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Introduktion 
 

Verksamheter som arbetar med smärtrehabilitering har hört av sig till Kunskapscentrum för jämlik 

vård. De har berättat att många av deras patienter har både en smärtdiagnos och utmattningssyndrom 

eller depression. När personalen läst informationstexterna om dessa diagnoser på 1177 har de tyckt att 

det finns stora skillnader mellan dem. Både personal och patienter har upplevt att synen på patienten, 

sjukdomen och bemötandet uttrycks på olika sätt i exempelvis texterna om fibromyalgi och 

utmattningssyndrom. Artiklarna handlar om olika sjukdomar men flera av dessa samvarierar. 

Artiklarna har skrivits av olika författare vid olika tidpunkter, vilket kan förklara några av skillnaderna 

dem emellan. Men ett jämlikt bemötande är en förutsättning för jämlik vård och inkluderar även 

skriftlig information. De texterna vi använt för granskning har varit publicerade på 1177.se den 1 juni 

2020.  

Föreliggande sammanställning är en jämförelse mellan olika texter på 1177.se. Utgångspunkten har 

varit artikeln "Fibromyalgi" som har jämförts med texterna ”Pisksnärtsskada”, ”Ont i ryggen”, ”Ont i 

nacke och axlar”, ”Utmattningssyndrom”, ”Depression”, ”När du har ont” och intervjun ”Stress kan ge 

smärta och fibromyalgi”.  

De stycken som är skrivna i blått är utdrag ur texterna på 1177 och de följs av kommentarer från 

Kunskapscentrum för jämlik vård.   

 

 

 

 

 

  

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/muskler/fibromyalgi/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/rygg-och-nacke/pisksnartsskada--whiplashskada/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/rygg-och-nacke/ont-i-ryggen/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/rygg-och-nacke/ont-i-nacke-och-axlar/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/skelett-leder-och-muskler/rygg-och-nacke/ont-i-nacke-och-axlar/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/utmattningssyndrom/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/nar-du-har-ont/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/stress-kan-ge-smarta-och-fibromyalgi/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/stress-kan-ge-smarta-och-fibromyalgi/
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Sammanfattning 
 

Jämförelsen av 1177.se’s text om fibromyalgi med informationstexter om andra smärtdiagnoser, 

utmattningssyndrom och depression visar att det finns skillnader, framförallt i tilltal och ordval:   

• Texten om fibromyalgi uttrycker mindre förståelse för den svåra situationen patienten befinner sig 

i, jämfört med till exempel texterna om utmattning och pisksnärtsskada.  

• Texten om fibromyalgi lägger också ett större ansvar på patienten att hantera smärtan istället för 

att se det som en uppgift för både hälso- och sjukvården och patienten. 

• Arbetsgivares skyldigheter nämns olika ofta och med varierande tydlighet i artiklarna. I 

fibromyalgitexten står det enbart att ”Du kan behöva förändra din arbetsteknik och ergonomi om 

du har smärta som orsakas av ditt arbete”, medan det i flera andra artiklar står tydligt om 

arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. 

• Stycket som vänder sig till närstående skiljer sig åt mellan texterna om fibromyalgi och andra 

diagnoser. I några artiklar beskrivs till exempel att det är viktigt som anhörig att närvara vid 

vårdbesök för att kunna stötta patienten. I texten om fibromyalgi uttrycks framförallt förståelse för 

den svåra situationen den närstående befinner sig i.  

• Ämnet sex och samlevnad nämns enbart i texten om fibromyalgi och bara under den rubriken som 

riktar sig till närstående, utifrån perspektivet att dessa kan vara rädda för att orsaka smärta för 

personen med fibromyalgi. 

• En del av texterna innehåller ett stycke om patienters rätt att vara delaktig i sin vård, men det 

nämns inte i fibromyalgitexten.  

• I intervjun ”Stress kan ge smärta och fibromyalgi” finns information och förklaringar som skulle 

kunna läggas till i texten om fibromyalgi.  

