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Abstrakt 

 
Bakgrund: Orsaken till Fibromyalgi (FM) är än idag okänd. I Sverige är sjukdomen 

vanligare hos kvinnor än hos män. Cirka 2 % av befolkningen har sjukdomen och cirka 85 % 

av dem är kvinnor. FM är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig utbredd 

smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. 

Syfte: Att klarlägga hur fysisk aktivitet vid rehabilitering av Fibromyalgi påverkar smärtan 

och livskvaliteten hos kvinnor med diagnosen Fibromyalgi. 

Metod: Litteraturöversikten grundade sig på 16 vetenskapligt granskade artiklar som söktes i 

databaserna Amed, Chinal, PubMed och Svemed+ med inklusionskriterierna: kvinnor, artiklar 

mellan 2002-2012 och innehöll abstract. Artiklarna granskades med stöd av en artikelanalys 

där artiklarna delades upp i huvudkategorier och underkategorier. 

Resultat: Gemensamt för alla kategorier var någon form av fysisk aktivitet som alla hade 

någon form av påverkan på sjukdomstillståndet. De flesta inkluderade artiklar är baserade på 

att behandling med fysisk motion, avkoppling och rehabilitering har positiva effekter för de 

kvinnliga FM individernas sjukdomstillstånd. I denna studie har det visat sig att 

vattengymnastik, konditionsträning, styrketräning och kombinerade metoder ger ökad positiv 

effekt på livskvalitet och minskad smärtsymptom hos kvinnor med fibromyalgi. 

Diskussion: För de olika aktiviteterna i artiklarna verkar kontinuerlig långsiktig träning ge 

bäst resultat. Att minskad smärta och en ökad livskvalitet uppnås av dessa kvinnor leder till en 

ökad tillbakagång till arbetslivet och att övervakad rehabilitering är av intresse för 

arbetsmarknaden. För att dessa kvinnor ska känna ökad upplevd livskvalitet och minskad 

smärta och stress, krävs ordentliga insatser. Sammantaget verkar kombinerade 

övningar/aktivitet vara en väl fungerande metod för kvinnor med FM.  

 

Nyckelord: Fibromyalgi, Fysisk aktivitet, Kvinna, Rehabilitering, Träning. 
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Bakgrund 

Fibromyalgi (FM) är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig utbredd 

smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Prevalensen i befolkningen är ca 2 %, varav 85 % 

är kvinnor. Förekomsten av FM ökar med åldern, vid 40-års ålder är frekvensen för kvinnor 

3,4 % och vid 70 år 7,4 % (Råd och vård av Sveriges Landsting, 2013). Den vanligaste 

patienten som söker för FM är en medelålders kvinna. SVBK står för sveda- värk och 

brännkärring, ett uttryck som vissa läkare använde på kvinnor med mindre diffusa 

smärtsyndrom. Orsaken till Fibromyalgi trodde man tidigare var psykosomatiska och 

patienterna fick ibland etiketten SVBK i journalerna. Idag används ofta formuleringar som 

”multipla diffusa symtom” istället och man trodde länge att Fibromyalgi var en inflammation 

i musklerna och att sjukdomen var reumatisk. Orsaker som utlöser fibromyalgi är långvarig 

lokal smärta, infektioner, fysiska/psykiska trauman, långvarig stress, långvariga 

sömnsvårigheter och ärftlighet. Sveriges Fibromyalgiförbund (2013). 

 

FM som börjar med psykisk kris eller med en lokal smärta har oftast ett utdraget långsamt 

förlopp, medan ett snabbt förlopp kan utlösas av infektion eller ett trauma. 

FM kännetecknas av utbredd smärta, framförallt i lednära muskulatur, ledsmärta utan 

svullnad, stelhet och en utmattning både fysiskt och psykiskt. Huvudsymtomen är en ständig 

smärta i vila – kronisk smärta- samt en onormal trötthet. Stressrelaterade symtom som 

magbesvär och huvudvärk är vanliga hos individer med Fibromyalgi. Sömnen blir också 

påverkad och den dåliga sömnen leder till ännu mer stress och ännu mer smärta som i sin tur 

leder till ytterligare försämrad sömn. Resultatet blir en trötthet som är onormal. Motoriken blir 

påverkad av muskelsmärtan som gör att individen får svårt att röra sig, man får svårt att 

springa, gå i trappor eller att göra tunga lyft. Många lider av stela muskler (framförallt på 

morgonen) (Mannerkorpi K, 2012). 

 

Fördröjda reaktioner på fysisk ansträngning eller stressande händelser, svettningar, 

feberkänsla, låg kroppstemperatur, nedsatt immunfunktion, kraftlöshet, oförklarlig 

viktuppgång eller viktnedgång, huvudvärk och migrän är vanliga symptom på FM. 

Patogenes är hittills okänd, men forskning pekar på rubbning i kroppens hormonella, 

endokrina och immunologiska system. Hjärnans bristande förmåga att tolka och bearbeta 
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smärtintryck tycks vara anledning till upplevelse av större smärta än vad retningen normalt 

skulle orsak (Gustavsson, M. Ekholm, J. Broman, L 2002). 

Inget specifikt läkemedel har visat sig minska smärtan för fibromyalgiindivider. Ofta handlar 

det om att prova sig fram till en behandling som fungerar och man använder sig ofta av ett 

mångfacetterat tillvägagångssätt. Fibromyalgi bedöms vara en neurosomatisk sjukdom som 

betyder att sjukdomen orsakas av nervsystemet. Fibromyalgi är en kriteriediagnos, vilket 

innebär att det finns vissa kriterier av sjukdomstecken och symtom som måste vara uppfyllda 

för att kunna ställa diagnos. De nuvarande kriterierna för diagnostisering fastställdes av 

American College of Reumatology (ACR) år 1990 (Wolfe et al. 1990).  

 

Huvudkriterier för fastställande av FM: Minst tre månaders generell smärta i alla fyra 

kroppskvadranterna, det vill säga både på höger och vänster sida i övre och nedre 

kroppshalvan (gräns vid ländryggen som räknas till nedre kroppshalvan). Smärta vid ett 

lättare tryck på elva av arton specificerade ställen på kroppen, så kallade tender points (TP) se 

Figur 1. (Sveriges Fibromyalgiförbund 2013). 

 

 

 

Figur 1. Illustration av tender points 

 

Publicerad med medgivande av Sveriges Fibromyalgiförbund (2013).  

 Medicinsk broschyr av ansvarig docent Kosek E (2011). 
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Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) är definitionerna på fysisk aktivitet som följer: 

”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelett- 

muskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”. 

 

  

 

Enligt International Association for Study of Pain (IASP) är smärta en emotionell, sensorisk 

och obehaglig upplevelse, som kan vara till följd av en möjlig eller verklig vävnadsskada 

(Vårdalinstitutet 2013). 

              ”Säger patienten att det smärtar – då har patienten smärta!”  

                               (Ericson & Ericson, 2008, s. 698). 

 

Behandlingsrekommendationer avseende fibromyalgi som givits ut av European League 

Against Rheumatisms (EULARs) Task Force (Carville et al. 2008) betonar där vikten av 

multidisciplinär handläggning av patienter med fibromyalgi. De behandlingsåtgärder som 

förbättrar sjukdomssymptomen är kognitiv beteendeterapi, sjukgymnastik och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De mest vedertagna behandlingsalternativen för individer 

som har kraftigt nedsatt livskvalitet, funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga är 

multiprofessionella teambaserade rehabiliteringsprogram med kognitiv beteendemedicinsk 

inriktning. Fördelen med grupprehabilitering är att en Fibromyalgiker får kontakt med andra 

människor i samma situation med möjlighet att utbyta erfarenheter och det visar på en positiv 

effekt för sjukdomen. Olika former av fysisk aktivitet påverkar kroppen på olika sätt och ger 

på det sättet olika effekter (Gustavsson, M. Ekholm, J. Broman, L 2002).  

