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Kvinnors livssmärta. 
Förändringar hos kvinnor med fibromyalgi efter 

jagstrukturerande psykoterapi 

Annika Stencrantz 

 

Fibromyalgi är en kronisk och svårbehandlad smärtåkomma som nästan 
enbart drabbar kvinnor och som ofta leder till långvarig sjukskrivning 
och kroniska tillstånd. Studien syftade till att studera effekten av 
”Jagstrukturerande psykoterapi” (Villemoes, 1989; 1994) för patienter 
med fibromyalgi. Undersökningsgruppen omfattade 13 kvinnor som 
varit sjukskrivna i många år och prövat de flesta tillgängliga 
behandlingsmetoder utan bestående förbättringar. Före och efter terapin, 
som varade mellan 8 och 12 månader, skattade de sina symtom, sin 
självbild och sin livskvalitet samt genomgick en strukturerad intervju. 
Innan psykoterapin hade gruppen en negativ självbild, hög 
symtombelastning och en låg livskvalitet i avseendet inre upplevelser med 
trötthet och kraftlöshet som karakteriserade gruppen. Efter psykoterapin 
hade symptomen minskat, självbilden blivit mindre negativ och den 
positiva självbilden hade förstärkts. Livskvaliteten hade förbättrats. 
Framförallt hade energin och engagemanget ökat. Efter terapin 
bedömdes flertalet må ganska bra och ha gjort ganska stora förändringar i 
sin livssituation. 

Key words: fibromyalgi, jagstrukturerande terapi, kvinnor 
 
Fråga inte varför patienter får fibromyalgi utan varför de får diagnosen fibromyalgi 
(Hilden, 1996) 
 
I samband med en konferens om fibromyalgi 1992 i Östersund, beskrev flera kvinnor 
sin mångåriga kamp för att förstå vad de led av och hitta en behandling som kunde 
hjälpa dem. Deras sjukhistoria utspelades över 10-tals år, med en successiv ökning av 
smärta, psykiska symptom, kraftlöshet och en livssituation där man klarade allt 
mindre och blev alltmer isolerad. Svårigheten att få hjälp och förståelse från 
sjukvårdssystemet var påfallande. Utifrån deras beskrivningar kom jag att intressera 
mig för dessa kvinnor och deras livssituation. Då den psykiska kapaciteten utgör en 
grundförutsättning för en framgångsrik social och fysisk rehabilitering föddes tanken 
att pröva en personlighetsutvecklande psykoterapi som en metod att öka livskvalitet 
och förbättra rehabiliteringen. 

Jag har kallat projektet för kvinnors livssmärta utifrån tanken att en stor del av 
smärtan kan ses som ett uttryck för dessa kvinnors totala livssituation, där många 
både fysiskt och psykiskt sträckt sig för långt och gått sönder i en oförmåga att säga 
nej till krav och önskningar från energiska personer i omgivningen. 
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Långvariga och ofta återkommande smärttillstånd är ett vanligt förekommande 
hälsoproblem som har ökat i befolkningen under senare år. Wolfe (1994) visar att ca 
30 % av befolkningen har kroniska smärtupplevelser i vidare mening, därav ca 2–4 % 
med diagnosen fibromyalgi.  Vanligast är smärta från skelett, muskler och leder. Det 
finns tydliga könsskillnader i lokaliseringen av smärtan samt skillnader beroende på 
sociala faktorer (Socialstyrelsen, 1994). Smärtproblem är också en av de vanligaste 
orsakerna till sjukfrånvaro i Norden och socialstyrelsen framhåller att insatser för att 
förhindra utveckling av kroniska smärtsyndrom är särskilt angeläget. 
Smärtproblematiken ingår i vår samtids sk frustrationssjukdomar (Puranen, 1994) 
eller samlevnadssjukdomarna (Hjort, 1989). De flesta av dessa sjukdomar har ett bio- 
psykosocialt mönster, där man ser sjukdomarna som ett resultat av ett växelspel 
mellan människors biologiska, psykologiska och sociala omständigheter. Vid 
behandling av kronisk smärta förespråkar de flesta idag en helhetssyn på kronisk 
smärta som då måste inkludera en psykologisk behandling. Smärta är en subjektiv 
upplevelse och utgångspunkten för behandlingen måste vara att patienten har ont 
oavsett om orsaken är organisk eller psykisk. 