 

Förslag 
 

Här följer några frågor som kan vara en utgångspunkt vid en eventuell revidering av texterna, 

framförallt texten om fibromyalgi: 

• Finns det medicinska skäl till att ha olika tilltal i de respektive texterna? 

• Är det motiverat att lägga olika stort egenansvar på patienten beroende på diagnos? 

• Vilka budskap ges till läsaren, exempelvis patient och närstående? Skiljer det sig åt mellan olika 

texter?  

• Skulle läsaren vara hjälpt av att texten om fibromyalgi kompletteras med mer information om 

exempelvis orsaker till sjukdomen, arbetsgivarens ansvar eller patientens rätt till delaktighet i sin 

vård?  
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Fibromyalgi 
 

“Hur kan jag förebygga fibromyalgi? 

Det är inte säkert att fibromyalgi kan förebyggas, men troligtvis finns det vissa 

saker du kan göra för att minska risken att få sjukdomen. Om du har ont 

någonstans i kroppen bör du söka hjälp i ett tidigt skede, eftersom långvarig smärta 

kan öka risken för att utveckla fibromyalgi. 

Vid smärta som har med arbetet att göra, är det viktigt att du ser över din 

arbetsteknik och ergonomi. Försök att hålla arbetet på en rimlig nivå så att du får 

tid och energi över för träning och vila. 

Om du känner dig stressad eller har för mycket att göra och får svårt att sova, bör 

du ta detta på allvar och söka hjälp i ett tidigt skede.” 

Stycket betonar vad individen bör göra själv för att förebygga fibromyalgi, trots att artikelförfattaren 

först skriver att det inte är säkert att sjukdomen kan förebyggas.  

Det kan vara relevant att fråga sig vem målgruppen för texten är; läses texten vanligtvis av personer 

som ännu inte har fått diagnosen? Finns det risk att framförallt personer som redan har fått diagnosen 

läser informationen och vad de borde ha gjort för att förebygga fibromyalgin? 

“Att leva med långvarig smärta ökar risken för både psykiska och fysiska 

sjukdomar. Att ständigt ha ont kan till exempel leda till ångest och depression. 

Eftersom det gör ont när du rör dig är det också lätt att bli fysiskt passiv och gå upp 

i vikt. Även sömnen påverkas negativt och tröttheten gör att en del drar sig undan 

socialt umgänge. Det kan i sin tur ytterligare öka den psykiska ohälsan och 

passiviteten. 

På det här sättet är det lätt att fastna i en negativ spiral som minskar både hälsa och 

välmående. Det är viktigt att du är medveten om detta och att du trots att du har ont 

försöker att leva så hälsosamt som möjligt och ger plats i ditt liv för sådant som ger 

glädje och energi.” 

Även i detta stycke läggs stort ansvar på patienten. Texten uttrycker mycket lite empati och förståelse 

för patientens utsatta position, vilket står i kontrast till stycket om närstående:  

“Som närstående kan det vara svårt att se någon som ständigt har ont. Det är viktigt 

att den som har fibromyalgi är fysiskt aktiv. Därför är det bra om du som är 

anhörig inte hjälper till alltför mycket, utan låter den som har fibromyalgi fortsätta 

att vara aktiv i familjen och i arbetslivet. 
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Samtidigt orkar personer med fibromyalgi inte med de fysiskt största 

utmaningarna. Det här kan vara en svår balansgång. Som närstående kan det också 

kännas svårt att balansera mellan att vara lyssnande och medkännande, samtidigt 

som du vill att den som har ont ska kunna tänka på andra saker än sina besvär. 

Det kan vara klokt att prata igenom de här sakerna tillsammans. Du kan till 

exempel vända dig till familjerådgivningen för samtal om du känner att det 

behövs.” 