 

Enligt Vahlne Westerhäll, L et. al (2009) krävs för en lyckad arbetsrehabilitering att man har 

kännedom om individens arbetsuppgifter och hur arbetsplatsen fungerar för att kunna bedöma 

om individen kan återvända till sitt arbete eller bör omplaceras eller om en omskolning är 

aktuell. En individuell arbetsförmågebedömning underlättar i rehabiliteringsarbetet eftersom 

svårighetsgraden av FM kan variera mycket mellan individerna. En tidig intervention på 

arbetsplatsen är ett måste för att förhindra en negativ utveckling där en fibromyalgiker kan ha 

för högt ställda krav på sig i arbetet som gör att symptomen förvärras. Ett rehabiliteringsmöte 

med den sjuke, arbetsgivare/arbetsförmedling, försäkringskassa och 

sjukvårdspersonal/rehabiliterare kan vara bra för att klargöra problemen. En långsiktig 

rehabiliteringsplan bör upprättas (Liedberg M,G & Henriksson M,C, 2002). 
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Ett hjälpmedel inom rehabilitering som idag används över hela världen är ICF (International 

Classification of Functioning), en hälsoklassifikation som på svenska heter Klassifikationen 

för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF ger stöd för beskrivningar av hur 

människor fungerar i sin egen miljö. Modellen gör en helomvändning i synsätt. Istället för att 

fokusera på det som inte fungerar utgår ICF från individens delaktighet och vad som fungerar 

i vardagen för den enskilde individen. Dessutom ingår personliga faktorer i modellen som inte 

ännu är inkluderade i klassifikationen. Att ha ett standardiserat gemensamt språk behövs idag 

för att samhället ska öka möjligheterna att kommunicera och jämföra information om olika 

sjukdomsbilder enligt Pless & M. Granlund M (2011). 

 

En Fibromyalgiker upplever kronisk smärta i olika grad och vi har därför valt att göra en 

litteraturstudie om den Fysiska aktivitetens effekt på en Fibromyalgikers smärta och 

livskvalitet. Författarna har valt att studera tidigare gjorda artiklar i detta ämne för att ta del av 

forskningens framsteg. Ämnesområde kändes relevant för utbildningen i Programmet för 

Hälsa och rehabilitering i arbetslivet där målet är att rehabilitera människor tillbaka till 

arbetslivet. Det är viktigt att få information och kunskap om en Fibromyalgikers möjligheter 

till ett smärtfriare liv och en ökad livskvalitet och vid sjukskrivning en eventuell återgång till 

arbete genom individanpassad fysisk aktivitet enligt Vahlne Westerhäll, L. Bergroth, A. 

Ekholm, J (2009). Författarna ville även belysa hur professioner inom rehabilitering kan 

förbättra sin förståelse och kunskap för en Fibromyalgikers rehabiliteringsförutsättningar. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att klarlägga hur fysisk aktivitet vid rehabilitering av 

Fibromyalgi påverkar smärtan och livskvaliteten hos kvinnor med diagnosen Fibromyalgi. 

 

Metod 

Studien beskriver och redovisar den forskning som bedrivits inom ämnet. En systematisk 

sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes, en kritisk granskning samt en 

sammanställning gjordes.  
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Litteratursökning har genomförts i databaserna Pubmed, Chinal, SveMed+ och Amed. 

Pubmed valdes eftersom det är den bredaste medicinska databasen som har en utvecklad 

sökmotor (NCBI, 2013). Antalet träffar i dessa databaser och antalet artiklar redovisas i 

sökmatris (Tabell 1) och den Booelska operatoren AND användes. Resultatet som framkom 

av sökningen gav 61 stycken träffar totalt och av dessa förkastades 45. Av dessa 45 

förkastades åtta på grund av orelevant titel, 18 uppfyllde inte syftet efter läsning av abstrakt, 

fem förkastades efter läsning av komplett artikel då de inte fokuserade på enbart kvinnor. 

Dessa fem exkluderade artiklarna redovisas i Bilaga 4. Fjorton stycken förkastades då dessa 

var beställningsartiklar som författarna valde bort på grund av begränsad budget. Slutligen 

återstod 16 artiklar och dessa inkluderades i denna studie. Av dessa 16 artiklar var elva 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), två hade ett randomiserat urval, en studie var en 

pilotstudie, en var tvärsnittsstudie och den sista studien hade experimentell design (Bryman, 

A. 2011). 

Inklusionskriterierna var vuxna kvinnor diagnostiserade med Fibromyalgi, endast 

vetenskapligt (peer rewieed) granskade artiklar och språket i artiklarna var engelska. Endast 

artiklar som var publicerade mellan år 2002-2012 granskades och som innehöll abstrakt.  De 

valda artiklarna redovisades i löpande text med stöd av en sökmatris (Tabell 1). Studien 

genomfördes i enlighet med Forsberg, Wengström (2013). 

En schematisk sammanställning (Bilaga 1) upprättades av de inkluderade artiklarna och 

omfattade 16 utvalda artiklar som valdes för vidare granskning. Rubrikerna i samman-

ställningen är: författare/årtal/titel- syfte- studiedesign- antal individer 

mätmetoder/dataanalysmetoder– huvudresultat- kategorier (Forsberg & Wengström, 2013). 

Den schematiska sammanställningen ligger som grund för resultatet i denna studie. De olika 

resultaten jämfördes och granskades i de vetenskapliga artiklarna för att se de eventuella 

likheter och olikheter i forskningen (Bryman, 2011; Thyrén, 2007). 

  

En checklista har använts för granskning av artiklarna, denna finns i Forsberg & Wengström 

(2013). Checklistan motsvarade inte författarnas förväntningar utan saknade vissa 

frågeställningar som fick konstrueras om efter behovet. Etik lades till som punkt och rubriken 

kvasiexperimentella studier togs bort (Bilaga 3). 
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Tabell 1 Sökmatris 

Databaser Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade Författare 

Amed Abstrakt, År rehabilitation 

AND 

fibromyalgia 

AND 

exercise 

AND female 

17 **1              

****10      

6 Tomas-Carus, Häkkinen, Häkkinen, 

Leal, Ortega-Alonso, 2008.                                                                                                                                                                                                                                

Tomas-Carus, Gusi, Häkkinen, 

Häkkinen, Raimundo, Ortega-Alonso, 

2009.                                                                                  

Tomas-Carus, Häkkinen, Gusi, Leal, 

Häkkinen, Keijo, Ortega-Alonso, 

2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Da Costa, Abrahamowicz, 

Lowensteyn, Bernatsky, Dritsa, 

Fitzcharles, Dobkin, 2005.                                                 

Sencan, Ak, Karan, Muslumanoglu, 

Ozcan, Berker, 2004.                        

Ayan, Alvarez, Alonso-Cortes, 

Barrientos, Valencia, Martin, 2009. 

Chinal Fulltext, 

Abstrakt, Peer 

reviewed, År 

rehabilitation 

AND 

fibromyalgia 

AND female 

AND 

exercise 

2 **1                  1 Schachter, Busch, Peloso, Sheppard, 

2003. 

Svemed+ Peer reviewed, 

År 

rehabilitation 

AND 

fibromyalgia 

AND female 

AND 

exercise 

13 *4                 

**5               

***1         

****1                    

2 Mannerkorpi, Nordeman, Ericsson, 

Arndorw, GAU Study group, 2009. 

Sanudo, Galiano, Carrasco, De Hoyo, 

McVeigh, 2011.                                                                                                   

Pubmed Abstract, free 

full text, 10 

years 

rehabilitation 

AND 

fibromyalgia 

AND female 

AND 

exercise 

AND 

physical 

activity 

29 *4               

**11             

***4          

****3               

7 Gusi, Tomas-Carus, Häkkinen, 

Häkkinen, Ortega-Alonso, 2006.                                                                                                                                                                                                                        

Dobkin, Abrahamowicz, Fitzcharles, 

Dritsa, Da Costa, 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Homann, Stefanello, Goes, Leite, 

2011.  

Redondo, Justo, Moraleda, Velayos, 

Puche, Zubero, Hernandez, Ortells, 

Pareja, 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Valkeinen, Häkkinen, Hannonen, 

Häkkinen, Alén, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                 

Assis, Silva, Alves, Pessanha, Valim, 

Feldman, De Barros Neto, Natour, 

2006.                                                                                                                                                                                          

Valkeinen, Alen, Hannonen, 

Häkkinen, Airaksinen, Häkkinen, 

2003. 

* förkastad efter läsning titel 

    ** förkastad efter läsning av abstrakt 

    *** förkastad efter läsning av artikel 

    **** beställningsartikel 
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Via Pubmed fanns tillgång till Medline som är den primära databasen för National Library of 

Medicine. Chinal inkluderades bland sökbaserna på grund av sin inriktning på omvårdnad. 

För att få ett nationellt perspektiv användes även SveMed+ som är en databas med referenser 

till artiklar inom medicin och hälso- och sjukvård. Även Amed användes, den innehöll 

referenser till artiklar ur 600 tidskrifter inom arbetsterapi, rehabilitering, sjukgymnastik, 

fotvård och palliativ vård enligt Gymnastik och Idrottshögskolan (2013). 

  

God etik är viktig i all vetenskaplig forskning. Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör man 

välja studier som fått tillstånd av etisk kommitté eller där noga etiska överväganden har gjorts. 

Alla artiklar som ingår i studien innehåller ett etiskt resonemang eller ett godkännande från 

etisk kommitté.  Det anses oetiskt att endast presentera artiklar som stödjer författarnas egna 

hypoteser. I denna litteraturstudie har elva artiklar granskats av etisk kommitté och i de övriga 

ingick ett etiskt resonemang. 