Man kan indela kroniska smärttillstånd i 4 kategorier (Skott, 1994) där man 
förklarar patientens smärtupplevelse på olika sätt: 
1. Smärtor med klar biologisk grund och en entydig diagnos som ger vägledning för 
somatisk behandling. 
2. Smärta p g a kroppslig sjukdom/skada men där det somatiska underlagets betydelse 
är mer tveksamt som förklaring till patientens smärtupplevelse. 
3. Smärta utan klarlagd kroppslig orsak och klar psykiatrisk diagnos som antas 
förklara patientens smärtupplevelse. 
4. Smärta som uttryck för ett obearbetat psykiskt trauma och eller ”rent ” psykiatriskt 
symptom. 

Risken för utveckling av kroniskt smärtsyndrom och/eller fibromyalgi är störst när 
det gäller grupperna två och tre (SoS, 1994). Långvarig smärta har alltid en rad svåra 
konsekvenser som sömnproblem, nedstämdhet, trötthet och initiativlöshet. Vid 
kroniskt smärtsyndrom har smärtans konsekvenser tagit överhand och dominerar 
livets alla delar.  Man kan säga att man inte längre har ett sjukdomstillstånd med 
smärta utan man är smärtsjuk och identifierar sig helt som smärtpatient. Dessa 
patienter har ofta skickats runt i sjukvårdsapparaten utan att man nått någon 
förbättring snarare har medikaliseringen förstärkt problemen. 

”Det som vi nu kallar sjukdomar är ofta resultatet av att människor inte bemöts på 
ett genomtänkt, humanmedicinskt sätt i vården och detta beror på att vi skolats till 
naturvetenskapsmän” skriver läkaren Olle Hellström i sin doktorsavhandling 
(Hellström, 1999). Det handlar ofta om att man underskattar de psykiska och sociala 
faktorernas betydelse och genom att inte arbeta med dessa får man inga stabila 
förbättringar för patienterna. 

De långtidssjukskrivna smärtpatienterna utgör ett stort ekonomiskt bortfall för 
samhället och kanske en ännu större personlig förlust av meningsfullhet, livskraft och 
livskvalitet. Denna personliga förlust kan inte kompenseras, livskvaliteten måste 
återerövras av patienten. Både de stora personliga och ekonomiska förlusterna gör det 
angeläget att finna verksamma behandlingsmetoder som ökar livskvaliteten och 
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möjliggör ett deltagande i arbets- och samhällsliv. Nedan följer en kort beskrivning av 
syndromet fibromyalgi. 

 
Fibromyalgi 
Fibromyalgi är en kronisk och svårbehandlad smärtåkomma som nästan enbart 
drabbar kvinnor, oftast i medelåldern. Åkomman börjar smygande ofta i samband 
med psykosocial stress. De dominerande symptomen är trötthet i form av matthet 
och initiativlöshet, samt kraftlöshet, främst i övre halvan av kroppen. 
Huvudsymptomet är dock smärtor som börjar lokalt i axlar, överarmar eller rygg och 
som under loppet av månader till år generaliseras till hela kroppen och sprider sig till 
olika vävnadstyper, dock sällan inre organ. Trots dessa utbredda smärtsymptom fattas 
säkra objektiva sjukdomstecken i muskler, skelett och nervsystem. Diagnosen ställs på 
basis av standardiserade kriterier (Yunus, Masi, Calabro, Miller, & Feigenbaum, 
1981), främst generell smärta i kombination med ömhet på vissa bestämda punkter, 
11 sk ”tender points”.  År 1990 publicerades i USA kriterier för syndromet och 1992 
fastställdes det i USA som en distinkt diagnos. Diagnosen introducerades i Norden 
1980 av allmänläkare och reumatologer. Den har haft en kraftig utbredning i Norge 
och Danmark, men varit mer ifrågasatt i Sverige. 

Medan prevalensen av kronisk smärta i befolkningen är 20-30 %, så är 
prevalensen av fibromyalgi omkring 2 –4 % vilket tyder på att diagnosen gäller en 
särskild grupp av patienter. Likaså är köns- och åldersfördelningen tecken härpå. Hos 
flera patienter med fibromyalgi förekommer samtidigt oralgalvanism och/eller 
elallergi. 

