
  

Abstrakt 

Bakgrund: Fibromyalgi är en sjukdom som påverkar både psykiskt och fysiskt, 

med ständig smärta och trötthet som symptom. Det finns ingen behandling för 

sjukdomen, med personlig styrka och insikt hanterar man lättare symptomen. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vuxna personers upplevelse av att 

leva med fibromyalgi. Metod: En litteraturstudie har gjorts med tolv 

vetenskapliga artiklar som resultat. Dessa kvalitetsbedömdes, analyserades och 

resulterade i tre kategorier: Begränsningar i livet, coping och bemötande. 

Resultatet visar att personerna upplevde en begränsning i livet när de inte kunde 

utföra sitt arbete som förut. För att hantera sjukdomen dag för dag, skapades olika 

copingstrategier. Dåligt bemötande och okunskap om sjukdomen påverkade till 

frustration i vardagen. Bra bemötande från vårdpersonal och vänner var viktigt för 

att lättare hantera vardagen. Diskussion: Ständig smärta och att inte bli trodd var 

en begränsning som personer med fibromyalgi upplevde dagligen. Det behövs 

engagerad personal inom vården som ser deras lidande. 

 

Nyckelord: Coping, Fibromyalgi och Sjuksköterskans omsorg 
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Nyckelord 

Coping 

Fibromyalgi 

Sjuksköterskans omvårdnad 

 

Bakgrund 

Fibromyalgia är taget från det latinska ordet fibro (sammanbindande vävnad), my 

(muskler), al (smärta) och gia (hur man mår). Det man har upptäckt inom 

forskningen är att patienter med diagnostiserad fibromyalgi har en låg serotonin 

nivå, detta kan påverka både humöret och smärtan. Diagnosen ställs genom två 

kriterier, det krävs en smärta under minst 3 månader där patienten skall ha 

rapporterat smärt punkter på höger och vänster sida på kroppen, över och under 

midjan, och hela axelpartiet. Det finns upp till 18 punkter som kan involveras av 

sjukdomen, om man har 11 av dem kan man få diagnosen Fibromyalgi (Peterson, 

2006).  

Värk kan även förekomma i leder och skelett. Smärtan är ofta molande men vissa 

beskriver den också som stickande och brännande. Kraftig muskelansträngning 

och kyla kan förvärra smärtan. Stickningar i händer, huvudvärk, ängslan, oro, 

tarmbesvär och många andra symtom som kan förväxlas med andra sjukdomar 

kan förekomma (Eriksson & Eriksson, 2006, s. 375-376).  

Många som har fibromyalgi har problem vid väderomslag när det är kallt och rått 

väder, cirkulationen påverkas av kylan och de får ofta mer ont (Lash, Ehrlich- 

Jones, McCoy, 2003). 

När studien Peterson (2006) gjordes fanns ingen känd behandling av sjukdomen 

och läkemedelsföretagen hade inga direkta bevis för att läkemedel har någon 

effekt på fibromyalgi. Problemet med diagnosen fibromyalgi är att den är helt 

beroende av hur patienten kan beskriva upplevelsen av sin smärta. Personer med 

fibromyalgi får lättare att hantera sin sjukdom om de kombinerar träning, mental 

styrka, insikt, hantering och en bra vårdkontakt . 
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Begreppet Coping (cope with) enligt Medicine ordbok, Collin (2005, s.123) 

betyder att klara av att hantera.  

Målet enligt (Lash et al. 2003) är att när man har diagnosen fibromyalgi måste 

man lära sig hantera värken dag för dag. Vårdpersonal måste arbeta fram en 

behandlingsplan där man ser patientens behov och sätter mål för att reducera 

smärtan. Stor vikt skall läggas på fysiska aktiviteter som upprätthåller hälsan och 

den dagliga funktionen. Den primära rollen för sjuksköterskan är att utbilda 

patienten och familjen om sjukdomen. Behandlings strategierna går ut på att man 

skall lära sig att hantera sitt nya liv. Informationen är viktig för att man skall få 

förståelse för sjukdomen och lyckas leva ett så normalt liv som möjligt.  

Sjuksköterskans uppgifter är att kunna ta tillvara det friska hos en patient, tillämpa 

kunskaper inom omvårdnad och uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse. 

Lindra lidande så långt som möjligt genom adekvata åtgärder. Att aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till att ändra livsstil, samt att 

undervisa och stödja patienter och närstående för att främja hälsa och förhindra 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). 

Patienter med fibromyalgi ser oftast inte sjuka ut, utan en riktig diagnos och 

behandling kan dessa patienter försämras och symtomen kan förväxlas med någon 

annan sjukdom (Peterson, 2006).  

Att ständigt leva med smärta kan ge osäkerhet och känslomässig svaghet som i sin 

tur kan påverka till nedstämdhet. Smärtan påverkar så att sömnproblem kan 

uppstå, som i sin tur påverkar humöret och kan på så sätt påverka immunförsvaret. 

Får man denna rundgång i sitt liv kan det generera en spiral som påverkar hela 

livsvärlden (Lash et al. 2003).  

Det bästa sättet att minska de kroniska symptomen hos patienter med fibromyalgi 

är en kombination av utbildning, en bra läkarkontakt med erfarenhet av 

sjukdomen tillsammans med bra medicinering. Det är också av stor vikt att 

sjuksköterskorna har en bra insikt och möjlighet att möta dessa patienter utifrån 

sin erfarenhet. Målet med all behandling är att få kontroll över smärtan och 

förbättra livssituationen för dessa patienter (Peterson, 2006) 
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Hur vi bemöter patienter inom vården varierar mycket beroende på typ av 

sjukdom. Det finns sjukdomar med ”hög” status (till exempel kärlkramp) med 

”mellanhög” status (migrän och bältros) och ”låg” status (spänningshuvudvärk, 

fibromyalgi). Vad som ger smärtbesvären hög status är deras synlighet att den kan 

förklaras, botas eller behandlas. Lägsta status uppnås när smärtan är diffus, 

långvarig och inte svarar på behandling. Detta påverkar både patientens 

förhållande till sin sjukdom och vårdpersonalens bemötande i en vårdsituation. 