  

För att få fram ett strukturerat resultat togs fyra huvudkategorier fram ur artiklarna och 

analyserades. Kategorierna ”Vattenträning”, ”Konditionsträning”, ”Styrketräning” och 

”Kombinerade metoder” blev klara tidigt i studien eftersom det var den fysiska aktiviteten 

som författarna valt att studera. Dessa huvudkategorier delades in i 12 underkategorier för att 

få en ny helhet som sedan blev resultatet i denna studie.  

Resultaten i artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna och färgkoder i 

pappersform användes för att tydliggöra till vilken kategori resultaten tillhörde. I analysen 

togs likheter och skillnader fram från de olika resultaten (Friberg F. 2012). Resultaten från 

artiklarna diskuterades mellan författarna och delades sedan upp för djupare granskning.  

 

Resultat 

De undersökta artiklarnas olika interventionsbehandlingar baserades på aktiviteterna: 

vattenträning, konditionsträning, styrketräning och kombinerade metoder som redovisades i 

fyra huvudkategorier och 15 underkategorier i resultatet.  
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Figur 2. Översikt av kategorier och tillhörande underkategorier. 
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Vattenträning 

Av artiklarna som inkluderades var fyra baserade på vattenträning. I en tvärvetenskaplig 

kontrollerad studie hade en tolv veckors vattenträning visat på betydande positiva effekter. 

Den fysiska funktionen, smärtan i kroppen, den allmänna hälsouppfattningen, vitaliteten, 

sociala funktionen, den mentala hälsan, balans och trappträning med vikter visade på dessa 

positiva resultat hos kvinnor med FM. Här användes den spanska versionen av Fibromyalgia 

Impact Questionnaire (FIQ) för att utvärdera effekterna på den fysiska och psykiska hälsan 

hos FM-individerna. Signifikanta förbättringar visades i bland annat balans och trappträning 

(Tomas-Carus P et. al 2007). 

 

 I en randomiserad kontrollerad studie utvärderades en åtta månaders handledd 

varmvattensträning. Efter genomförandet ledde studien till långsiktiga förbättringar i fysisk 

och psykisk hälsa hos individer med Fibromyalgi i samma storleksordning som för kortare 

terapiprogram. Resultaten har visat relevanta förbättringar i individernas fysiska tillstånd och 

psykiska status. Det framkom även signifikanta förbättringar i individens balans. Den 

begränsade storleken på urvalet bidrog till minskad statistisk styrka enligt Tomas-Carus P et. 

al (2008). 

 

Lågintensiv långvarig vattenterapi gav en lindring av smärtan och ökade livskvaliteten hos 

kvinnor med FM enligt resultaten av en 32 veckors professionellt ledd vattentränings-

behandling. Den randomiserade kontrollerade studien visade värdefulla data på förbättringar i 

isokinetisk muskelstyrka (muskelsammandragning under konstant hastighet), balans och 

Health Related Quality of Life (HRQOL). Studien visade också att FM individer som 

motionerar förbättras i de flesta dimensioner av HRQOL mätt med Short Form 36 Health 

Survey (SF-36) (Tomas-Carus P et. al 2009). 

 

Effekterna av bassängträning i tempererat midjehögt vatten har studerats och man har kommit 

fram till att under träningstiden fick kvinnorna med FM minskad smärta och en ökad 

livskvalitet, men under träningsuppehållet återvände smärtan. Den hälsorelaterade 

livskvaliteten (HRQOL) bedömdes med hjälp av EuroQol enkäten, (EQ-5D). HRQOL 

förbättrades med 93 % hos träningsgruppen och smärtan minskade med 29 % under 

träningsperioden. Ingen fysisk eller psykisk förändring i kontrollgruppen uppmättes (Gusi N. 

et.al 2006). 
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Konditionsträning  

Av de inkluderade artiklarna var sex baserade på konditionsträning.  

En studie som har använt ett hembaserat skonsamt konditionsträningsprogram resulterade för 

FM individer i små förbättringar i självtillit. En annan förbättring var förmågan att hantera sin 

sjukdom för de FM individer som fullföljde minst två tredje-delar av den rekommenderade 

mängden motion i behandlingen. Högt bortfall försvårade förmågan att generalisera resultatet 

av studien (Schachter C, L et. al 2003). 

 

Att göra ett promenadtest, Six Minute Walk Test (6MWT) med FM individer jämfört med en 

frisk kontrollgrupp var syftet i denna studie. Resultatet av testet visade att FM gruppen gick 

en betydligt kortare sträcka än kontrollgruppen som gjorde samma 6MWT. Jämförelsen 

mellan gruppernas promenader visade ett p-värde på 0,02. FM gruppen hade både en högre 

smärtintensitet och de upplevde även en högre ansträngning under testet och deras livskvalitet 

försämrades. Resultatet man kom fram till var att FM individerna fick en nedsatt fysisk 

funktionsförmåga, en lägre livskvalitet och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter (Homann 

D et. al 2011). 

 

En annan studie visade också signifikanta förbättringar i hälsostatus och fysisk funktions-

förmåga för träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen som inte utövade någon 

träningsform alls. Resultaten bekräftar att en långsiktig kombination av konditions-träning, 

förstärkning och flexibilitet av funktionsförmågan förbättrar både den fysiska hälsostatusen 

och den hälsorelaterade livskvaliteten hos individer med FM. Ett träningsprogram som 

genomfördes i grupp visade på förbättringarna i den psykiska hälsan, som enligt forskarna var 

ett resultat av den sociala interaktionen mellan deltagarna i gruppen (Sanudo B et.al 2011). 

 

I en studie med en grupp FM individer som utförde konditionsträning jämfördes med en 

grupp som fick Kognitiv beteende terapi (KBT). Studien visade inga skillnader i ångest eller 

depression mellan grupperna. Båda dessa grupper fick fylla i ett flertal skattningsformulär 

med fokus på ångest, depression och kronisk smärta men ingen skillnad i dessa variabler 

framkom och ett år efter studiestarten var värdena detsamma som vid studiens start. Den 

skillnad som kvarstod var att konditionsträningsgruppen hade en förbättrad kondition jämfört 
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med den KBT-gruppen och endast behandlingar som gjordes på kort sikt visade förbättringar i 

grupperna (Redondo, J R et. al 2004). 

 

Studien av Dobkin, L et. al (2005) ville undersöka hur framtidsutsikterna såg ut för FM 

individer om de fick stöd och hjälp med. konditionsträning och stresshantering Att 

upprätthålla användandet av ett träningsprogram verkar vara en lösning för att FM individer 

bättre ska kunna hantera stress och smärta och för att förhindra att sjukdomen sätter hinder för 

att utöva fysisk aktivitet. Studien undersökte hur stressbilden hos kvinnorna vid studiens start 

och om det fanns det någon koppling mellan nivå av stress och nivå av smärta. Studiens 

resultat visar att patienterna hade hög nivå av stress vid starten av behandlingen och att 

stressen ökade under behandlingsperioden samtidigt som positiva effekter kunde utläsas om 

kvinnornas fysiska kondition som förbättrades vid studiens slut. För att minska denna effekt 

av ökad stress var enligt studiens författare kontinuerlig träning och underhåll av 

stretchbehandling en lösning. Träningen var hembaserad och en viktig komponent för 

behandlingen var att utbilda FM-patienterna hur fortsatt motion är avgörande för deras 

möjlighet för att få ett bättre mående. KBT kan också lära dessa patienter 

stresshanteringstekniker så att stress inte utgör ett hinder för att utöva sitt träningsprogram. En 

kombinerad syn på det kroppsliga och själsliga sambandet vid rehabilitering av FM kan ha 

den följden att KBT behandlar de mentala hindren medan fysisk aktivitet förbättrar de 

fysiologiska faktorer som bidrar till sjukdomen FM (Dobkin, L et. al 2005). 

  

En träningsform som har visat en signifikant förbättring är ett hembaserat lågintensivt tolv 

veckors träningsprogram som fokuserar på att förbättra funktionsförmågan, minska smärtan 

och minska det psykiska lidandet. En negativ effekt av denna träningsmetod var enligt 

forskarna att hembaserade program kan tendera att isolera patienterna jämfört med 

gruppträning. Gruppträning kan förbättra den mentala hälsan genom den sociala 

interaktionen. Dessa resultat i studien motsäger FM-patienternas egna farhågor om att smärtan 

förvärras av motion (Da Costa D. et al 2005). 