Förloppet av fibromyalgi är ofta kroniskt och behandlingen inriktas på att lindra 
de subjektiva besvären och hindra ytterligare invalidisering. En del patienter kan vara 
kvar i arbete på deltid, eventuellt efter omplacering till ett arbete som är mer anpassat 
till handikappet, medan merparten förtidspensioneras. I Norge toppade diagnosen 
vid mitten av 1990-talet listan för förtidspensioneringsdiagnoser (Bruusgaard, 1997). 
Faktorer som talar för en något bättre prognos tycks vara bibehållen hög 
motionsaktivitet och högre ålder (Wigers, 1996). 
 
Hypoteser om sjukdomens natur 
Det finns flera olika hypoteser om sjukdomens natur. Diskussionen har rört sig om 
fibromyalgi skall betraktas som ett somatiskt eller ett psykosomatiskt 
sjukdomstillstånd och vilken betydelse psykologiska och sociala faktorer har för dess 
utveckling och spridning. 

Medicinskt perspektiv. Somatiskt har diskussionen centrerats på frågan om 
smärtan har en central eller perifer genes, eller eventuellt en kombination av dessa 
mekanismer. Avsaknaden av vanliga sjukdomstecken har lett till en fokusering på 
biokemiska/neuroendokrinologa rubbningar. En flerfaktorgenetisk syn med 
tyngdpunkten på en central störning i det neuroimmunoendokrinologiska systemet 
förordas av Olin (1995) medan Bengtsson och Henriksson (1996) och Oye, Morland 
och Gustavsson (1996) vill se en kombination av perifera smärtimpulser och en 
bristande central hämning av dessa som den grundläggande mekanismen. Lidbeck 
(1999) framhåller en kombination av central sensitisering och dysinhibition som 
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grunden för en centralt störd smärtmodulering som skall anses ligga bakom långvarig 
icke-malign smärta. 

Socialt och kulturellt perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv redogör 
Johanisson (1994, 1995) för hur varje epok har sina kultursjukdomar, vars funktion 
är att fånga upp behov av kontroll, protest, flykt och tröst. Moderna kultursjukdomar 
tycks alla ha stress som minsta gemensamma nämnare. Sekelskiftes 
uppseendeväckande sjukdomar som hysteri och neuroasteni har ersatts av mera 
diffusa psykosomatiska syndrom, funktionella störningar och obestämda smärt- och 
värktillstånd. De skiljer sig från sekelskiftessjukdomarna genom att ha låg status, inte 
vara lokaliserade till något betstämt organ och kan inte behärskas med medicinens 
ordinarie instrument. Denna diffusa sjuklighet finns framförallt hos kvinnor och 
fibromyalgi har den lägsta statusen i dessa sjukdomars hierarki. Fibromyalgi associeras 
till kvinna, lågt socialt värde, tvivelaktighet, problem och oförmåga. Man har infört 
begreppet ”samsjuklighet” och avser med det sjukdomar som är relaterade till 
svårigheter att hantera samhälle, samvaro, samliv d v s olust och 
frustrationssjukdomar. Gemensamt är att de alla uttrycker någon form av kris och är 
den moderna medicinens främsta utmanare. Ytterligare ett liknande begrepp 
”civilisationssyndrom” har införts av Björtorp, Holm och Rosmond (1999) för 
fibromyalgi och långvariga smärtsyndrom. En nu aktuell diagnos är utbrändhet. 
Johanisson (1995) frågar sig om vi genom att rikta vår uppmärksamhet mot sjukdom 
ger namn åt en vanmaktskänsla i livssituationen och förflyttar vår smärta in i de 
sjukdomar som vetenskapen namnger och kulturen sanktionerar.  

Loenhart (2000) ser fibromyalgi som ett bra exempel på hur ett nytt 
sjukdomsnamn kan få en snabb spridning om det ligger väl i tiden och fångar upp en 
aktuell livssituation. Som sociala och kulturella faktorer av betydelse för utveckling av 
fibromyalgi anger han arbetsmarknadsläget  (arbetslöshetsproblem och ökad 
belastning på jobben) och sekelskiftesfaktorn. Med den senare avses den ökande 
osäkerhet inför framtiden som hos vissa människor kan skapa känslor av 
otillräcklighet och reaktioner av somatisk art. 

