35. 
2002 
USA 

Rooks DS, 
Silverman CB, 
Kantrowits FG. 

The effects of 
progressive 
strength training 
and aerobic 
exercise on 
muscle strength 
and 
cardiovascular 
fitness in women 
with 
fibromyalgia: a 
pilot study 
 

Att fastställa säkerhet, 
genomförbarhet och 
konsekvenser av ett 
gradvis uppbyggt 
träningsprogram, 
innehållande styrke- och 
konditionsträning för 
kvinnor med fibromyalgi. 

Kvantitativ 
n=24 

Programmet, som innehöll styrke- och 
konditionsträning av låg- till medelintensitet, visade 
sig vara säkert och tolererades väl av kvinnor med 
fibromyalgi. Studien visade även att muskelstyrka 
och kondition kunde förbättras utan att symtom 
förvärrades. 

36. 
2003 
Kanada 

Schachter CL, 
Busch AJ, 
Peloso PM, 
Sheppard MS. 

Effects of short 
versus long bouts 
of aerobic 
exercise in 
sedentary women 
with 
fibromyalgia: a 
randomized 
controlled trial 

Att fastställa hur effektivt 
ett sexton veckor långt 
träningsprogram, utfört i 
hemmiljö, är gällande 
fysisk kapacitet och 
symtom hos FM-
patienter. En jämförelse 
görs även mellan korta 
respektive långa 
träningspass samt 
skillnader/likheter i dess 
effekter. 
 

Kvantitativ 
n=143 
 

Skillnader, mellan korta respektive långa 
träningspass, framkom i studien när det gäller 
effekten av träningsprogrammet och dess inverkan 
på fysisk kapacitet och symtom. Träning under 
observation främjade deltagarnas effektivitet mer 
än träning utförd på egen hand i hemmiljö. 
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37. 
2000 
Kanada 

Pankoff B, 
Overend T,  
Lucy D,  
White K. 

Validity and 
responsiveness of 
the 6 minute walk 
test for people 
with fibromyalgia 
 

Att fastställa validiteten 
av 6-MWT som 
mätinstrument, gällande 
hälsostatus och 
konditionsnivå hos 
patienter med 
fibromyalgi. 
 

Kvantitativ 
n=28 

6-MWT ansågs inte ha validitet gällande 
konditionsnivå hos patienter med fibromyalgi. 
Däremot framkom ett signifikant samband mellan 
6-MWT och samma deltagares resultat i FIQ.  
 

38. 
2000 
Kanada 

Pankoff BA, 
Overend TJ, 
Lucy SD,  
White KP. 

Reliability of the 
six-minute walk 
test in people 
with fibromyalgia 
 

Att fastställa 
reliabiliteten av 6-MWT 
hos personer med 
fibromyalgi, gällande 
hälsostatus. 
 

Kvantitativ 
n=26 

6-MWT ansågs ha god reliabilitet efter att 
deltagarna utfört testet vid två tillfällen.  
 

39. 
2002 
USA 

Oliver K, 
Cronan T. 

Predictors of 
exercise 
behaviours 
among 
fibromyalgia 
patients 

Att undersöka vilka 
faktorer som har 
betydelse för fortsatt 
deltagande i fysisk 
aktivitet, hos patienter 
med fibromyalgi. 
 

Kvantitativ 
n=444 

Studien visade att patienternas fysiska förmåga 
samt deras deltagande i fysisk aktivitet, under 
studiens gång, hade statistiskt signifikant betydelse 
för fortsatt deltagande i någon form av träning. 
Dessutom framkom att faktorer som depression och 
deltagarnas sociala liv påverkade fortsatt 
engagemang i fysisk aktivitet.  
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40. 
2000 
Kanada 

Culos-Reed SN, 
Brawley LR. 

Fibromyalgia, 
physical activity, 
and daily 
functioning: the 
importance of 
efficacy and 
health-related 
quality of life 
 

Att undersöka 
skillnader/likheter mellan 
aktiva och mer 
stillasittande patienter 
med fibromyalgi, 
gällande psykosociala 
faktorer som individuell 
förmåga till grad av 
fysisk effektivitet samt 
upplevelse av livskvalité.   
 

Kvantitativ 
n=86 

Studiens resultat visade att individens upplevelse av 
livskvalité samt fysisk förmåga hade betydelse för 
deltagande i fysisk aktivitet. Gott självförtroende, 
gällande egen förmåga samt hantering av smärta, 
hade betydelse för om patienterna deltog i fysiska 
aktiviteter. 

41. 
2005 
USA 

Oliver K,  
Cronan TA. 

Correlates of 
physical activity 
among women 
with fibromyalgia 
syndrome 
 

Att identifiera orsaker till 
och förstå varför FM-
patienters deltagande 
skiljer, gällande nivå av 
fysisk aktivitet. 

Kvantitativ 
n=187 

Individens förmåga till aktivitet påverkar graden av 
fysisk aktivitet hos personer med fibromyalgi. 
Studien visade även att förändring av individens 
förmåga ändrade förutsättningarna för aktivering i 
framtiden. 
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