Sökandet efter bekräftelse leder ofta i kombination med smärta till att många 

isolerar sig och den sociala kontakten med vänner och jobb bryts (Klintman, 1998, 

s. 46, 50, 92). 

Om man går till en läkare får man ofta samma svar ”din sjukdom är obotlig” och 

man går hem med en medicinburk i handen. Om man får rätt hjälp och bemötande 

i sin sjukdom fibromyalgi, behöver den inte bli obotlig (Ronsten, 2004, s. 101).  

För att få mer kunskap om patienter som lever med sjukdomen fibromyalgi, måste 

sjuksköterskor och läkare förstå problemet med att leva med sjukdomen. Så vi på 

ett värdigt sätt kan bemöta dessa patienter (Lash et al. 2003). 

 

Syfte med denna studie är att belysa vuxna patienters upplevelse av att 

leva med fibromyalgi. 
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Metod 

Litteratursökning har gjorts i databaserna Cinahl och Pubmed.  Sökorden som 

användes var, fibromyalgi, sjuksköterskans omsorg (nursing care) och coping 

(hantera, klara av). Sökningen har utgått från problemformuleringen och angivna 

begränsningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 62-63).  

Sökningen resulterade i 61 artiklar. I Cinahl 28 med sökorden fibromyalgi och 

nursing care och i Pubmed 33 där även sökningen kombinerades med coping. 

Detta tillägg gick inte att göra i Cinahl. Inklusionskriterier var att studierna skulle 

vara vetenskapliga, skrivna på svenska och engelska, publicerade mellan 1999-

2009, vuxna kvinnor och män med diagnosen fibromyalgi. Exklusionskriterier var 

att studierna inte var vetenskapliga, att de var inriktade på behandling, smärta, 

cancer, psykologi. Vikt lades på trovärdighet som antal personer i studien eller att 

det inte var review. 

Sökning 

MeSH termer: fibromyalgia, nursing care, coping 

Tabell 1. Översikt sökord, sökords kombinationer, databas och antalet träffar. 

Sökord 2009-09-02 Cinahl 

Fibromyalgia 1897 

Fibromyalgia and coping 97 

Fibromyalgia and Nursing care and coping 7 

Fibromyalgia and Nursing care  28 

 

Tabell 2. Översikt sökord, sökords kombinationer, databas och antalet träffar. 

Sökord 2009-09-02 Pubmed 

Fibromyalgia 3181 

Fibromyalgia and Nursing care  106 

Fibromyalgia and coping 174 

Fibromyalgia and coping and Nursing care 33 
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Bearbetning 

Fas 1: I denna fas lästes titlar och abstrakt på 61 artiklar (28 från Chinal och 33 

från Pubmed). 18 överrensstämde med syftet och Inklusion kriterierna som då 

granskades vidare. 

Fas 2: Resultatet av genomläsningen av de 18 artiklarna resulterade i 12 artiklar 

som inkluderades och tre exkluderades, två var reviewer som användes i 

bakgrunden och en var en dubblett. Det valdes 7 artiklar från Pubmed och 5 från 

Cinahl.  

Fas 3: I denna sammanställdes de 12 artiklarna. Därefter gjordes en bedömning 

av den vetenskapliga kvalitén på dessa (se bilaga 1). De tre exkluderade artiklarna 

sammanställdes därefter en tabell (se bilaga 2) enligt Forsberg och Wengström 

(2008, s. 142-144). Vid bedömningen användes SBU:s metod för 

litteraturgranskning (SBU/SSF, 1999, s. 48-49) som återfinns i bilaga 3.  

Analys 

De 12 artiklarna lästes igenom och genom post-it lappar märktes de olika temana 

ut, för att lättare kunna hittas och användas för att dokumentera innehållet, jmf. 

(Polit & Bäck, 2008, s. 511).  

Efter bearbetningen som beskrivits i tre faser, gjordes en innehållsanalys enligt 

Forsberg och Wengström (2008, s. 153-154) för att lättare kunna beskriva och 

förklara det som framkommit genom analysering av artiklarna. Varje artikels 

huvudfynd redovisades och delades sedan upp i subkategori och kategori. Målet 

med arbetssättet som är fenomenologiskt är att beskriva och hitta den centrala 

kärnan. När upplevelsen av att leva med fibromyalgi hittats i de olika artiklarna 

resulterade de i följande kategorier, begränsningar, coping, bemötande. 

Kategorierna presenteras under resultatdelen med subkategorier som 

underrubriker. 

Etisk övervägande 

Arbetet har följt etiska krav som vetenskapsrådet har givit ut riktlinjer för, vad 

gäller god medicinsk forskning. Materialet har behandlats på ett sådant sätt att det 

ursprungliga budskapet inte förvanskligats (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

När man arbetar med människor och vad de anser och tycker är det av stor vikt att 
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man hela tiden ser till personens bästa, och alltid håller en god etisk nivå när det 

gäller både information och informationstolkning (Polit & Beck, 2008, s. 167-

175). Det är viktigt att välja studier där noggranna etiska överväganden har gjorts 

och som fått godkänt av etiska kommittén (Forsberg & Wengstöm, 2008, s. 77-78, 

144). Samtliga artiklar i resultatet har presenterat etiska överväganden i sina 

studier. 

Resultat 

Enligt Polit och Bäck (2008, s. 700) finns det många olika sätt att redovisa ett 

resultat. Resultatet i denna studie kommer att redovisas utifrån de kategorier som 

uppkommit i innehållsanalysen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 75). Studiernas 

klassificering och värdering presenteras under varje rubrik samt i bilaga 1.  