Samsjukligheten, kultursjukdomar kan ses som uttryck för individers förmåga att 
handskas med det omgivande samhällets krav och vilka kanaler samhället erbjuder för 
att uttrycka protesten, flykten och trösten. Flera forskare har konstaterat att dagens 
sjukvård är den kanal genom vilken man kan söka tröst och stöd, men som också 
uppmuntrar människor att låta oro få kroppsliga uttryck. Diagnosen fibromyalgi kan 
sägas ge legitimitet åt en grupp människor med kronisk värk och trötthet att anta en 
sjukroll. Diagnosen kan hos patienten stilla en oro över att man kunde lida av något 
farligt och ge en godkänd ekonomisk ersättning. Becker, Hojsted, Sjogren  och 
Eriksen (1998) visar i sin studie att de socioekonomiska faktorerna är avgörande för 
om patientgruppen skall kunna tillgodogöra sig en behandling som ger ett 
tillfrisknande. Man fann bland annat att de patienter som var under utredning för 
sjukpension och önskade en sådan, inte upplevde någon form av förbättring via 
behandlingen. 

Hellström (1999) talar även om läkarens behov att ställa en diagnos som ett sätt 
att stilla sin egen oro. Han exemplifierar detta med just fibromyalgi. Samtal om 
livssituationen är inget som ingår i den medicinska utbildningen och många läkare 
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saknar intresse för det. Han förespråkar en dialogmedicin där läkaren kan avlyssna 
vad patienten egentligen vill säga med sitt lidande och ser behovet av att förstå 
patientens hela livssituation. Anderberg (1999) och Loenhart (2000) anser att det är 
mycket som idag talar för att fibromyalgi kan vara ändpunkten i ett långvarigt 
spännings- och trötthetstillstånd. 

Genusperspektiv. Man har också diskuterat fibromyalgi från ett genusperspektiv 
eftersom det till 90% är kvinnor som har diagnosen kroniska smärtsyndrom och 
fibromyalgi. Man har sökt olika förklaringar till varför det nästan enbart drabbar 
kvinnor. En förklaring ger Anderberg, Forsgren, Ekelius, Marteinsdottir och 
Hallman (1999) som tar upp att man funnit neuroendokrinologiska rubbningar i 
HHA-axeln (hypotalamiska-hypofysära-adrenokortikala axeln) vid långvarig stress om 
reaktionssättet på den stressfyllda händelsen är av underkastelsekaraktär, vilket är 
vanligt för kvinnor. Författarna konstaterar att det kan röra sig om ett ”burn-out” 
fenomen där långvarig och hög aktivitet i HHA-axeln ger förändringar i 
kortisolvärden, upphävd dygnsrytm och en oförmåga att svara med adekvata 
stressreaktioner. Man har konstaterat könsskillnader i reaktionsmönster på 
frustration/stress. Pojkar har i regel mer utåtagerande reaktionsmönster än flickor vid 
frustrerande upplevelser. Björtorp, Holm, och Rosmond (1995) har beskrivit en hög 
frekvens av stressreaktioner av underkastelsekaraktär hos kvinnor med fibromyalgi. 

Samhällsutvecklingen har inneburit stora förändringar i kvinnorollen. Dagens 
kvinnor har två självklara arbetsområden, yrkesarbete och hemarbete. Det stora 
flertalet kvinnor med muskelsmärta är lågutbildade (Jensen, 1984; Lilleaas, 1991) 
med låg förankring i rollen som yrkesarbetande i motsats till kvinnor med hög 
utbildning. Trivseln på arbetet visar sig också vara lägre hos kvinnor med 
smärtproblematik än grupper utan dessa problem. Många kvinnliga låglöneyrken 
inom vård, omsorg och service har en hög press och små möjligheter att påverka sitt 
arbete tillika låg lön. Detta skapar tillsammans en ökad upplevelse av stress, speciellt i 
besparingstider och kan utgöra en viktig långvarig stressfaktor. Lilleaas (1991) pekar 
också på kvinnors dubbel- och trippelarbete och konstaterar att det är kvinnorna som 
tar ansvar för det sociala livet, ”vardagens trivialiteter”. Ansvar för att den viktiga 
tillsynen av barn, familj och gamla släktingar fungerar ligger ofta på kvinnan. 
Stressnivån kan därför höjas för kvinnor när man kommer hem från arbetet medan 
den för män sänks (Frankenhauser, 1991). Tillsammans med en pressad 
arbetssituation kan det utgöra en alltför belastande livssituation. 