 

En studie som har använt ett hembaserat skonsamt konditionsträningsprogram resulterade i 

små förbättringar i självtillit. En annan förbättring var förmågan att hantera sin sjukdom för de 

FM individer som fullföljde minst två tredjedelar av den rekommenderade mängden motion i 

behandlingen. Högt bortfall försvårade förmågan att generalisera resultatet av studien 

(Schachter C, L et. al 2003). 
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Styrketräning  

Två studier var baserade på styrketräning. Styrketräning utförd av FM patienterna visar på 

positiva resultat i välmåendet och då främst i form av minskad akut trötthet och förbättringar 

av neuromuskulära funktioner. Förbättringarna pekar på att muskeluppbyggnaden hos 

kvinnorna är densamma som hos friska individer. FM individernas smärtintensitet var i denna 

studie lägre vid studiens slut än vid studiens start, således kan regelbunden styrketräning 

förminska en FM individs smärta och det resulterar i en förbättring av den psykiska hälsan. 

(Valkeinen H et.al 2006).  

 

Förbättrad förmåga att motstå akut trötthet och förbättrade neuromuskulära funktioner 

påverkar blodlaktatkoncentrationen, som visar på mängden av mjölksyran i blodet. 

Mjölksyran är en buffert i musklerna som gör att vi orkar arbeta längre och ett verktyg för 

musklerna för att göra sig av med slaggprodukter (Vårdguiden.se 2013). 

En annan studie som fokuserar på styrketräning hos äldre kvinnor visar att den 

neuromuskulära funktionen bibehölls och inte påverkades av sjukdomen. En förbättring av 

upplevd allmän hälsa, sömn, trötthet, humör och smärta konstaterades. FM patienter kan 

enligt denna studie utföra styrketräning på ett säkert sätt, som har visat sig ha viktiga 

hälsorelaterade effekter på kroppens struktur och funktion. Ett annat resultat i studien var att 

professionellt ledd träning är att föredra och har positiva effekter för kvinnor med FM i 

jämförelse med hembaserat fysiskt träningsprogram  

Den slutsats som gjordes var att FM individer kan få samma positiva hälsorelaterade 

långsiktiga effekter av styrka och utbildning som friska försökspersoner (Valkeinen H et. al 

2004). 

 

Kombinerade metoder 

Träning och läkemedel  

Resultatet i studien visade signifikant skillnad mellan grupperna och att konditionsträning 

kombinerat med läkemedel hade en bättre terapeutisk effekt jämfört med placebo. 

Konditionsträningen i studien bestod av ett hembaserat träningsprogram kombinerat med 

läkemedlet Paroxetin, som är ett antidepressivt läkemedel och används vid depression. 

Placebogruppen behandlades endast med Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS). 
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Slutsatsen ur behandlingssynpunkt var att på lång sikt är medicinsk behandling bättre än 

motion för FM patienter enligt Sencan S et. Al (2004). 

 

Vattenträning och utbildning.  

FM- patienter visade en signifikant förbättring efter bassängträning i varmt vatten kombinerat 

med utbildning jämfört med de FM patienter som bara fått utbildning, enligt frågeformuläret 

FIQ som handlar om utbredd kronisk smärta. Utbildningsprogram har utvecklats för att öka 

upplevelsen i att kunna hantera sin Fibromyalgi och kombinerat med motion har positiva 

effekter hittats i fysisk funktion och FM symptom. Patienter med mildare eller medelsvåra 

symptom uppnådde bäst effekt på hälsan genom vattenträning (Mannerkorpi K et. al 2009). 

 

 

Vattenträning och konditionsträning  

Denna studie med vattenträning skiljer sig från tidigare studier på grund av ett större 

urvalsstorlek, en individualiserad och strikt kontrollerad och professionellt lett 

träningsprogram. Studien visar att jogging i djupt vatten, Deep Water Running (DWR) är lika 

effektiv som landbaserad träning, Land Based Exercise (LBE) för att lindra smärta hos FM 

individer.  Resultatet i studien visade en förbättring av den psykiska hälsan i interventions-

gruppen jämfört med kontrollgruppen. Därför kan bland annat DWR ses som en övning för 

individer med FM som har problem med att utföra LBE. När DWR utförs rätt är det en säker 

och livskraftig form av lågintensiv konditionsträning som passar dessa individer enligt Assis 

M, R. et.al (2006). 

 

Hembaserat träningsprogram med avkoppling och rehabilitering  

Ändamålet med denna studie var att bedöma effekter på patienternas sjukdomstillstånd av ett 

multimodalt program som kombinerar tekniker för avslappning med fysiska övningar. 

Fördelen för FM individerna är att de kan följa detta program på egen hand utan att behöva 

någon särskild utrustning. I resultatet från studien som baserades på fysisk aktivitet, vila, 

andningsträning och stretching framkom att fysisk motion, avkoppling och rehabilitering har 

positiva effekter på FM-patienter. Övningarna utfördes av patienterna i hemmiljö. Resultatet 

visade ingen skillnad på smärtintensiteten av ömma punkter. Sjukdomssymptomen 

förbättrades avsevärt under inlärningsfasen och förvärrades nästan signifikant under 

uppföljningen. Denna studie hade problem med stort bortfall och för att förbättra 
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uppslutningen under behandlingstiden kan professionellt ledda konditionsövningar ge ett 

bättre resultat istället för hembaserade övningar (Ayan C, et. al. 2009).  

 

Sammanfattning  

Av huvudresultaten i studierna kan man utläsa att vattenträning ledde i flera fall till 

långsiktiga förbättringar hos kvinnor med FM både i den fysiska och psykiska hälsan (Tomas-

Carus P, et. al. 2007; Tomas-Carus P, et. al. 2008; Tomas-Carus P, et. al. 2009; Assis M, R, 

et. al. 2006). Individerna upplevde minskad smärta och ökad livskvalitet.  

 

Konditionsträning har visat både positiva och negativa resultat (Schachter C, L, et.al. 2003; 

Homann D, et. al. 2011; Sanudo B, et.al. 2011; Redondo J, R, et. al. 2004; Dobkin L, et. al. 

2005; Valkeinen H, et. al. 2006; Valkeinen H, et. al. 2003; Da Costa D, et. al. 2005). FM 

individer visade också en signifikant förbättring efter bassängträning i varmt vatten 

kombinerat med utbildning jämfört med de FM patienter som bara fått utbildning 

(Mannerkorpi K et. al 2009). 

 

Flera av studierna visade att avbruten konditionsträning var en anledning till sämre resultat i 

både livskvalitet och smärtsymptom (Gusi N, et. al. 2006). Erfarenheten var att professionellt 

ledda konditionsträningar resulterade i ett högre deltagande (Ayan C, et. al. 2009). Studierna i 

de olika kategorier som nu redovisats visade nästan alla utom en (Homann D, et. al. 2011) att 

behandling med fysisk motion, avkoppling och rehabilitering har positiva effekter för de 

kvinnliga FM individernas sjukdomstillstånd. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som granskats visar på fyra olika behandling/träningsformer som kan påverka 

smärtsymptomen och livskvaliteten vid Fibromyalgi i en positiv riktning. 

Rehabiliteringsinsatser är en viktig del för kvinnor med FM för att få dem tillbaka till 

arbetslivet och kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Minskad smärta hos patienterna i flertalet 

studier tror dessa forskare beror på att den fysiska aktiviteten är professionellt ledd (Ayan C, 

et. al. 2009; Valkeinen H, et. al 2003). I artiklarna framkommer att all sorts träning och 
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behandling bör vara kontinuerligt övervakad för att nå bästa resultat och kunna bibehålla de 

vunna hälsoeffekterna (Tomas-Carus P et.al 2008; Tomas-Carus P et. al 2009; Tomas-Carus P 

et. al 2007; Da Costa D et.al 2005; Sencan S et. al 2004; Ayan C et. Al 2009). 

Detta ses som en positiv utgångspunkt för vidare studier inom ämnet. Att minskad smärta 

uppnås av dessa kvinnor i studierna leder till en ökad tillbakagång till arbetslivet och att en 

fungerande övervakad rehabilitering är av stort intresse för arbetsmarknaden. För att dessa 

kvinnor ska uppleva en ökad livskvalitet och minskad smärta och stress, krävs fler 

rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, 

psykologisk, social och arbetsinriktad art som är till för att hjälpa människor att återvinna 

mesta möjliga funktionsförmåga till ett normalt liv enligt Vahlne Westerhäll, L. Bergroth, A. 

Ekholm, J (2009). 

I huvudkategorierna är det Vattenträning som visar på flera positiva resultat och att det ledde 

till långsiktiga förbättringar i både fysisk och psykisk hälsa och gav en lindring av smärtan 

och ökade kvinnornas livskvalitet. Förvånande kan tyckas av oss författare att kategorin 

Styrketräning visade positiva resultat på den neuromuskulära muskeluppbyggnaden och att 

muskeluppbyggnaden faktiskt bibehölls trots deras sjukdomstillstånd. Däremot att 

hembaserad träning enligt forskarna kunde medverka till isolering för individerna som ingick 

i studierna. Detta kan enligt oss författare upplevas självklart i jämförelse med till exempel 

vattenträning i grupp och övriga sociala interaktioner som redovisas som en positiv 

upplevelse för FM individerna i artiklarna.  