Kategorier Subkategorier 

Begränsningar i livet Social isolering 

Smärta 

Coping Acceptera sin sjukdom och få kontroll 

över kroppen. 

Kunskap viktig för förståelsen av 

sjukdomen. 

Bemötande Dåligt bemötandet påverkar negativt 

 

Begränsningar i livet 

Kategorin begränsningar i livet innehåller 12 artiklar, nio kvalitativa och två 

kvantitativa och en mixad kvalitativ och kvantitativ. Den innehåller 10 artiklar 

som värderats med hög kvalité och en med medel hög kvalité och en med låg 

kvalité. Studierna har utförts i Canada, Sverige och USA.   

Begränsningar i livet innehåller två subkategorier: Social isolering och Smärta. 
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Social isolering 

Att bli drabbad av sjukdomen fibromyalgi kan resultera i en störning och 

begränsning i livet (Paulson, Danielsson & Söderberg, 2002: A).  

Sjukdomen påverkar livet på ett drastiskt sätt, man måste anpassa sig från ett 

aktivt till ett mer begränsat liv. De intervjuade beskrev längtan efter det liv som de 

hade innan de fick sin sjukdom (Stuifbergen, Phillips, Voelmeck & Browder, 

2006).  

Kvinnorna som intervjuades i studien beskrev en känsla av att vara fast i sin egen 

kropp. De kände sig som är två personer, en som man känner igen sedan förut och 

en som man inte känner eller kan hantera. Denna känsla fick många att isolera sig 

och de fick svårt att klara det dagliga livet. När de inte klarar av att arbeta som 

förut och när de inte hade möjlighet att träffa sina arbetskamrater. På grund av 

minskad inkomst och ökad vårdkostnad påverkades ekonomin på ett negativt sätt, 

vilket blev en stor begränsning i vardagen (Asbring, 2000) 

I studien Paulson et al. (2002: A) fick män ge en beskrivning av sin upplevelse av 

sjukdomen, det framkom då att de upplevde en begränsning på grund av den värk 

som påverkade planeringen dag för dag. De kände en begränsning i svårigheten av 

att kunna prata om sin sjukdom, de hade svårt att förklara hur de kämpade med sin 

smärta.  

I studien Sturge- Jacobs (2002) var de medverkande överrens om att den ständiga 

närvaron av smärta och bördan av att vara begränsad i sitt liv påverkade dem. 

Känslan av att inte kunna utföra sina dagliga sysslor som de klarat förut innan 

sjukdomen, påverkade dem negativt. De beskrev begräsningen av att undvika 

platser med mycket folk, shopping center, konserter, kyrkor, familjemiddagar, 

eftersom de inte kunde styra när smärtan skulle slå till.  

I studien Paulson, Norberg och Danielson (2002: B) beskriver man hur alternativ 

terapi som värmeterapi, kylterapi, zonterapi, massage och chiropraktor behandling 

är några smärtbehandlings former som kan användas när den konventionella 

smärtlindringen inte fungerar. Den negativa aspekten som påverkar denna 

alternativa metod, är ofta den begränsade ekonomin.  
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I studien Rutledge, Jones och Jones (2007) beskriver en man och sju kvinnor 

svårigheten i att hitta olika metoder för att lindra smärtan. När de hittar en 

behandlingsform blir ofta begränsningen kostnaden och den kontinuitet som dessa 

behandlingar kräver. Detta gjorde att de ofta fick begränsa och prioritera bort 

dessa, även om det fungerade bra.  

Cunningham och Jillings (2006) påtalas lättnaden av behandling med neurologisk 

injektions terapi. Den behandlingen gav bra smärtlindring, men subventionerades 

inte av vården. De medverkande i studien kände att deras välmående blev 

bortprioriterat, man upplevde mer smärta på grund av att ekonomin inte räckte till.  

När man får diagnosen fibromyalgi kan förtroendet till andra människor påverkas. 

Man stänger in sig för att slippa frågor och kommentarer om sjukdomen. Det är 

svårt att förklara sina symptom när man inte känner igen sin kropp (Cudney, 

Butler, Weinert & Sullivan, 2002). 

Asbring (2000) beskriver i sin studie att ju mer aktiv man var innan sjukdomen 

bröt ut, desto svårare blev det att leva med den nya livssituationen. Många 

kvinnor i studien ansåg att det tog för lång tid innan man får sin diagnos. Detta 

påverkade vardagen och man fick kämpa varje dag för att upprätthålla sitt normala 

liv. Det tog lång tid innan man kunde återgå och få tillbaka livsgnistan och lära sig 

att hantera sitt nya begränsade liv. Ju längre tid det tog desto svårare blev det att 

hantera och lära sig leva med sjukdomen. Några kvinnor försökte hitta alternativ 

till de aktiviteter de hade innan de fick ont. Många gånger klarade de inte av dessa 

aktiviteter heller och resultatet blev en känsla av misslyckande. Det blev hela 

tiden en kamp mellan kroppens kapacitet och viljan av att klara av, ofta fick 

kroppen lida dagen efter när viljan segrat. 

Smärta 

Att hela tiden ha ont är frustrerande och tar mycket energi från personer som lider 

av fibromyalgi (Cudney et al. 2002). 

När man får sin diagnos behöver man hjälp och support för att lära sig hantera sin 

smärta och gå vidare. De intervjuade beskrev att de upplevde att det inte hände 

något mer, man blev lämnad med ett faktum (Schoofs, Bambini & Ronning, 

2004).  
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I studien Sylvain och Talbot (2002) kände de intervjuade kvinnorna att de saknade 

stöd inom vården och de var frustrerade över att det inte fanns någon att prata med 

om sin smärta .  

I studien Cunningham och Jillings (2006) beskriver man om smärtan som 

begränsar så man inte kan gå till jobbet och inte fungera som förut.  

Enligt studien Asbring (2000) påverkar den ständigt återkommande smärta hela 

existensen och det blir svårt att leva ett normalt liv.  