Psykologiskt perspektiv. Ur ett psykologiskt perspektiv har flera studier undersökt 
personlighetsdrag hos kvinnor med fibromyalgi. Dessa beskrivs som ambitiösa, 
plikttrogna, ängsliga och stresskänsliga med dålig självkänsla (Ekelius, Bengtsson & 
von Knorring, 1998) och med ett stort ansvar för hem och familj (Anderberg et al., 
1999; Lilleaas, 1991). Man ser också ett konfliktundvikande personlighetsdrag 
(Anderberg et al. 1999). Många har en anamnes med depression och psykiska 
insufficienstillstånd och negativa stressfyllda livshändelser med kränkningar av olika 
slag både under uppväxten och i vuxenlivet (Dickson & Hays, 1992). Man har 
diskuterat om psykiska faktorer som depression skulle spela en avgränsande roll men 
övertygande belägg fattas. 
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Några studier har visat signifikant högre andel av alexithymidrag bland kroniska 
smärtpatienter (Achterberg & Lawlis, 1980). Alexithymi (Sifenos, 1975) avser en 
oförmåga att benämna, känna igen och särskilja mellan olika känslor, ett 
karakteristikum som Sifenos fann hos många psykosomatiska patienter. En av 
orsakerna till detta kan vara en utvecklingsbrist i den språkliga symbolfunktionen 
(Agger, Andersen, Mathiesen, Olsen, Poulsen & Zenius, 1991). 

Stenström-Jönsson och Espwall (1996) urskiljer i sin studie av kroniska 
smärtsyndrom i huvudsak två grupper av patienter med olika förhållningssätt till 
smärtan och sjukvården. Ett aktivt friskinriktad förhållningssätt där man ställer krav 
på det offentliga och omgivningen och ett passivt sjukorienterat förhållningssätt. I 
den senare gruppen (patienten och konvalescenten) finns kvinnor som har krav på att 
bli omhändertagna och vårdade men upplever sig missförstådda av sjukvården och 
omgivningen. Man upplever en kravfylld tillvaro både i hemmet och på arbetet.  I det 
passivt sjukorienterade förhållningssättet finns inga förväntningar och ingen förmåga 
att ställa krav. Sonander, Hansson, Mannerheimer, Skott, Wiklund och Sonander 
(1992) får i en omfattande studie samma resultat. Det fanns stora skillnader mellan 
den grupp som arbetade trots smärta och de som var heltidssjukskrivna. I den 
heltidssjukskrivna gruppen fanns en stor andel som inte hade några förväntningar på 
smärtlindring och som hade en mycket låg skattning av sin livskvalitet. Man antar att 
personlighetsfaktorer som studien inte mätt kan vara orsak till skillnaderna mellan de 
två grupperna. Andra studier har visat att patienter med låga förväntningar uppvisar 
dåliga behandlingsresultat. De anses också dåligt motiverade och ingår därför sällan i 
behandlingsprogram vid smärtkliniker. Hellström (1999) visar att tröttheten är den 
helt dominerande och hindrande faktorn i livet för patienter med fibromyalgi och 
man saknar livsgnista och tankar på framtiden.  
 
Behandling 
Olika behandlingsmetoder har utvecklats för patienter med kronisk smärta och 
fibromyalgi. Kognitiv beteendeterapi (Nordemar, Nilsson & Torres-Zavala, 1995) 
har använts som en multiprofessionell behandlingsmodell med målsättningen att öka 
patientens kunskap om smärtan och förstärka det friska beteendet. Man arbetar också 
med kognitiv beteendeterapi för att åstadkomma förändringar i de kognitiva 
processerna. Resultaten har visat att man minskat trötthet och smärtan samt 
förbättrat funktionsförmågan. Behandlingsmetoder baserade på Tomkins affektteori 
(Nathanson, 1992) har utvecklats. ”Affektskolan” och "Script Analysis" har gett 
positiva resultat för en grupp av patienter med olika psykosomatiska besvär 
(Bergdahl, Armelius & Armelius, 2000). Malmgren, Armelius och Armelius (2001) 
jämförde tre olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder för en grupp smärtpatienter 
och fann positiva resultat.  