Texten uttrycker till synes större förståelse för den påfrestningen det innebär att leva med en person 

som drabbats av fibromyalgi, än svårigheten patienten själv upplever när hen behöver anpassa sig till 

ett liv med långvarig smärta. Jämför första meningen i rutan ovan med nedanstående text som vänder 

sig till patienten:  

“Även om det är jobbigt att ha en sjukdom som ger långvarig värk är det bra att 

veta att sjukdomen i sig inte är farlig och inte leder till någon autoimmun eller 

inflammatorisk reumatisk sjukdom.” 

Det är också intressant att den närstående, men inte personen med fibromyalgi, får rådet att vända sig 

till familjerådgivningen vid behov av stöd.  

Under rubriken som handlar om närstående återfinns också detta citat: 

“Sex och samlevnad vid fibromyalgi 

Den ökade smärtkänsligheten som personer med fibromyalgi har kan leda till att 

sexlivet försvåras. Som partner kan du till exempel vara rädd för att orsaka 

smärta.” 

Stycket om sex och samlevnad och hänvisningen till familjerådgivning återfinns inte i de andra 

texterna, och nämns inte heller i de passager i fibromyalgiartikeln som vänder sig till personen som 

har fått sjukdomen. Är sex och samlevnad viktigare för närstående än för patienten, och är dessa frågor 

mindre angelägna vid andra sjukdomstillstånd?  

 

  



 
 

5 
 

Pisksnärtsskada 
 

“Om du fortfarande har ont och svårt att arbeta och klara vardagen en månad efter 

pisksnärtsskadan kan det vara lämpligt att få besvären bedömda av mer än en 

vårdgivare. […] Du bör få en samlad utredning av hela din livssituation om du haft 

besvär och ont länge. […] 

Om besvären leder till att du inte kan arbeta under en längre tid kan du behöva 

genomgå en rehabilitering som syftar till att du ska kunna börja arbeta igen. 

Arbetsgivaren ska samarbeta med sjukvården och försäkringskassan. Det är viktigt 

att ni hittar en form av rehabilitering som fungerar och hjälper dig att komma 

tillbaka till arbetslivet.”  

Här uppmanas patienten att ställa krav på sin vård- respektive arbetsgivare, och texten ger intrycket att 

smärtan och livssituationen kan förbättras med hjälp av rätt bedömning, behandling och en god 

arbetsmiljö. I texten om fibromyalgi formuleras motsvarande information såhär: 

“Om du har haft ont i ryggen, nacken eller axlarna i mer än tre månader kan du ha 

rätt till så kallad multimodal smärtbehandling. […] En läkare bedömer om 

behandlingen är lämplig. 

Multimodal smärtbehandling anpassas efter vilka besvär du har. […] Bland annat 

ingår föreläsningar om hur du kan hantera smärta och stress, och enskilda samtal 

om din situation. Du får också prova olika träningsformer och kan få övningar att 

göra hemma och vid behov kan du få läkemedel utskrivna. Syftet med 

behandlingen är främst att öka dina möjligheter att leva ett så normalt liv som 

möjligt både på fritiden och i arbetslivet.” 

Texten om pisksnärtsskada lyfter patientens rättigheter och delaktighet samt ett gemensamt ansvar. 

Artikeln om fibromyalgi betonar däremot att det är läkaren som avgör om behandlingen är rätt och att 

behandlingen syftar till att öka patientens egenansvar.  

“Om du får långvariga besvär efter en pisksnärtsskada kan du till exempel ha svårt 

att sova, koncentrera dig och att minnas. Du kan tappa livsgnistan och känna dig 

nedstämd och orolig inför framtiden. Det kan bero på själva olyckan, men också på 

att du har ont och att livet har förändrats efter skadan. Ibland kan det vara svårt att 

klara även enkla sysslor i vardagen, till exempel att sköta tvätten, lyfta föremål, 

arbeta vid en dator eller umgås med familj och vänner. Du kan också få svårt att 

planera ditt liv från ena dagen till nästa, eftersom smärtan kan komma och gå och 

hindra dig från att göra sådant du vill och behöver göra. Därför är det bra om du 

kan hitta olika sätt att hantera smärtan och försöka få en så bra livskvalitet som 

möjligt. Även om du inte kan bli helt återställd kan besvären ofta lindras och 
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livssituationen förbättras genom att till exempel anpassa arbetsplatsen, kognitiv 

beteendeterapi, KBT, fysioterapi, avslappningsövningar och läkemedel.”  