I Sturge- Jacobs (2002) beskriver de medverkande att dagen består av utmaningen 

i att hantera smärtan och att leva ett så normalt liv som möjligt.  

Thorne, Harris, Mahoney, Con och McGuinness (2003) redovisar att de 

medverkande i studien påtalar problemet med att smärtan inverkar på relationen 

till andra, om man vill träffa sina vänner har man svårt att planera och boka tider. 

Får man värk och måste avboka känner man sig som en svikare och en dålig vän.  

I studien Paulson et al. (2002: A) beskriver man frustrationen av att inte få balans 

i livet med ständig smärta i kroppen. Det tar på krafterna att fokusera på att klara 

av varje dag och varje timme.  

Schoofs et al. (2004) beskriver att smärtan får dem ofta att känna skuld, att det 

känns som det är deras fel att de har ont. 

Coping 

Kategorin Coping innehåller åtta artiklar, fem kvalitativa och två kvantitativa och 

en mixad kvalitativ/ kvantitativ. Den innehåller sju artiklar med hög kvalité och 

en medel hög kvalité och en med låg kvalité. Studierna har utförts i Canada, 

Sverige och USA.   

Kategorin coping har subkategorierna: Acceptera sin sjukdom och kunskap viktig 

för förståelsen av sjukdomen. 
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Acceptera sin sjukdom och få kontroll över kroppen 

I studien Cunningham och Jillings, 2006 beskriver man hur personerna i studien 

upplever att de får styrka genom att de lär sig acceptera sin sjukdom. Det gäller att 

hitta en balans mellan smärtan och acceptansen i kroppen.  

I studien Stuifbergen et al. (2006) beskrivs hur viktigt det är att inte klandra sig 

själv när man inte kan utföra sina dagliga sysslor, man blir tvungna att lära sig 

hantera sin sjukdom.  

I studien Paulson et al (2002: A) beskrivs upplevelsen av att kämpa hela tiden, för 

att inte bli isolerad och beroende av andra.  

Stuifbergen et al. (2004) studien beskriver olika strategier som kan påverka och 

förbättra möjligheten att förstå och anpassa sitt liv till sjukdomen. Att fokusera på 

välmående, och att lära sig hantera vardagen är något som man ständigt måste 

arbeta med. 

För att klara av att hantera sin dag bättre kan träning vara ett bra sätt, man får 

möjlighet att röra på sig och komma hemifrån (Rutledge et al. 2007). 

Engagemang från vårdpersonal ger styrka både mentalt och fysiskt. Det är viktigt 

att vårdpersonal och patient har en gemensam handlingsplan och ett gemensamt 

mål (Thorne et al. 2003).  

För att klara av att leva med smärtan som fibromyalgin ger handlar det mycket om 

att sätta mål. Det går inte att hålla samma tempo som de som inte har fibromyalgi. 

Man måste lära sig hantera minut för minut och dag för dag (Cudney et al. 2002).  

Studien Cudney et al. (2002) beskriver upplevelsen från tio kvinnor som lever på 

landet och har fibromyalgi. Kvinnorna var överrens om att genom att träffa 

personer med insikt och erfarenhet av sjukdomen, gav det styrka att lättare kunna 

klara av vardagen. När man accepterat sin sjukdom, får man styrkan att kunna 

hantera sitt liv bättre. Man upplever mindre stress och kan fokusera på välmående 

och att hantera dagen efter bästa förmåga. 
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Schoofs et al. (2004) beskriver hur vårdpersonal som visar förståelse och empati 

kan påverka till att man lättare kan hantera sin sjukdom och på så vis bli starkare 

och kan klara av vardagen bättre.  

Kunskap viktig för att få förståelsen av sjukdomen 

Studien Sylvain och Talbot (2002) visade att det är viktigt med support och 

utbildning för att få kunskap om sin sjukdom och dess symptom. Detta för att man 

skall kunna lära sig att hantera sin vardag. Det finns en okunskap om sjukdomen 

fibromyalgi inom vården. Smärtan som personer med fibromyalgi lever med 

kräver professionellt stöd för att legaliseras.  

I studien Schoofs et al. (2004) beskriver kvinnorna hur det är att träffa läkaren, 

många upplever att det är svårt att hantera situationen. Det finns ingen hjälp att få. 

Vid de tillfällen när sjuksköterskan har kunskap och erfarenhet av fibromyalgi, 

kan bemötandet blir annorlunda när de kommer in till doktorn .  

I studien Paulson (2002: B) var de medverkande frustrerade över att de blev 

tvungna att beskriva sina symptom om och om igen, kunde man inte beskriva på 

rätt sätt så blev det ofta svårt att få någon hjälp.  

Bemötande 

Kategorin bemötande innehåller sju artiklar, fem kvalitativa, en kvantitativ och 

en mixad kvalitativ/kvantitativ. Den innehåller sju artiklar med hög kvalité en 

med medel kvalité och en med låg kvalité. De har utförts i Canada, USA, Sverige.   

Kategorin bemötande har en subkategori: Dåligt bemötande påverkar negativt. 

Dåligt bemötande påverkar negativt 

I studien Cunningham och Jillings (2006) beskriver man frustrationen av att inte 

bli bekräftad av vårdpersonal. De medverkande i studien beskriver vikten av en 

positiv attityd för att lättare kunna hantera dagen. 

I studien Schoofs et al. (2004) beskrivs upplevelsen av att vårdpersonalen inte tror 

att man har är riktigt sjuk, de tycker man är lat och oansvarig.  
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I Sturge- Jacobs (2002) studien står det om en kommentar som en kvinna gav: ” 

De frågar hur du mår, men du lär dig snabbt att de vill inte veta. De har ingen tid 

att tillåta dig att förklara din upplevelse av sjukdomen”.(egen översättning) 

(Schoofs et al. 2004, s. 28) 

I Paulson et al.(2002: B) beskriver männen i studien att de kände sig som ett 

testobjekt, delvis för att de vill ha en riktig undersökning men också för att de blev 

utsatta för olika behandlingar som inte gav något resultat på smärtan. 