Utifrån psykoanalytisk teori har en behandlingsmetod utvecklats av Villemoes 
(1989; 1994) som baseras på Lacans (1966) teorier. Enligt denna teori handlar 
fibromyalgin troligen inte om konversionssymptom i hysterisk mening utan om en 
brist i jagets struktur. En av jagets primära uppgifter är att ge en stabil mall för 
kroppen så att denna kan upplevas och fungera som en smidig enhet. Fibromyalgins 
paraanatomiska kroppsliga symptom leder tanken till en begynnande 
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sammanhangsupplösning av liknade natur som vid psykos och lokaliseringen till 
specifika ”tenderpoints” sammanfaller med den psykotiska kroppsupplösningens 
brottlinjer, nämligen armarnas, benens och huvudets ”inympningsställen” på bålen.  
Sjukdomen har också ofta debuterat i samband med någon traumatisk händelse som 
inte lett till något reguljärt krisförlopp, vilket för tanken till att det handlar om en 
destrukturering av jaget som patogenetisk faktor. Tröttheten och initiativlösheten 
talar också för detta. Den resulterande inflexibiliteten gör att man saknar förmåga att 
anpassa sina och andras krav till den rådande situationen som t e x att välja bort 
saker. Den nedsatta funktionsförmågan leder till en utsatt situation som gör det svårt 
att klara vardagens krav och ger upphov till stress och frustration. Fibromyalgin 
utmärker sig också genom att rehabiliteringseffekten som inte inriktar sig mot att 
förändra patientens jagstruktur inte är bestående utan blott temporär. För att få mer 
bestående resultat bör den psykoterapeutiska behandlingen i så fall inrikta sig på att 
bygga upp patientens jagstruktur.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att studera effekten av ”Jagstrukturerande psykoterapi” 
utarbetad av Villemoes (1989; 1994) för kroniska smärt- och fibromyalgipatienter 
och att mäta förändring till följd av terapi i självbild, symtom och livskvalitet.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsgrupp  
Patienterna remitterades av fem distriktsläkare från ett par hälsocentraler och en 
privat mottagning i Östersund och Härnösand. Läkarna informerades om projektet 
och valde därefter själva ut ett antal patienter med diagnosen fibromyalgi eller 
kroniskt smärtsyndrom. De ombads välja de patienter som de bedömde var svårast att 
rehabilitera, som saknade egen initiativkraft och motivation och som började bli 
aktuella för sjukpensionering. De svåraste patienterna valdes för att verkligen pröva 
psykoterapins möjligheter. Läkarna presenterade på ett enkelt sätt psykoterapin för 
sina patienter som en slags kurs där man fick tala med någon om hur man har det 
och hur det varit och som utgjorde ett komplement till kontakten med dem. 
Samtliga patienter som erbjöds detta tackade ja till erbjudandet. Behandlingen varade 
mellan 8 – 12 månader. Deltagarnas bakgrund presenteras i Tabell 1.  

Gruppen bestod av endast kvinnor, majoriteten var gifta eller samboende och hade 
ett eller flera barn. De flesta hade kortare utbildning i traditionella kvinnoyrken som 
vård och service. Samtliga var heltidssjukskriva eller sjukpensionerade sedan minst 
1,5 år vid psykoterapins start. Majoriteten hade varit sjukskrivna i mer än 5 år och 
gått från deltidssjukskrivningar till sjukskrivning på heltid alternativt sjukbidrag eller 
sjukpension. Alla hade prövat en rad olika behandlingar tidigare. 
Smärtgrupp/smärtskola och sjukgymnastik tillhörde det som samtliga deltagit i. Flera 
av kvinnorna hade också behandlats med akupunktur, vattengymnastik och 
zonterapi. Vissa behandlingar har givit temporär smärtlindring men inga 
behandlingar hade lett till några bestående förändringar i livssituationen eller 
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symptombilden. För flera kvinnor ledde sjukgymnastiken till ökad smärta. Analgetika 
som smärtlindring uppskattades inte av kvinnorna. Diagnosen som sattes av läkarna 
var fibromyalgi och/eller kronisk smärta.  
 