Att individer fick antidepressivt läkemedel vid hembaserad träning verkade kunna motverka 

känslan av isolering för vissa av individerna. I studier om Konditionsträning sågs ett positivt 

resultat på hälsostatusen och den fysiska funktionsförmågan förbättrades. I Kombinerade 

metoder sågs ett behov av mediciner i kombination med långsiktig lågintensiv fysisk träning 

verkar vara en möjlighet för en förbättring i FM individernas dagliga liv. Sammantaget verkar 

kombinerade övningar och aktiviteter vara en väl fungerande metod för kvinnor med 

Fibromyalgi (Tomas-Carus P et. al 2007; Tomas-Carus et. al 2008; Sanudo B et. al 2011; 

Gusi N et. al 2006; Assis M, R et. al 2006; L Dobkin P et. al 2005). 

Sencan, S et. al (2004) redovisade däremot ett annat resultat där medicinsk behandling är 

enligt deras studie det mest lämpliga valet vid FM. Flera studier visade att kontinuerlig 

långsiktig rehabilitering gav mer livskvalitet och hälsa än jämfört med kortsiktiga lösningar 

(Gusi N et. al 2006; L Dobkin P et. al 2005; Redondo J, R et. al 2004; Ayan C et. al 2009).  
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En norsk studie som exkluderades på grund av studiedesignen och att både kvinnor och män 

deltog ansåg vi författare dock hade ett intressant innehåll som liknade vårt eget arbete med 

sjukdomen Fibromyalgi. Den norska studien av Kurtze, N. (2004) konstaterade att det fanns 

ett behov av ytterligare forskning för att avgöra lämplig intensitet, dos och frekvens av träning 

för individer med varierande svårighetsgrad av symtom och funktion av Fibromyalgi. Det är 

då viktigt att börja med en låg och bekväm intensitet på behandlingarna (Kurtze, N. 2004).  

Förslag till olika rehabiliteringsbehandlingar och terapiprogram kan vara instruktörsledda 

konditionsprogram, utbildning om sjukdomen FM, KBT-behandlingar och vattenträning. 

Nästan alla dessa behandlingar visade på positiva resultat för kvinnor med FM enligt de 

granskade artiklarna. Fler resultat som visats i de studier som granskat behandlingsåtgärder 

som förbättrar sjukdomssymptomen är sjukgymnastik och arbetslivsinriktad rehabilitering 

men det har inte studerats i denna studie. Det mest vedertagna behandlingsalternativet för 

patienter som har kraftigt nedsatt livskvalitet, funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga är 

multiprofessionella teambaserade rehabiliteringsprogram med kognitiv beteendemedicinsk 

inriktning (Liedberg M,G och Henriksson M,C, 2002).  

Rehabiliterare kan med detta underlag motivera kvinnor med FM om träningens betydelse, att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt och är av betydelse för att en Fibromyalgiker ska uppnå 

minskad smärta och högre livskvalitet. Att det finns fler träningsformer som lindrar 

symptomen är en bra möjlighet och en bra motivation till att välja den form som passar varje 

enskild individ. Rehabiliterare kan genom denna studie ge flera förslag av träningsformer till 

kvinnor med FM så de får flera redskap till självhjälp. En tidig rehabilitering tillbaka till 

arbetet borde vara en viktig del i behandlingsprocessen. Detta med arbetslivsinriktad 

rehabilitering och betydelsen av ICF för funktionshindrade är något som vi författare skulle 

vilja fördjupa oss i men som inte tidsramen tillåtit utan det får vänta till nästa 

forskningstillfälle.  

Studiens syfte var att belysa hur smärta och livskvalitet påverkas hos kvinnor med 

Fibromyalgi vid fysisk aktivitet och det har vi författare lagt fokus på i studien. Författare har 

även studerat vilka rehabiliteringsinsatser som lämpar sig för dessa kvinnor med FM och de 

inkluderade artiklarna har studerats ingående för att se om det fanns likheter och skillnader i 

resultaten. Resultaten av studier med olika behandlingsformer kan vara svåra att jämföra för 

det finns många infallsvinklar på alla behandlingsmöjligheter.  
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En stor del av artiklarna som studerats var randomiserade kontrollerade studier med 

välutformade mätmetoder och analyser.  

Slutsatsen är att förutsättningen för de olika aktiviteterna ska ge positiva resultat för en 

Fibromyalgiker är professionellt ledd kontinuerlig långsiktig träning. I denna studie har det 

visat sig att vattengymnastik, konditionsträning, styrketräning och kombinerade metoder gav 

ökad positiv effekt på livskvalitet och minskad smärtsymptom hos kvinnor med Fibromyalgi. 

Den kunskap och förståelse som denna studie har gett oss författare och insikten om FMs 

problematik hoppas författarna att de som läser studien också får kunskap och insikt om dessa 

kvinnor med Fibromyalgi.  

Forskaren Nanne Kurtze hade en bra slutsats i sin litteraturstudie som vi författare håller med 

om och det är att bland annat fysisk träning bör anpassas individuellt och utvecklats av 

instruktörer och kliniker med kunskap om Fibromyalgi och smärta i samband med 

symptomen. Skräddarsydda program kan bidra till att minimera dålig fysisk kondition för 

individer med Fibromyalgi enligt Kurtze, N. (2006).  

 

Slutligen anser vi författare att resultatet som framkommit i denna litteraturstudie är ett bra 

material för att stärka olika rehabiliteringsinsatser för kvinnor med Fibromyalgi i framtiden. 

 

 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen påbörjades i flera olika databaser. Databaserna Pubmed, Svemed+, Amed 

och Chinal användes. Artiklarna som valdes ut granskades och sammanfattades gemensamt av 

de båda författarna. Författarna sökte gemensamt i databaserna efter artiklar med de sökord 

som passade syftet. En låg budget gjorde att beställningsartiklar valdes bort i sökningen som 

kan ha påverkat resultatet då relevanta artiklar kan ha valts bort. Efter sammanställning av 

relevanta artiklar delades artiklarna upp för granskning mellan författarna. Efter enskild 

granskning med hjälp av checklista sammanfördes resultaten och det gjordes en gemensam 

inkluderings- och exkluderingsmatris.  

För att strukturera upp resultatet delades de inkluderade artiklarna upp i olika kategorier och 

underkategorier detta för att underlätta redovisningen av resultatet i studiens analys. 

Resultaten från artiklarna diskuterades mellan författarna och delades sedan upp för djupare 

granskning och kategorierna som skapades blev följande: Vattenträning, Konditionsträning, 
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Styrketräning och Kombinerade metoder, detta för att författarna skulle kunna utläsa resultatet 

från de olika aktiviteterna på ett lättförståeligt sätt. Resultaten diskuterades av författarna för 

att se vilka aktiviteter som visade mest positivt resultat på sjukdomsbilden hos kvinnorna med 

FM.  

 

Checklistan som användes för granskning av artiklarna finns i Forsberg & Wengström (2013) 

och efter en rekonstruktion av checklistan efter studiens behov användes den i studien. De 

flesta av de inkluderade artiklarna var godkända av etisk kommitté och de övriga hade ett 

etiskt resonemang som gjorde att de inkluderades i studien. Av de 16 artiklar som 

inkluderades var alla av kvantitativ art, av dem hade åtta RCT design som anses ha hög 

beviskraft. Alla artiklar har haft kvalitetssäkrade mätmetoder i sina tillvägagångssätt och 

därför anses kvaliteteten vara hög i studien. Styrkorna med metoden anser vi författare är att 

studierna har undersökts både enskilt och gemensamt på ett strukturerat tillvägagångssätt och 

diskuterat oss fram till hur målet skulle uppnås och syftet med studien. Samarbetet mellan 

författarna har fungerat väldigt bra och vi har kompletterat varandra mycket bra i arbetet med 

studien. Motivation och respekt av varandras tankar och åsikter krävdes för att nå den 

kunskap som söktes.  

Vi författare anser att litteraturstudien är välarbetad och att arbetet är skrivet på ett objektivt 

sätt. Den tidigare upprättade tidsplanen var ett bra stöd i arbetet.  

Svagheter som upplevts är tidspressen där önskan varit att det funnits mer tid till förfogande 

för arbetet. Författarna hade en önskan att undersöka ämnet grundligare eftersom ämnet var 

väldigt intressant. Att budgeten inte tillät några beställningsartiklar kan anses vara till nackdel 

då ett flertal artiklar valdes bort och dessa kan ha påverkat resultatet i denna studie.  
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Ordlista 

ACR= American College of Rheumatology  

DWR= Deep water running, jogging i djupt vatten. 