I studien Paulson et al. (2002: A) beskriver man frustrationen kring upplevelsen 

av sin livssituation när man inte blir förstådd. De medverkande i studien kände 

total ensamhet och ett utanförskap. De kände att andra talade om dem bakom 

ryggen, de kände sig som hycklare! 

I studien Stuifbergen et al. (2006) beskriver man att misstro från vården, familj, 

vänner, släktingar och arbetsgivare påverkade dem negativt och livet blev svårt att 

hantera när det inte fanns något riktigt stöd.  

Stuifbergen et al. (2004) påvisade i sin studie att en aktiv vårdstrategi där 

relationen till patienter med fibromyalgi måste förbättras, för att hälsa skall 

uppnås. Det är viktigt att personer runt omkring kan lyssna på ett trovärdigt - och 

förtroendeingivande sätt, detta påverkar hanterbarheten kring sjukdomen. 

Bekräftelse är viktigt även om smärtan inte syns  

Diskussion  

Metoddiskussion 

För att få svar på syftet om vuxna personers upplevelse av att leva med 

fibromyalgi gjordes en litteraturstudie. Fördelen med dessa studier är att 

informationen och materialet redan är bearbetat och granskat. För att få en bra och 

relevant sökning gjordes den på två databaser i Cinahl och PubMed. Sökte även 

på PsycINFO men den gav fel artiklar samt dubbletter som kommit upp på de 

andra databaserna. Sökningen har genererat en mängd olika sökresultat och 

begränsningen har varit svår att uppnå. Har försökt med ord som satisfaction 

(tillfredställelse) och även experience/ experiencec (erfarenheten av) den 

sökningen gav endast behandlingsprogram och behandlingsformer men också 
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olika sätt att hantera smärta och hantera sin sjukdom. För att rapporten skall 

innefatta aktuell forskning valdes studier som publiceras efter 1999. Studierna 

som har används kommer ifrån Sverige, USA och Canada. Inkluderingen i 

studierna var att de skulle vara skrivna på engelska och svenska för att undvika 

språkliga missförstånd. Detta kan göra att man kan ha missat viktig information 

från andra språk och länder, men den observation som gjordes var att fibromyalgi 

är en sjukdom som mest berör västvärlden. Författaren av denna rapport är ensam, 

vilket innebär att endast en tolkning har gjorts av innehållet i artiklarna och ingen 

diskussion kring studierna har genomförts. Detta kan ha påverkat resultatet både 

negativt och positivt, på grund av att det har blivit en enkelriktad tolkning. 

Abstrakten som lästes och artiklarna som valdes ut bearbetades om och om igen, 

så att upplevelsen av att leva med fibromyalgi hittades. Det var ett tidsödande 

jobb men genom innehållsanalysen kunde resultatet växa fram. Resultatet 

innehåller 12 artiklar och en artikel är en pilotstudie, pilotstudien tillförde relevant 

information som gav styrka åt studien, därför togs den med. Det förekommer två 

artiklar med författare med samma efternamn. Dessa presenteras med A 

respektive B bakom årtalet för att lättare kunna identifiera vilken artikel som det 

refereras ifrån. Det förekommer även två studier med samma författare men med 

olika årtal, detta bör också observeras för att inte vilseladas när man läser studien. 

Styrkan i studien är att det är en hög kvalité på artiklarna som redovisas i 

resultatet, som alla på något sätt tar upp upplevelsen av att leva med fibromyalgi.  

Värderingen har gjort med hjälp av granskningsmallen tabell 3 i bilaga 3, stort 

värde har lagds på bra upplagd studie, välbeskriven, bra kontext, syftet stämmer 

med resultatet, bra beskriven analys och att personerna i studien är personer med 

fibromyalgi. Det som gjorde studien medel bra var i detta fall en mixad studie där 

både kvalitativ och kvantitativ studie blandats i en studie. Den blev rörig och svår 

att utläsa. Den artikel som var av låg kvalité var en pilotstudie som hade ett 

relevant syfte men resultatet var enkelt och kort beskrivet, den beskrev inte tydligt 

hur de gjort studien samt det var mycket fakta som inte var relevant för syftet.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteratur studie var att belysa hur vuxna personer med 

fibromyalgi upplever hur det är att leva med sin sjukdom. De olika kategorierna 

som presenterades i resultatet var de områden som påverkade dem mest. 

Begränsningarna som de upplevde att sjukdomen gav påverkade deras vardag. Att 

varje dag kämpa att hela tiden vara tvungen att hantera och bemöta varje dag med 

ny styrka och kraft. Frustrationen av att behöva förklara och beskriva hur man mår 

och känner, för att kunna bli sedd och förstådd. Dessa begrepp tydliggör hur 

personerna i studierna kände det och hur svårt det är att leva med en sjukdom som 

inte syns och förändras dag för dag.  

När studiens olika kategorier och subkategorier utformades blev indelningen 

begränsningar i livet och social isolering en stor del av resultatet. Det visar att 

genom alternativ behandling utanför vården kan man få lindring av sin smärta. 

Genom att man fick begränsad ekonomiska på grund av sjukdomen minskade 

möjligheten till att kunna få lindring. Detta dilemma påvisade studierna Paulson et 

al (2002: B); Rutledge et al. (2007) och Cunningham och Jillings (2006) hur 

ekonomin kan påverka till en isolering i sin sjukdom.  Om dessa alternativa 

vårdformer skulle subventioneras av vården, skulle man som patient få en högre 

livskvalité och en bättre lindring av sin smärta (författarens kommentar). 