 
Tabell 1 
Ålder, civilstånd, yrke, utbildning, boende, sjukskrivningstider, diagnoser och tidigare 
behandlingar 
_________________________________________________________________  

 
Ålder 43 år (28-56 år) 
Civilstånd 10 gifta/sambo, 2 skilda, 1 ogift 
Yrke 3 undersköterskor, 3 vårdbiträden,  
 2 kontorister, 2 kassörskor, 2 fritidspedagoger, 
  1 förskollärare 
Utbildning 8 grundskola/folkskola, 5 gymnasium 
Sjukskrivningar  8 helt sjukskrivna, 2 hel sjukpension, 1 halv  
 sjukpension/halv sjukskrivning, 2 sjukbidrag 
Tidigare sjukskrivningar 5 heltid i 10 år, 5 i 3-4 år,  3 i 1-2 år 
Boende  10 villa/gård, 3 lägenhet 
Diagnos fibromyalgi och/eller kroniskt smärtsyndrom 
Tidigare behandlingar 6 akupunktur, 12 smärtgrupp/smärtskola,  
 13 sjukgymnastik, 1 samtalsterapi,  
 3 styrketräning, 2 chiropraktiker, 6  
 6 vattengymnastik, 3 zonterapi,  
 11 smärtstillande mediciner i varierande doser,  
 1 mental träning, 1 utredningshem, 
 1 kroppsterapi 
_________________________________________________________________  

 
Samtliga kvinnor uppgav att de hade en kraftig smärtupplevelse i hela kroppen 

som starkt begränsade rörelseförmågan och möjligheterna att delta i normala 
livssammanhang. Tröttheten dominerade starkt livssituationen. Smärtan hade i regel 
börjat som en lokaliserad smärta till någon kroppsdel (nacke, axlar, arm) och därefter 
successivt spritt sig till hela kroppen. 
 
Procedur 

Behandling – ”Jagstrukturerande psykoterapi”. Den jagstrukturerande psyko-
terapin har utvecklats av Villemoes som en tillämpning av Lacans fördjupning och 
utveckling av den psykoanalytiska teorin. Psykoterapeuterna gör tillsammans med 
handledaren en diagnostisk bedömning och väljer sedan psykoterapimetod utifrån 
patientens jagstruktur. Enligt teorin finns två olika jagstrukturer: neurotisk struktur 
och icke-neurotisk (borderline- och psykosstruktur). Bedömningen görs utifrån den 
psykoanalytiska teorins strukturtecken för jagutveckling enligt Vangaard (1979) och 
Villemoes (1989; 1994). Om patienten saknade följande strukturtecken bedömdes 
man vara icke-neurotiskt strukturerad: förmåga att reflektera över fakta, 
associationsförmåga, inlevelseförmåga, självreflexion, fungerande tidsstruktur, 
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dialektik, prioriterings- och värderingsförmåga. I annat fall bedömdes man ha en 
neurotisk jagstruktur. Insiktsterapi används vid en neurotisk struktur och 
jagstrukturerande psykoterapi vid en icke-neurotisk struktur. Terapin syftar till att 
skapa en jagutveckling som leder till etablerandet av en ”subjektposition” för 
klienten. Detta är en position som sammanhänger med ett stabilt jag och bygger på 
en identitet förankrad i sin egen historia, och som antas leda till initiativkraft, egna 
åsikter och autonomi. Metodiken kan mycket kortfattat sägas skilja sig från 
neurosterapi i några viktiga avseenden. 

För det första är samtalstekniken annorlunda, man arbetar på ett icke polariserande 
sätt, vilket innebär att man talar i vi- eller manform och undviker personliga 
pronomen som du och jag. Man använder tempusformen preteritum, vilket är en 
objektivt berättande form som inte drar in de närvarande i det aktuella skeendet. 
Man arbetar med fakta, tingen i patientens omgivning och undviker personer och 
känslor som är områden där klienten saknar ord. Terapeuten är aktiv och driver det 
terapeutiska arbetet utan att ställa polariserande frågor. Man går igenom klientens 
livshistoria medels detaljerade scenerier som ger bakgrunden till klientens 
identifikation med sin historias huvudperson. Successivt delegeras makt till patienten 
som även skall ha sista ordet (Stencrantz, 1997; Villemoes, 1989). 
I en intervju bedömdes kvinnornas jagstruktur. Intervjun genomfördes av två 
psykoterapeuter före terapin. Tolv av de 13 kvinnorna bedömdes ha en 
borderlinestruktur och en kvinna var neurotiskt strukturerad. Behandlingen varade 
mellan 8 – 12 månader. Uppföljningen skedde 2,5 – 4 månader efter terapins slut.  
 