EQ-5D= EuroQol en standardiserad hälsoenkät 

FIQ = Fibromyalgia Impact Questionnaire, ett kort frågeformulär som mäter 

fysisk funktion och symtomens svårighetsgrad hos individer med FM. 

Underrubrikerna är fysisk funktion, arbetsstatus, ångest, depression, smärta, 

trötthet, stelhet, sömn och välbefinnande. 

FM= Fibromyalgi 

HRQOL= Health Related Quality of Life 

IASP= International Association for Study of Pain  

KBT= Kognitiv beteende terapi 

LBE= Landbased exercise. Landbaserad konditionsträning. 

RCT= Randomiserad kontrollerad studie 

SF- 36 = Short Form 36 Health Survey. Ett allmänt frågeformulär om hälsostatus och 

livskvalitet. 

SVBK= Sveda, värk och brännkärring 

TENS= Transkutan Elektrisk Nervstimulering  

TP= Tender points 

6MWT= six minute walk test  
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Bilaga 1. Schematisk sammanställning av inkluderade artiklar 

Författare, 

Årtal, Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Syfte Studie 

design 

Antal 

Indivi

der 

Mätmetoder / 

Dataanalys-metoder 

Huvudresultat Kategorier 

 

 

 

Tomas-Carus 

P et. Al (2008) 

Eight month of 
physical 

training in 

warm water 
improves 

physical and 

mental health 
in women with 

fibromyalgia. 

A randomized 
controlled 

trial. 

Att utvärdera 

möjligheter om 8 

mån handledd 
varmvattensträni

ng och dess 

inverkan på 
effekterna av FM 

på den fysiska 

och psykiska 
hälsan och den 

fysiska 

konditionen hos 
drabbade 

kvinnor 

RCT N=33 

Bortfal

l N=3 

FIQ, STAI, Aerobic 

fitness test, 

handdynamometer, 
pulsmätare, sit and 

reach test, DOLS / 

Kolmogorov-Smirnov 
test, ANOVA, Chi2 

test, SPSS 

Åtta månaders 

handledd träning i 

varmt vatten var 
genomförbart och 

ledde till långsiktiga 

förbättringar i fysisk 
och psykisk hälsa hos 

patienter med 

fibromyalgi i samma 
storleksordning som 

för kortare 

terapiprogram En 
annan slutsats i denna 

studie var 

förbättringen 
i patientens balans. 

Resultaten har visat 

relevanta förbättringar 
i patienternas fysiska 

tillstånd och psykiska 

status.  

Vattenträning 

Tomas-Carus 

P et. al (2009) 

Improvements 
of muscle 

strength 

predicted 
benefits in 

HRQOL and 

postural 
balance in 

women with 

fibromyalgia: 
an 8-month 

randomized 

controlled 
trial 

Att utvärdera om 

förändringar i 

muskelstyrkan 
efter 32 veckors 

handledd 

vattenträning ger 
förbättringar i 

livskvalitet 

RCT N=33 

Bortfal

l       
N=3 

SF-36, Pulsmätare,  / 

Kolmogorov- Smirnov 

test, ANOVA, Chi2, 
SPSS, Multivariata 

regressionsanalyser 

Resultatet ger 

ytterligare stöd för 

tanken att lågintensiv 
långvarig vattenterapi 

ger en förbättring på 

symtomen av 
sjukdomen hos 

kvinnor med FM på 

lång sikt 

Vattenträning 

Tomas-Carus 

P et. al (2007) 
Aquatic 

training and 

detraining on 
fitness and 

quality of life 

in 
fibromyalgia 

Att utvärdera 

effekterna av en 
12-veckors 

vattenträningsper

iod och en 
efterföljande 

viloperiod och 

hur det påverkar 
livskvaliteten 

hos kvinnor med 

FM 

En 

tvärvetensk
aplig 

kontrollera

d studie 

N=35 

Bortfal
l N=1 

FIQ, SF-36, 

Handdynamometer, 
DOLS, Aerobic fitness 

test, pulsmätare / 

Kolmogorov-Smirnov 
test, Chi2, SPSS 

Efter 12-veckors 

vattenträning har 
betydande positiva 

effekter hittats i fysisk 

funktion, smärta i 
kroppen, allmän 

hälsouppfattning, 

vitalitet, social 
funktion, mental hälsa, 

balans, även 

trappträning med 
vikter har visat på 

positiva resultat. 

Vattenträning 

,livskvalitet 
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Da Costa D et. 
al (2005)       A 

randomized 

clinical trial of 
an 

individualized 

home-based 
exercise 

programme 

for women 
with 

fibromyalgia 

Att se effekten 
av en 12-veckors 

individuellt hem 

baserat 
träningsprogram 

på fysisk 

funktion på 
smärtans 

svårighetsgrad 

och psykiskt 
lidande för 

kvinnor med 

fibromyalgi 

RCT N=79  VAS, SCL-90-R, GSI, 
MET / T-Test, 

ANOVA , FIQ, 

MDVAS, SAS, 
Multivariata analyser 

En signifikant 
förbättring avseende 

funktionsförmågan 

efter behandling för 
deltagarna i 

träninsgruppen som 

var mer funktionellt 
handikappade vid 

studiestarten 

observerades 

Konditionsträ
ning 

Sencan S et. al 

(2004)            

A study to 

compare the 
therapeutic 

efficacy of 

aerobic 
exercise and 

paroxetine in 

fibromyalgia 
syndrome 

Syftet med 

studien är att 

jämföra den 

terapeutiska 
effekten av 

konditionsövnin

gar kontra 
läkemedlet 

Paroxetin 

RCT N=60 

Bortfal

let är 

stort 
men 

antalet 

går ej 
att 

finna. 

VAS, BDI, SPSS, T-

test, One way-Anova, 

Mann-Whitney U, 

Wilcoxon Rank Sum 
Test- och post-Hoc 

Algometer, Tens 

Studien visar att 

Paroxetin och aeroba 

övningar har bättre 

terapeutisk effekt 
jämfört med 

placebogruppen på en 

långsiktig uppföljning, 
någon signifikant 

skillnad visades 

Konditions 

träning  

Läkemedel 

Ayan C et. al 
(2009)     

Health 

education 
home-based 

programme in 

females with 
fibromyalgia: 

A pilot study 

Syftet med 
denna studie var 

att bedöma de 

lång-och 
kortsiktiga 

effekter av ett 

multimodalt 
program, särskilt 

utformat för 

fibromyalgi 
(FMS) patienter 

som utför detta 

själva, efter en 
12-veckors 

utbildningsperio

d 

Pilot Studie N=30 
Bortfal

l N=9 

FIQ, VAS, Epeinfo 6.0 
Epidat 3.1 F2-test  

 Ingen skillnad sågs i 
utvecklingen av ömma 

punkter. Både 

effekterna av 
sjukdomen på 

patienterna och 

flexibiliteten 
förbättrades avsevärt 

under inlärningsfasen 

och förvärrades nästan 
signifikant under 

uppföljningen. 

Utvecklingen av 
resultaten av vård 

utbildningsprogramme

t för patienter med 
fibromyalgi flexibilitet 

och effekterna av 

sjukdomen var nära att 
statistisk signifikans. 

Vår studie visar att 

behandling av fysisk 
motion, avkoppling 

och rehabilitering har 

positiva effekter för de 
kvinnliga FM-

patienternas tillstånd 

och om effekterna av 
sjukdomen.  

Fysisk 
aktivitet, 

utbildning 
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Sanudo B et. 
Al (2011) 

Effects of a 

prolonged 
exercise 

programme on 

key health 
outcomes in 

women with 

fibromyalgia: 
a randomized 

controlled 

trial 

Att utvärdera 
effekten av ett 

långsiktigt 

träningsprogram 
vs sedvanlig 

vård på upplevd 

hälsa, funktionell 
kapacitet och 

depression hos 

patienter med 
FM 

RCT N=42 
Bortfal

l=4 

MCID, FIQ,ES, HOS 
TM200, SF_36, ITT, 

Chi 2 test, telemetriskt 

system, BD1, 
ANOVA, SPSS, 

Rosnow & Rosenthal, 

Kolmogorov. Smirnov 
test 

Studien visar att det 
finns signifikanta 

förbättringar 

observerade i 
hälsostatusen och 

funktionsförmågan för 

träningsgruppen 
gentemot 

kontrollgruppen 

Konditionsträ
ning 

Mannerkorpi 

K et. Al 

(2009) Pool 

exercise for 
patients with 

fibromyalgia 

or chronic 
widespread 

pain: a 

randomized 
controlled 

trial and 

subgroup 
analyses 

Att utvärdera 

effekten av 

poolträning hos 

patienter med 
FM och kroniskt 

utbredd smärta 

och för att 
bestämma 

egenskaper som 

påverkar 
effekten av 

behandlingen 

RCT N=134 

Bortfal

l= 2 

CWP, FIQ, 6MWT, 

HADSD, LTPAI,SCI, 

MFI-20, ITT, PP, 

Mann-Whitney U 
test,Mantel-

Haenszelx2test, 

Fishers exakta test, 
Wilcoxon signed-rank 

test, Mc Nemar test 

Övning+ utbildning 

visade liten men 

förbättrad hälsostatus 

hos patienter med FM 
och utbredd kronisk 

smärta jämfört med 

bara utbildning 

Vattenträning

,utbildning 

Schachter C,L 
et. al (2003) 