För att utveckla kunskap inom omvårdnadsämnet finns det ett behov av att förstå 

praktisk kunskap med hjälp av teorier, metoder och begrepp. Det unika med 

forskning är att den utförs för att man skall få kunskap och att nyfikenhet skall 

uppstå. På så vis kan man skapa ett intresse eller upplysa om något som man inte 

tidigare har reflekterat över (Forsberg & Wengström, 2008, s. 44-45).  

Denna studie vill påminna om vikten av hur vårt bemötande och vår attityd till en 

specifik sjukdom kan påverka personens vardag och liv. Det kan vara beroende på 

hur vårdpersonal beter sig i en vardagssituation eller hur man tar hand om 

patienten. Resultatet visar att personer med fibromyalgi upplever att man som 

patient inom vården inte blir bemött på ett skäligt sätt. Detta tror många av de 

deltagande i artiklarna beror på okunskap och att man inte har beskriv sina 

symptom på ett tydligt sätt(författarens kommentar).  
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God kommunikation, respekt och engagemang är gemensamma begrepp för en 

bra och effektiv vård för patienter med fibromyalgi enligt Thorne et al. (2003). 

Bemötandet från vårdpersonal, vänner och släkt påverkar deras sätt att kunna 

hantera vardagen. När det hela tiden handlar om att hantera den begränsning som 

fibromyalgi ger i vardagen, påverkas man psykiskt. Det kan bli en börda i sig att 

inte kunna klara sitt ”vanliga” liv.  

I en artikel i Vårdfacket av Larsson (2008) står det om en kvinnas kamp mot 

vården, hon har ständigt ont och beskriver sin upplevelse av att akutmottagningen 

inte lyssnade. De tog ingen notis av att hon hade råkat ut för ryggskott. Hon fick 

hasa sig ut från akuten och ”prångla” sig in i en taxi med mycket möda och stor 

besvär. 

Denna upplevelse eller liknande visar hur otroligt svårt det är att inte kunna bevisa 

något utan bara ha en otrolig smärta som många inte tar på allvar. Detta är något 

som många artiklar påvisar, vikten av ett bra bemötande och kunskap om 

sjukdomen. Då fibromyalgi är en psykosomatisk åkomma är det viktigt att minska 

fördomarna som kan leva kvar, genom att sprida en positiv attityd gentemot 

sjukdomen. Detta skulle kunna öka självförtroendet och legalisera sjukdomen för 

de drabbade. 

I Antonovskys (2005, s. 15, 34) beskrivs KASAM, känslan av sammanhanget. Det 

tre centrala begreppen är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa 

begrepp kan lätt knytas samman med sjukdomen fibromyalgi. Begriplighet för att 

kunna förstå och hantera sin sjukdom. Hanterbarhet för att lära sig hantera sin 

sjukdom, men också hantera andra. Meningsfullhet för att se möjligheter och 

fortsätta sitt liv trots ständig smärta.  

Holmberg, Mossberg, Rutberg, Resare och Asplund (2006) beskriver den så 

kallade Hippokratiska eden, som skapades för ca 2500 år sedan, där formulerades 

krav på god vård som fortfarande är aktuellt. En ofta använd tolkning är, aldrig 

skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Idag beskrivs kraven ibland 

som mål i lagstiftningen och ger uttryck för att olika kvalitetsområden skall 

beaktas, för att kvaliteten i hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande 

skall kunna utvecklas och säkras.  
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För att vi i fortsättningen skall kunna bemöta patienter med fibromyalgi, är det 

viktigt att hela tiden hålla en öppen dialog kring dessa sjukdomar som inte syns 

utanpå. Att få diagnosen i ett så tidigt stadium som möjligt, var av stor vikt för 

personer med smärta. Detta för att man skall kunna lära sig att hantera denna 

sjukdom som påverkar hela livsvärlden. De blev inte sjukskrivna på grund av att 

de inte var sjuka och fick ingen hjälp inom vården när ingen visste var det är för 

fel. Det påverkade ekonomin på grund av att man inte fick ersättning. Att inte bli 

trodd på skapade en osäkerhet och isolering som ledde till en lång tid av förlorad 

livskvalité. När väl diagnosen blir ställd och när man blir bekräftad av vården, 

öppnas många dörrar och man kan som person med fibromyalgi hitta 

copingstrategier för att hantera sitt ”nya” liv. 

Ett kontinuerligt förändringsarbete för sjuksköterskor skulle kunna öka stödet i 

kampen för fibromyalgi. Detta skulle kunna hjälpa patienter och sjuksköterskor i 

ett tidigt stadium att hitta copingstrategier och på så sätt snabbare kunna förbättra 

livet för dessa personer.  

Slutsats 

Att leva med fibromyalgi är en ständig kamp. Sjuksköterskor inom vården har ett 

stort ansvar när de möter dessa patienter, att kunna se deras problem och möta 

deras behov. Inom vården behövs kunskap om hur patienter upplever sin sjukdom 

för att man skall kunna förstå och bemöta dem på ett värdigt sätt.  

Forskning som tar upp problemet kring en specifik sjukdom är viktigt, för att öka 

förståelsen och ge en större kunskap speciellt när symptomen inte syns utanpå. 

Det är vår skyldighet som sjuksköterskor att skaffa den kunskap som är relevant, 

för att på ett förtroendegivande och professionellt sätt bemöta dessa patienter. 

Kunskap ger förståelse! 
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*Finns med i resultatet. 

 

 

Vill med detta inlägg visa min tacksamhet för det stöd och tålamod som min 

handledare Ingela Andersson visat mig under uppbyggnaden av denna uppsats. 

 

Tack! 



  

Bilaga 1 

Författare 

År  

Land 

 

Studiens  

Syfte 

 

Design/ 

Intervention 

 

Deltagare 

 

Analysmetod 

Instrument 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Asbring 

Sverige  

2000 
 

Syftet var att beskriva 

hur kvinnor med 

kronisk 

trötthetssyndrom och 

fibromyalgi utvecklar 

en ny identitet utifrån 

sin nya livssituation. 

Kvalitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

25 kvinnor (13 

med diagnos 

fibromyalgi och 

12 med diagnos 

kronisk 

trötthets 

syndrom) . 

Kvalitativ 

Grounded theori 

En prel. Analys 

genomfördes efter 

varje intervju. 

Konstant 

jämförande 

analytisk process 

Systematisk 

analys. 

Fibromyalgi påverkade 

kvinnornas livsvärld, 

identitet, speciellt i 

relation till arbete och 

socialt liv. Den nya 

livsbilden handlar om att 

anpassa sig från att vara 

en aktiv person till att 

vara passiv utifrån 

smärtan dag för dag. 

1: hög 

Cudney et al. 

Bozeman,  

Montana. 

USA 

2002 

Studiens syfte var att 

skapa en förståelse för 

tio stycken kvinnors 

erfarenheter av att 

hantera sjukdomen 

fibromyalgi. 

Socialt, att leva med 

en kronisk sjukdom. 

Kvalitativ  

Icke experimentell 

design 

Prospektiv 

Delstudie 

60 kvinnor  

10 med 

fibromyalgi 

som denna 

studie 

redovisade. 

Konstant 

innehållsanalys. 

Utifrån koder och 

sorterades till 

kategorier i en 

deduktiv fas. 

Induktiv fas var 

också använd för 

att söka samband. 

Att leva med en kronisk 

sjukdom/smärta när man 

inte kan prata med någon 

speciellt om man bor 

långt utanför stan.  Det 

var frustrerande och man 

känner sig utanför. Om 

man har någon som 

förstår och man kan prata 

med känns livet mycket 

enklare, även smärtan kan 

lindras bara genom att 

någon förstår/lyssnar. 

 

I: hög 



  

Cunningham 

& Jillings 

Canada, 

USA 

2006 

 

Syftet med studien är 

att beskriva personers 

upplevelse av att leva 

med fibromyalgi. 

Deskriptiv Kvalitativ 

Semistrukturerade 

Djupintervju 

 

7 frivilliga 

kvinnor och en 

man valdes 

genom ett 

teoretiskt 

stickprovsurval.  

Konstant 

jämförande 

analytisk process. 

Kvalitativ 

analysmetod. 

 

Hur personer med 

fibromyalgi skall kunna 

hantera och klara av 

vardagen, de har 

svårigheter att planera sitt 

liv, symptomen är 

oregelbunden och svår att 

förutspå. Begränsar och 

påverkar livet negativt. 

I: hög 

Paulson, 

Danielsson 

och 

Söderberg 

Sverige 

2002: A 

 

Syfte med studien var 

att beskriva mäns 

upplevelse och kamp 

av att leva med smärta 

som fibromyalgi. 

Kvalitativ, Deskriptiv 

Prospektiv 

Djup intervju öppna 

frågor. 

kontrollerad studie 

Induktiv 

14 män 

(5) bortfall 

19 män från 

början. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Konstant 

innehållsanalys 

Förändring i kroppen, 

jaget och relationen. Att 

hela tiden få kämpa för 

att leva ett så normalt liv 

som möjligt. 

Skoven är jobbiga. Att 

inte kunna planera. 

I: hög 

Paulson, 

Norberg och 

Danielson 

Sverige 

2002: B 

Att beskriva hur män 

med fibromyalgi 

smärta upplever det 

svenska sjukvårds 

systemet. 

 

 

 

Kvalitativ studie 

Narrativa intervjuer 

Hermeneutistiskt 

perspektiv. 

 

 

 

14 män 

(4) 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

konstant 

innehållsanalys 

 

 

 

 

De kände sig iakttagna, 

var rädda för att ses ner 

på och att bli betraktad 

som en gnällspik. Känner 

sig som ett testobjekt, 

svårt att få rätt 

behandling. 

I: hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rutledge et 

al.  

USA 

2007 

Syfte med studien var 

att se och förutspå hög 

psykisk funktion 

nedsättning för 

personer med 

fibromyalgi 

kvantitativ 

Tvärsnittsundersökning 

Prospektiv, deskriptiv 

Korrelationsstudie. 

2580 personer 

med 

fibromyalgi. 

Använde en 

statistisk software 

package. 

Analyserade 

utifrån vad som 

beskrevs. 

Associations of 

demographics 

and symptoms 

with physical 

function var 

granskade med 

cross-tabulations 

(Chi-squared) or 

Pearson’s 

korrelations. 

Personer med fibromyalgi 

lider hela tiden av olika 

smärt punkter i kroppen.  

Det är svårt att 

kontrollera sin kropp och 

dess funktion i helhet när 

man ständigt har ont. 

Genom kunskap om sin 

sjukdom kan man leva på 

ett sådant sätt att genom 

planering i vardagen 

utveckla en strategi som 

bättre kan hantera och 

kontrollera kroppen. 

Mycket handlade om 

fokus på mental träning. 

P 

I: hög 

Schoofs  et 

al. 

USA 

2004 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

hur socialt stöd och 

hälsovårdens 

bemötande påverkar 

livskvaliteten hos 

personer med 

fibromyalgi och 

kroniskt 

trötthetssyndrom. 

Kvalitativ konstant 

jämförelse metod och 

Kvantitativ studie var 

deskriptiv. 

 Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

46 svarade på 

frågeformulär. 

Av dem 32 

kontaktades de 

också via 

telefon. 

Kvalitativ 

Konstant 

innehållsanalys 

Kvantitativ utifrån  

Pearson 

correlation 

instrument 

användes för 

utvärdering om 

det finns något 

samband mellan 

livskvalitet (as 

Det visade sig att 

personer med fibromyalgi 

inte upplever att de får ett 

bra socialt stöd och 

sjukvårdsstöd, detta 

påverkar deras sätt att 

hantera sin sjukdom och 

resulterar till att 

livskvalitet påverkas 

negativt.  