Ovanstående citat uttrycker förståelse för hur svårt livet kan kännas när en lider av långvarig smärta. 

Texten ger tydliga och inkännande exempel som inte skuldbelägger patienten. Fibromyalgitexten är 

inte är lika validerande:  

“På det här sättet är det lätt att fastna i en negativ spiral som minskar både hälsa 

och välmående. Det är viktigt att du är medveten om detta och att du trots att du 

har ont försöker att leva så hälsosamt som möjligt och ger plats i ditt liv för sådant 

som ger glädje och energi.” 

Stycket som vänder sig till närstående till personer med pisksnärtsskada lyder som följer: 

“Som närstående kan du bli orolig över de besvär och reaktioner som kan komma 

efter en pisksnärtsskada. Många tankar och frågor kan dyka upp, som till exempel 

hur den som var med om olyckan kommer att må, om man som närstående 

kommer att kunna vara ett stöd och hur man ska göra för att hjälpa. […] Ett bra sätt 

att hantera den nya situationen är att skaffa sig information. Viktiga källor till 

information kan vara läkare, sjuksköterskor, andra vårdgivare och 

patientorganisationer. 

Du kan göra en viktig insats genom att följa med vid besök i vården. Då får ni stöd 

av varandra och kan ofta uppfatta informationen bättre och ställa frågor.” 

Liksom i texten om fibromyalgi uttrycks här stor förståelse för den närståendes upplevelser. 

Skillnaden gentemot artikeln om fibromyalgi är att här ges praktiska tips kring hur närstående kan 

stötta patienten, och varför det är viktigt; texten om fibromyalgi betonar istället den närståendes behov 

och råder den närstående att inte hjälpa till alltför mycket. 

“Som närstående kan det vara svårt att se någon som ständigt har ont. Det är viktigt 

att den som har fibromyalgi är fysiskt aktiv. Därför är det bra om du som är 

anhörig inte hjälper till alltför mycket, utan låter den som har fibromyalgi fortsätta 

att vara aktiv i familjen och i arbetslivet.” 
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Ont i ryggen 
 

“Smärtan kan även skapa oro och tankar om att det är något allvarligt fel. Värken 

blir då svårare att hantera. Då är det viktigt att du får hjälp med att bli av med din 

oro. Berätta för en läkare om din oro och att du vill få hjälp med att hantera den.” 

Här ligger fokus på att få hjälp med oron av hälso- och sjukvården. Jämför med följande citat från 

texten om fibromyalgi:  

“Hur du mår har betydelse för hur du upplever de olika symtomen. Det gäller inte 

bara vid fibromyalgi utan vid alla långvariga smärttillstånd. Oro, ängslan, stress 

och depression kan förstärka symtom som smärta, trötthet och dålig sömn.” 

Citat nummer två kan vid en första anblick verka ha samma budskap som det första, men i den senare 

saknas både en bekräftelse av att det går att få hjälp och en uppmaning om att söka stöd från vården i 

det syftet. 

 

Ont i nacke och axlar 
 

“Smärtor i nacken kan upplevas olika beroende på hur du mår psykiskt. Du som 

känner dig orolig och ledsen kan känna mer av värken och ha svårare att stå ut med 

den. Ofta gör det mindre ont om du mår bra och trivs med din tillvaro.   

Långvarig smärta i nacken och axlarna gör också att det kan vara svårare att vara i 

psykisk balans. Samtalsbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, [kan] 

hjälpa vid långvarig smärta.”   