Effects of 

short Versus 
Long Bouts of 

aerobic 

exercise in 
sedentary 

women with 

fibromyalgia: 
A randomized 

controlled 

trial 

Att utvärdera 
effektiviteten 

med ett 16 

veckors 

progressivt 

program med 

hem baserad, 
videobaserad 

skonsam 

konditionstränin
g på fysisk 

funktion, tecken, 

symptom på 
fibromyalgi 

patienter som 

tidigare varit 
stillasittande 

kvinnor 20-55år 

RCT N=143 
Bortfal

l= 41 

FIQ, NE, SBE, LBE, 
HRR, RPE, VOG/ 

MANOVA, HSD, 

ANOVA, SAS, SPSS, 

Chi2test, ITT, VAS 

Progressivt hem 
baserad skonsam 

konditionsträning 

visade minimal 

förbättring av 

symptom i fysisk 

funktion och FM 
funktion av deltagare 

som fullföljde minst 

2/3 av den 
rekommenderade 

motionen 

Konditions- 
träning 

Valkeinen H 

et. al (2006) 

Acute heavy-
resistance 

exercise-

induced pain 
and 

neuromuscula

r fatigue in 
elderly women 

with 

fibromyalgia 
and in healthy 

controls 

Att undersöka 

hur styrketräning 

påverkar 
blodlaktatkoncen

trationen och 

muskelvärken 
hos äldre 

kvinnor med fm 

Experimen- 

tell design 

N=24 

Bortfal

l N=1 

EMG, VAS, Loggbok, 

Blodprov / 

Kolmogorov- Smirnov 
test, T-test, ANOVA,  

Den förbättrade 

förmågan att motstå 

akut trötthet och 
förbättrade 

neuromuskulära 

funktioner indikerar att 
äldre patienter med 

FM kan uppnå alla 

hälsorelaterade 
fördelar med 

styrketräning som 

friska individer 

Styrketräning 
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Gusi N et. al 
(2006)             

Exercise in 

waist high 
warm water 

decreases pain 

and improves 
health-related 

quality of life 

and strength 
in the lower 

extremities in 

women with 
fibromyalgia 

Att utvärdera 
kort och 

långsiktig effekt 

av träning i en 
pool med varmt 

midjehögt vatten 

hos kvinnor med 
fibromyalgi 

Randomise-
rat urval 

N=35 
Bortfal

l N=1 

VAS, EQ-5D, 
Isokinetisk 

dynamometer, 

pulsmätare/ 
Kolmogorov- Smirnov 

test, SPSS,  

Minskad smärta under 
träningsperioderna och 

ökad livskvalitet, men 

smärtan återvände 
under 

träningsuppehållet. 

Ingen fysisk eller 
psykisk förändring i 

kontrollgruppen 

Vattenträning
, HRQOL 

Assis M, R et. 
al (2006) 

Randomized 

controlled 
trial of deep 

water running: 

clinical 
effectiveness 

of aquatic 

exercise  to 
treat 

fibromyalgia 

Att jämföra den 
kliniska effekten 

av 

konditionstränin
g i vattnet med 

promenader/ 

jogging för 
kvinnor med FM 

RCT N=60 
Bortfal

l N=8 

FIQ, VAS, F-12 SF-
36, BDI, PGART, 

pulsklocka, 

spiroergometric test / 
chi2test, ANOVA, 

Wilcoxon Signed-

Rank Test, Fishers 
test, SPSS 

DWR är en säker 
övning som har visat 

sig vara lika effektivt 

som LBE om smärta. 
Emellertid har det 

visat sig ge fler 

fördelar med 
anknytning till 

känslomässiga 

aspekter. Fysisk 
kondition vinst var 

likartad för båda 

grupperna 

Vattenträning 
och 

landbaserad 

träning 

L Dobkin P et. 
al (2005) 

Maintenance 

of Exercise in 
Women With 

Fibromyalgia 

Att identifiera 
framtidsutsikte

n med hjälp av 

motion för 
kvinnor med 

FM 

Kvoturval N=39 
Bortfal

l N=6 

FIQ, VAS, WSI, 
pulsmätare, loggar, 

GEE analys, SAS 

version 8 

Hög stress vid start 
och ökad stress under 

behandlingen var 

förknippade med 
dåligt underhåll av 

stretchingen 

Kontinuerlig träning 
verkar vara villkoret 

för att minska stress 

och smärta hos 
kvinnor med FM. 

Ävan KBT som 

hjälpmedel i 
stresshantering. 

Motion,stress 
,KBT 

Redondo JR 

et. al (2004) 

Long-Term 
Efficacy of 

Therapy in 

Patients With 
Fibromyalgia: 

A Physical 

Exercise-
Based 

Program 

and a 
Cognitive-

Behavioral 
Approach 

Att studera den 

långsiktiga 

effekten av två 
olika åtgärder för 

kvinnor med FM 

Randomiser

at urval 

N=40 

Bortfal

l N=9 

FIQ, BDI, CPSS, 

cykelergometer, SF-

36, VAS, Beck 
Anxiety Inventory / 

Chi2 test, Fishers 

exakta test, Benferroni 
korrigering  

Det fanns inga 

skillnader i ångest 

eller depression efter 
behandling i någon av 

grupperna. Ett år efter 

studien visade 
motionsgruppen på 

något bättre kondition 

än KBT-gruppen 

KBT och 

Träning 
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Valkeinen H 
et. al (2004) 

Changes in 

knee extension 
and flexion 

force, EMG 

and functional 
capacity 

during 

strength 
training in 

older females 

with 
fibromyalgia 

and healthy 
controls 

Att undersöka 
effekten av 

styrketräning på 

neuromuskulära 
funktioner hos 

äldre kvinnor 

med fibromyalgi 

Kvoturval N=36 HAQ, 
Elektromyografiska 

inspelningar, 

protokoll, fotoceller, 
palpation, BDI, 

VAS/ANOVA 

Bonferroni t-tester, 
SPSS   

Testet visar att äldre 
kvinnor med FM har 

normal neuromuskulär 

funktion och att 
övervakad träning 

passar bra och har 

positiva effekter på 
dessa kvinnor 

Styrketräning 

Homann D 

et.al (2011) 
Impaired 

functional 

capacity and 
exacerbation 

of pain and 

exertion 
during the 6-

minute walk 

test in women 
with 

fibromyalgia 

Att jämföra en 6 

minuters 
promenad test 

hos kvinnor med 

fibromyalgi med 
en kontrollgrupp 

och utvärdera 

förhållandet 
mellan prestanda 

och livskvalitet 

Tvärsnitts-

design 

N=39 

Bortfal
l N=0 

FIQ, HAQ, IPAQ, 

Omniskalan, 6MWT, 
VAS, STAT Soft Inc., 

version 7,0, Shapiro-

Wilk testet, Pearson 
korrelationskoefficient

en, t-test, Mann-

Whitney "U"-testet, 
Wilcoxon rank sum 

test, Friedman test, 

ANOVA, post-hoc 
analys  

FM patienterna hade 

nedsatt 
funktionsförmåga och 

högre smärtintensitet 

under 6MWT jämfört 
med kontrollgruppen 

Kondition 

+livskvalitet 
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Bilaga 2 Artikelanalys 

Författare, årtal Huvudresultat     Kategori Underkategorier 

Tomas-Carus P et. Al (2008) 

Eight month of physical training 

in warm water improves physical 

and mental health in women with 

fibromyalgia. A randomized 

controlled trail. 

Åtta månaders handledd träning i varmt vatten 

var genomförbart och ledde till långsiktiga 

förbättringar i fysisk och psykisk hälsa hos 

patienter med fibromyalgi i samma 

storleksordning som för kortare terapi 

program 

Vattenträning Fysisk hälsa 

Psykisk hälsa 

Tomas-Carus P et. Al (2009) 

Improvements of muscle strength 

predicted benefits in HRQOL 

and postural balance in women 

with fibromyalgia: an 8-month 

randomized controlled trial 

Resultatet ger ytterligare stöd för tanken att 

FM patienter under lång tid är att lågintensiv 

vattenterapi ger en förbättring på symtomen 

av sjukdomen 

 Muskelstyrka  

Livskvalitet 

Tomas-Carus P et. al (2007) 

Aquatic training and detraining 

on fitness and quality of life in 

fibromyalgia 

Efter 12-veckors vattenträning har betydande 

positiva effekter hittats i fysisk funktion, 

smärta i kroppen, allmän hälsouppfattning, 

vitalitet, social funktion, mental hälsa, balans, 

även trappträning med vikter har visat på 

positiva resultat. 