R 

 II : medel. 



  

measured by the 

PSSS)och social 

stöd och kvalitén i 

livet(as measured 

by QLQ and SF-

36). 

Stufbergen 

et al. 

USA 

2004 

 

Syftet med denna 

studie är att beskriva 

den ständiga 

anpassningen som 

kvinnor med 

fibromyalgi utsätts för 

dagligen. 

Pilot studie 

Kvalitativ 

Fokusgrupper 

Tvärsnittsundersökning 

 

8 kvinnor 

frågeformulär 

Kvalitativ 

Multiple data 

källa användes för 

att utvärdera 

/analysera. 

FIQ score. 

Det som kom fram i 

studien visar vikten av 

kunnig expertis där man 

utvecklar och ser 

möjligheter, att behandla 

och förstå behoven och 

de anpassningar som 

kvinnor med fibromyalgi 

gör. 

1: låg 

Stuifbergen 

et al. 

USA 

2006 

 

Att beskriva kvinnor 

med fibromyalgi och 

deras 

sjukdomsuppfattningar 

och perspektiv på 

livet.  

Kvantitativ 

Deskriptiv 

korrelationsstudie 

91 kvinnor med 

fibromyalgi 

 

HPLPII; and the 

fib. Impact 

questionnaire FIQ 

and medical 

outcome study 

short Form.36 SF-

36. 

Att få disgnosen 

fibromyalgi är en livslång 

Konsekvens i livet. Svår 

att hantera och har en 

svår diagnostiserad 

symptombild. Den är 

känslomässigt 

påfrestande och svår att 

kontrollera eller 

behandla. 

 

 

 

R  

I: hög 



  

Sturge-

Jacobs 

Canada 

2002 

 

Beskriva erfarenheten 

av att leva med 

fibromyalgi:  

Att konfronteras med 

ett osynligt handikapp. 

 

 

Fenomenologisk 

Kvalitativ 

Ostrukturerade 

intervjuer av varje 

deltagare för sig. 

9 medverkande 

kvinnor  

Tema analys 

Utifrån van 

Manen´s(1990) 

Utifrån olika mål 

och teman. 

Konstant 

innehållsanalys 

 

Den redovisar känslan av 

den ständigt närvarande 

smärtan, och att inte bli 

trodd och lyssnad på . Att 

inte kunna bevisa sin 

smärta, på så vis svårt att 

beskriva. Det var 

upplevelsen, 

hanterbarheten med att 

leva med fibromyalgi 

som påverkade dem varje 

dag. 

I: hög 

Sylvain & 

Talbot. 

Canada,USA 

2002 

 

Syftet var att utveckla 

en konsensus baserad 

omvårdnads modell 

för sjuksköterskor, 

som arbetar för 

patienter som har 

fibromyalgi och deras 

anhöriga. 

Kvalitativ studie 

Djupintervjuer,  

Individuella intervjuer. 

20 kvinnor och 

män.  

3 diskussions 

grupper. 

31 telefon 

intervjuer. 

 

Grounded theory 

Hermeneutics och 

dialectic circle.  

Tvärsnitts analys 

Kontext sökande 

 

Få kontroll över sin 

sjukdom och sitt liv. Att 

se möjligheter. 

Kvinnorna behöver 

support och utbildning i 

sin sjukdom. De behöver 

en kontakt person som 

tror på dem och deras 

symptom/sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

I : hög 



  

Thorne et al.  

Canada 

2003 

 

Patient - professionell 

kommunikation en 

viktig del för 

effekterna vid vården 

av kronisk sjukdom. 

Kvalitativ, Deskriptiv 

kondensering 

kontrollerad studie 

Induktiv 

38 med kronisk 

sjukdom av 

dem hade 10 

fibromyalgi. 

Konstant 

innehållsanalys. 

För att hitta 

mönster och 

teman. 

God kommunikation, 

respekt och engagemang 

från vårdpersonal är 

viktigt för att uppnå en 

god kvalité i livet. En 

förutsättning för att klara 

av att hantera sin vardag 

enligt patienterna. 

 

 

I : hög 



  

Exkluderade artiklar (Bilaga 2)  
 
 

Författarens namn Artikelns titel                             Motivering Exkludering 

Raak  R, Hurtig I,  

Wahren L K. 

(2003) 

Sverige 
 
 

Coping Strategies and Life 

Satisfaction 

in Subgrouped Fibromyalgia 

Patients 

Utifrån bakgrund av  

sjukdom är det skillnad på 

hur de klarar av att hantera 

smärta/kyla/värme och hur 

de ser på det de klarar av. 

Det behövs mycket stöd och 

hjälp från vården för att ge 

dem en god livskvalité. 

Den var vinklad mer mot 

behandling än mot attityd 

och bemötande. 

Morea J M., Friend R, 

Bennett R M. 

(2008) 

Portland 
 
 
 

Conceptualizing and 

Measuring 

Illness Self-Concept: 

A Comparison With Self-

Esteem 

and Optimism in Predicting 

Fibromyalgia Adjustment 
 

Sjukdoms självbild kan spela 

en viktig roll i att klara av att 

leva med fibromyalgi. 

Den var vinklad mot fel syfte 

och gav inget som ansågs 

värdefullt för studien. 

Kashikar-Zuck S, Graham T 

B, Huenefeld MD, Powers 

SW.  

(2000) 

Ohio, USA 

 

 

 

A Review of Biobehavioral 

Research in 

Juvenile Primary 

Fibromyalgia Syndrome 

Artikeln var mer vinkad för 

åtgärder och framtida 

forskning främst på 

unga/barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Klassificering och värdering av studier (Bilaga 3) 

Klassificering kommer att utföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i följande 

grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en lång tradition 

kvalitativa studier kommer därför att ingå 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex 

personens upplevelser och erfarenheter. 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas enligt en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III): 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet patienter 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall 



  

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 



  

 