Även om det finns ett motsvarande stycke i texten om fibromyalgi är formuleringarna olika. Istället för 

att beskriva samtalsterapi som ett stöd i en svår situation beskrivs samtalsterapi mer i relation till hur 

den kan leda till ökat egenansvar: 

“Hur du tänker runt dina besvär har stor betydelse för hur du klarar att hantera din 

situation. […] Med hjälp av psykolog eller en annan beteendevetare kan du enskilt 

eller i grupp lära dig mer om hur du kan leva ett bra liv trots att du har fibromyalgi. 

Under behandlingen får du arbeta med dina tankar, föreställningar och beteende 

när du har ont. Du får hjälp att ställa rimliga krav på din kropp, att våga röra dig 

utan att vara rädd och att minska de negativa tankarna.” 
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Utmattningssyndrom 
 

I denna text finns följande passage om hur stress påverkar människor: 

“Tempot i arbetslivet är ofta högt och många upplever en stark press på jobbet. 

Hög arbetsbelastning under en längre tid utan möjlighet till återhämtning kan i 

längden leda till att du blir utmattad. Har du liten möjlighet att själv påverka hur 

arbetet ska läggas upp blir stressen ofta värre. Höga krav från arbetsgivare, 

omgivningen eller från dig själv som är svåra att klara av kan också skapa en 

långvarig stress. 

Mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen eller att du vantrivs svårt 

av andra anledningar kan vara mycket påfrestande. Det kan också skapa en svår 

stress. […] 

Även påfrestningar i privatlivet kan göra att du blir utmattad. Långvarig 

arbetslöshet, dödsfall, ekonomiska problem, sjukdom eller en separation är svåra 

händelser som är stressande för de allra flesta. 

Ett stort ansvar för till exempel någon närstående med stora behov av omsorg kan 

också ta mycket kraft.” 

I fibromyalgitexten är motsvarande stycke avsevärt kortare och ger inte lika tydliga exempel på 

stressande faktorer som kan bidra till utvecklandet av sjukdomen: 

“Det kan också vara så att stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan bidra. Till 

exempel kan ett arbete där du alltid rör dig på samma sätt belasta muskler så att du 

får långvarig värk.” 

Observera även att stycket utelämnar exempel på potentiella orsaker till varför stressen uppstår. Där 

saknas också information om att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar för att förebygga skador. 

Följande text beskriver arbetsgivarens ansvar vid utmattningssyndrom:  

“Arbetsgivaren har ansvar för din arbetssituation 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som är anställd inte får fysiska eller 

psykiska besvär av ditt arbete. Arbetsmiljön ska vara utformad på ett sätt som 

förebygger stress och stressrelaterade sjukdomar hos de anställda. 

Det är chefen som är arbetsmiljöansvarig och som ska signalera till ledningen när 

arbetsmiljön är ohållbar. Själv har du ett ansvar att berätta för din chef om du mår 

dåligt på grund av din arbetssituation. 
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Om du inte tycker att du får respons från din chef kan du rådgöra med 

skyddsombudet som ska finnas på varje arbetsplats.” 

Följande står om omgivningens roll i texten om utmattningssyndrom: 

“Den akuta fasen – då behövs omhändertagande 

När du har fått utmattningssyndrom är det viktigt att du får stort stöd och förståelse 

för hur du mår. Du kan också behöva mycket praktiskt omhändertagande. Många 

kan behöva hjälp dygnet runt. Till och med mycket små krav, som att betala en 

räkning eller diska, kan kännas överväldigande. Hur länge fasen pågår varierar.” 

Det beskrivs tydligt att personen med utmattningssyndrom behöver stöd och förståelse från 

omgivningen för att hen är i en svår situation; motsvarande fattas i fibromyalgitexten. 

“Påverka och delta i din vård 

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. […] För att du ska 

kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår 

informationen du får av vårdpersonalen. Informationen ska vara anpassad till dig 

och din situation. […] Du ska få reda på vart du ska vända dig om du blir sämre 

under behandlingen. […] 

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast 

vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din 

vård.” 