 Fysisk funktion 

Livskvalitet 

Gusi N et. al (2006)             

Exercise in waist high warm 

water decreases pain and 

improves health-related quality 

of life and strength in the lower 

extremities in women with 

fibromyalgia  

Minskad smärta under träningsperioderna och 

ökad livskvalitet, men smärtan återvände 

under träningsuppehållet. Ingen fysisk eller 

psykisk förändring i kontrollgruppen  

  Smärta  

Livskvalitet  

Assis M, R et. al (2006) 

Randomized controlled trial of 

deep water running: clinical 

effectiveness of aquatic exercise  

to treat fibromyalgia  

DWR är en säker övning som har visat sig 

vara lika effektivt som LBE om smärta. 

Emellertid har det visat sig ge fler fördelar 

med anknytning till känslomässiga aspekter. 

Förbättrad kondition var likartad för båda 

grupperna 

 Smärta  

Psykisk hälsa  

Schachter C, L et. al (2003)   

Effects of short Versus Long 

Bouts of aerobic exercise in 

sedentary women with 

fibromyalgia: A randomized 

controlled trial 

Progressiva hem baserade skonsam 

konditionsträning visade minimal förbättrad 

symptom i fysisk funktion och FM funktion 

av deltagare som fullföljde minst 2/3 av den 

rekommenderade motionen 

Konditions-

träning   

Fysisk funktion 

L Dobkin P et. al (2005) 

Maintenance of Exercise in 

Women WithFibromyalgia  

Hög stress vid start och ökad stress under 

behandlingen var förknippade med dåligt 

underhåll av stretchingen Kontinuerlig träning 

verkar vara villkoret för att minska stress och 

smärta hos kvinnor med FM 

 Stress 

Smärta  
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Ayan C et. al (2009)             

Health education home-based 

programme in females with 

fibromyalgia: A pilot study  

Ingen skillnad sågs i utvecklingen av ömma 

punkter. Både effekterna av sjukdomen på 

patienterna och flexibiliteten förbättrades 

avsevärt under inlärningsfasen och 

förvärrades nästan signifikant under 

uppföljningen. Utvecklingen av resultaten av 

vårdutbildningsprogrammet för patienter med 

fibromyalgi flexibilitet och effekterna av 

sjukdomen var nära att statistisk signifikans. 

Studie visar att behandling av fysisk motion 

avkoppling och rehabilitering har positiva 

effekter för den kvinnliga FM- patienters 

tillstånd och om effekterna av sjukdomen. 

Övning+ utbildning visade liten men 

förbättrad hälsostatus hos patienter med FM 

och utbredd kronisk smärta jämfört med bara 

utbildning,  

Konditionsträning Fysisk funktion 

Livskvalitet 

Da Costa D et. Al (2005)             

A randomized clinical trial of an 

individualized 

home-based exercise programme 

for women 

with fibromyalgia 

En signifikant förbättring avseende 

funktionsförmågan efter behandling för 

deltagarna i träningsgruppen som var mer 

funktionellt handikappade vid studiestarten 

observerades 

 Fysisk hälsa 

Homann D et.al (2011)     

Impaired functional capacity and 

exacerbation of pain and exertion 

during the 6-minute walk test in 

women with fibromyalgia 

FM patienterna hade nedsatt 

funktionsförmåga och högre smärtintensitet 

under 6MWT jämfört med kontrollgruppen 

 Fysisk funktion 

Smärta 

Valkeinen H et. al (2004)   

Changes in knee extension and 

flexion force, EMG 

and functional capacity during 

strength training in 

older females with fibromyalgia 

and healthy controls 

Testet visar att äldre kvinnor med FM har 

normal neuromuskulär funktion och att 

övervakad träning passar bra och har positiva 

effekter på dessa kvinnor 

Styrketräning Muskelstyrka 

Muskelfunktion 

Valkeinen H et. al (2006)       

Acute heavy-resistance exercise-

induced pain and neuromuscular 

fatigue in elderly women with 

fibromyalgia and in healthy 

control 

Den förbättrade förmågan att motstå akut 

trötthet och förbättrade neuromuskulära 

funktioner indikerar att äldre patienter med 

FM kan uppnå alla hälsorelaterade fördelar 

med styrketräning som friska individer 

 Fysisk hälsa 

Sencan S et. al (2004)                    

A study to compare the 

therapeutic efficacy of aerobic 

exercise and paroxetine in 

fibromyalgia syndrom 

Studien visar att Paroxetin och aeroba 

övningar har bättre terapeutisk effekt jämfört 

med placebogruppen på en långsiktig 

uppföljning, någon signifikant skillnad 

visades 

Kombinerad 

metod 

Fysisk funktion, 

Läkemedel  

Placebo 

Redondo JR et. al (2004)       

Long-Term Efficacy of Therapy 

in Patients With 

Fibromyalgia: A Physical 

Exercise-Based Program 

and a Cognitive-Behavioral 

Approach 

Det fanns inga skillnader i ångest eller 

depression efter behandling i någon av 

grupperna. Ett år efter studien visade 

motionsgruppen på något bättre kondition än 

KBT-gruppen  

 Psykisk hälsa 

Fysisk kondition  

KBT 
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Mannerkorpi K et. Al (2009) 

Pool exercise for patients with 

fibromyalgia or chronic 

widespread pain: a randomized 

controlled trial and subgroup 

analyses  

 

Övning+ utbildning visade liten men 

förbättrad hälsostatus hos patienter med FM 

och utbredd kronisk smärta jämfört med bara 

utbildning  

 

Kombinerad 

metod 

 

Muskelstyrka 

Smärta  

 

Sanudo B et. Al (2011)        

Effects of a prolonged exercise 

programme on key health 

outcomes in women with 

fibromyalgia: a randomized 

controlled trial 

Övning+ utbildning visade liten men 

förbättrad hälsostatus hos patienter med FM 

och utbredd kronisk smärta jämfört med bara 

utbildning 

 Fysisk hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 
 

Bilaga 3 Checklista för kvantitativa artiklar 

A. Syftet med studien?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja � Nej �  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja � Nej �  

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Vilka är exklusionskriterierna?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Vilken urvalsmetod användes?  

� Randomiserat urval  

� Obundet slumpmässigt urval  

� Kvoturval  

� Klusterurval  

� Konsekutivt urval  

� Urvalet är ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja � Nej �  

Var genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

C. Mätmetoder  
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Vilka mätmetoder användes?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja � Nej �  

Var validiteten diskuterad?  

Ja � Nej �  

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja � Nej �  

Om nej, vilka skillnader fanns?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Hur stort var bortfallet?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja � Nej �  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja � Nej �  

Om nej, varför inte?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Vilka var huvudresultaten?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja � Nej �  

Om ja, vilka variabler?  
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…………………………………………………………………………………………………

………..  

Vilka slutsatser drar författaren?  

…………………………………………………………………………………………………

………...  

…………………………………………………………………………………………………

…………  

Instämmer du?  

Ja � Nej �  

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja � Nej �  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja � Nej �  

Är denna artikel godkänd av Etisk kommitté eller liknande instans? 

Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja � Nej �  

Motivera varför eller varför inte!  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

…………………………………………………………………………………………………

……….. 
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Bilaga 4. Exkluderade artiklar 

    

Författare, årtal, land Titel Exklusionsorsak Databas 
Zijlstra T. R et. al (2005)  Spa treatment for primary 

fibromyalgia syndrome: a 

combination of thalassotheraphy 

exercise and patients education 

improves symptoms and quality of life 

Uppfyller inte syftet              

Båda könen inkluderade 

Pubmed  

Jones K, D et.al (2008)         A Six-Month Randomized Controlled 

Trial of Exercise and 

Pyridostigmine in the Treatment of 

Fibromyalgia 

Uppfyller inte syftet              

Båda könen inkluderade 

Pubmed  

GOWANS S.E et.al (2004)       Six-Month and One-Year Followup of 

23 Weeks of 

Aerobic Exercise for Individuals With 

Fibromyalgia 

Uppfyller inte syftet              

Båda könen inkluderade 

Pubmed  

Kurtze N (2004) Fibromyalgi – effekt av fysisk trening En litteraturstudie 

Både män och kvinnor 

Svemed  

Carbonell-Baeza A et. al 

(2012) 

Land- and water-based exercise 

intervention in women with 

fibromyalgia: the al-andalus physical 

activity randomized controlled trial 

Uppfyller inte syftet. Inte 

specifikt kvinnor 

Pubmed  

 

 

 

 

 

 