Texten om utmattningssyndrom betonar rättigheter och patientens delaktighet. Texten om fibromyalgi 

fokuserar istället på vikten av att kunna ta till sig den information vården ger: 

“För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår 

informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du 

kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. 

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska. Du har också rätt att få 

hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.” 
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Depression 
 

“Den du träffar kan vara en läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom eller någon 

annan som har psykiatrisk kompetens. Om den du träffar inte är läkare, ska du 

också få ett läkarbesök för undersökning och en kompletterande bedömning. […] 

Alla människor reagerar individuellt på behandlingar, det gäller både läkemedel 

och psykoterapi. Därför är det viktigt att du har återkommande kontakt med din 

läkare under behandlingstiden. 

Du brukar få komma på återbesök efter en månad. Be om en tid för återbesök om 

du inte blir erbjuden det.” 

Liksom i texten om utmattningssyndrom tydliggörs vilka krav en kan ställa som patient, exempelvis 

läkarkontakt och tid för återbesök. 

“Depression kan behandlas på flera olika sätt. Det beror på vilken typ av 

depression du har och vad du själv föredrar.” 

Genom texten bekräftas patientens rätt att vara medbestämmande kring sin behandling. Liknande 

saknas i fibromyalgiartikeln. 

“Försök att sänka dina krav 

Eftersom depressionen gör att du har mindre energi kanske du inte orkar lika 

mycket som tidigare. Det kan betyda att du måste acceptera att du för tillfället 

måste bete dig på ett annat sätt än du har varit van. 

Du kan behöva sänka dina krav på dig själv om du arbetar. Du kan behöva 

beskriva för din arbetsgivare vad du klarar av. De flesta arbetsgivare har förståelse 

för att man inte alltid kan prestera på topp. Även när det gäller privatlivet och 

familjelivet är det bra att försöka sänka kraven.” 

Här läggs ansvaret både på arbetsgivaren och patienten, till skillnad från fibromyalgitexten som mer 

ensidigt betonar patientens ansvar, se nedan: 

“Det är bra om du försöker se mer till vad du faktiskt kan och orkar, än till vad 

som känns svårt och omöjligt. Det är viktigt att du inte låter smärtan ta över livet, 

utan att du fortsätter med det som du tidigare har tyckt om att göra och mått bra av. 

[…] 
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Du som har fibromyalgi kan ofta inte anstränga dig på samma sätt som den som 

inte har värk. Kanske måste du avstå från de fritidsaktiviteter som är mest fysiskt 

krävande, men det innebär inte att du helst bör vara i stillhet. 

På arbetet kan du behöva hjälp av företagshälsovården för att hitta rätt teknik och 

rätt utrustning i arbetet.” 

I texten om depression beskrivs behovet att tala med någon och förslag ges på vart en kan vända sig: 

“De flesta människor som mår dåligt, eller grubblar över något, behöver tala med 

en medmänniska. Det kan vara din behandlare, en närstående som du har 

förtroende för, någon utomstående eller annan vårdpersonal. […] 

Här finns en lista med patientföreningar som du kan kontakta. Du behöver inte 

vara medlem för att kontakta någon av dem.” 

Jämför med fibromyalgitextens motsvarande stycke:  

“Fibromyalgi är inte en psykisk sjukdom, men långvarig smärta kan leda till att du 

blir nedstämd och orolig. Att ha ont leder också ofta till långvarig stress. 

Hur du mår har betydelse för hur du upplever de olika symtomen. Det gäller inte 

bara vid fibromyalgi utan vid alla långvariga smärttillstånd. Oro, ängslan, stress 

och depression kan förstärka symtom som smärta, trötthet och dålig sömn.” 

Här nämns inte att det kan hjälpa att prata med en närstående eller vårdpersonal. Båda texterna, om 

depression och fibromyalgi, länkar dock till patientorganisationer. 

“Barn har precis som vuxna behov av att tala om sin situation, att ställa frågor och 

få svar om den vuxnes depression. Att hålla saker hemliga är ingen bra idé 

eftersom barnet ändå märker att något är fel. Berätta på ett enkelt sätt vad som har 

hänt och vad som kommer att hända. Du behöver inte berätta allt, men det du 

berättar ska vara sant. 

Barn behöver också få visa sina känslor och berätta om sin oro. Det viktigaste är 

att barnen får veta att det inte är deras fel om en förälder är deprimerad. Barn 

behöver också få veta att mamma eller pappa har goda chanser att må bättre efter 

behandlingen.” 

Motsvarande information om barn som närstående till personer med fibromyalgi fattas. Detta trots att 

fibromyalgi ofta påverkar till exempel energinivån och därmed kan väcka frågor och oro hos 

närstående barn. 
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När du har ont 
 

“Även anhöriga behöver få information om smärtan och om olika möjligheter till 

behandling.” […] Det är bra om du som är närstående kan vara med vid läkarbesök 

eller besök hos andra behandlare. Då kan du själv få mer förståelse för den 

långvariga smärtan och få mer insikt i hur du kan stödja på bästa sätt. 

Budskapet att anhöriga behöver kunskap och rådet att följa med till vårdbesök saknas i artikeln om 

fibromyalgi. 

 

Under rubriken ”Undersökningar och utredningar” ges praktiska råd och beskrivs hur en undersökning 

kan gå till. Där står bland annat följande: 

 “För att beskriva hur det känns kan du använda ord som molande, dov, intensiv, 

krampaktig, skärande, huggande, stickande, svidande, brännande, ilande, bultande, 

pulserande eller utstrålande i arm eller ben. Det är bra att tala om vad du själv tror 

att det onda beror på.” 

Sådana exempel fattas i fibromyalgitexten, likaså den sista meningen som bekräftar vikten av 

patientdelaktighet.  

I texten ”När du har ont” beskrivs också VAS (Visuell Analog Skala), ett hjälpmedel som patienten 

kan använda för att skatta sin smärta. Det är vanligt att använda VAS vid smärta men verktyget nämns 

inte i texten om fibromyalgi.   
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Stress kan ge smärta och fibromyalgi 
 

Denna text har karaktären av en intervju till skillnad från den rena informationsartikeln om 

fibromyalgi. För att skilja de åt i analysen benämns de som ”intervjun” respektive ”huvudtexten”.  

I intervjun finns flera avsnitt som huvudtexten skulle kunna kompletteras med. Till exempel betonar 

forskaren stress som en betydande riskfaktor för att utveckla sjukdomen:  

“Stress kan utlösa fibromyalgi 

Kerstin Wentz som själv forskar kring fibromyalgi, har sett att smärta i hela 

kroppen är starkt kopplat till en hög stressnivå och till psykisk belastning. […] Via 

magnetröntgen har man visat att hjärnan hos den som har fibromyalgi, är dubbelt 

så känslig för smärta som hjärnan hos en frisk person. Forskarna lade samtidigt 

märke till att de med fibromyalgi var mer tåliga eller ’modiga’ när det gäller 

smärta än friska försökspersoner.” 

 I intervjun betonas också betydelsen av gott bemötande från vårdens sida: 

“En fibromyalgipatient mår dessutom bättre av att bli vänligt bemött, bekräftad och 

tagen på allvar av sjukvården.” 

Ytterligare ett möjligt komplement är hur viktig en diagnos kan vara för patienten:  

“– Forskning har visat att smärtan och sjukdomen kan lindras om man får en 

diagnos. Då ökar möjligheten till att man söker information. Diagnosen ger 

dessutom anledning till eftertanke och till att sänka stressen.” 

Dessa tre budskap skulle med fördel kunna läggas till i huvudartikeln. 

 

 