Terapeuter 
Terapeuter var sex kvinnor och en man. Samtliga var legitimerade psykoterapeuter 
med varierande grad av erfarenhet av den jagstrukturerande terapin. Handledning 
ingick var 14.e dag.  
  
Instrument 

Symptom-SCL-90. Patienterna skattade sina symptom med SCL-90 (Derogathis 
& Cleary, 1977). Testet består av 90 frågor om olika besvär som man kan ha. Dessa 
grupperas till nio symptomdimensioner: somatiska symptom, tvångsmässiga 
symptom, interpersonell känslighet, depressiva symptom, ångest, aggressiva, fobiska 
och psykotiska symptom samt en tilläggskala med övriga symptom, framför allt 
problem med sömn och aptit, som inte entydigt kan hänföras till någon av de andra 
dimensionerna. Man skattar hur man upplever varje besvär på en skala mellan 0 = 
inte alls till 4 = väldigt mycket. Förutom de enskilda symptomdimensionerna finns 
sammanfattningsmåttet General Symptom Index (GSI), som är genomsnittet svar på 
samtliga 90 frågor. SCL-90 är använt i en rad studier både internationellt och i 
Sverige och har en god test-retest reliabilitet r = .79 till .90 (Sandahl, Birgersson, 
Armelius, Fridell & Segraeus, 1998). 

Självbild-SASB. Patienternas självbild mättes med Strukturell Analys av Socialt 
Beteende (SASB) (Benjamin, 1974; Öhman & Armelius, 1990). SASB-testet baseras 
på en modell för att beskriva självbild och relationer som består av två interpersonella 
sk fokus och ett tredje fokus som är självbilden. Självbilden definieras som 
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introjicerade relationer eller vad jag gör mot mig själv. Modellen består av två 
grundläggande dimensioner som bildar axlarna i en diamant: kärlek-hat och kontroll-
autonomi. Dessa två dimensioner kombineras i olika grad i 36 punkter. I den s k 
klusterversionen av modellen har de 36 enskilda punkterna grupperas dessa 36 
punkter till 8 kluster, där varje kluster innehåller olika grader av de två 
grundläggande dimensionerna (se figur 1). Till exempel längst upp i modellen finns 
kluster 1, som är medelvärdet av 5 punkter som mest uttrycker ett spontant själv 
medan kluster 5 är medelvärdet av 5 punkter som innehåller mest självkontroll, dvs 
motsatsen till kluster 1. Kluster 3 är medelvärdet av 5 punkter som innehåller mest 
kärlek medan kluster 7 är motsatsen och är medelvärdet av 5 punkter som innehåller 
mest självhat. De 36 punkterna finns formulerade som påståenden som man skall 
besvara på en skala mellan 0=stämmer inte alls till 100 = stämmer exakt. 
Självbildsskattningen visar alltså om självbilden är övervägande positiv (= höga 
skattningar för de kluster som innehåller självkärlek dvs. 2, 3 och 4), negativ (= höga 
skattningar för de kluster som innehåller självhat dvs. 6, 7 och 8), grad av 
självkontroll (kluster 5) och grad av spontanitet (kluster 1). 
 
 
 
 1 Spontant själv 
 
 8 Försummar sig själv 2 Accepterar sig själv 
 
 7 Avskyr sig själv 3 Älskar sig själv 
 
 6 Anklagar sig själv 4 Tar hand om sig själv 
 
 5 Kontrollerar sig själv 
 
Figur 1. Självbild – klusterversionen (översatt från Benjamin, 1974).  
 

 
Livskvalitet. Instrumentet ”Formulär för skattning av subjektivt upplevd 

livskvalitet” har utvecklats av Kajandi, Brattlöf och Söderlind (1983). 
Livskvalitetsskattningar försöker fånga och beskriva ”det goda livet ” och olika nivåer 
av detta. I detta instrument har ”livet” definierats enligt en hypotetisk metod. 
Metoden utmärks av att man identifierar ett antal konkreta livsområden som antas 
vara generellt giltiga för målpopulationen. ”Livet” definieras här som en kombination 
av yttre livsbetingelser, mellanmänskliga relationer och inre psykologiska faktorer 
som mäter aktivitet, självbild och emotionell förankring. Enkäten mäter klientens 
subjektiva upplevelse som kommer till uttryck på en skala från 1 till 5, där 1= mycket 
dålig, mycket litet och 5 = mycket bra, i mycket hög grad. Den totala 
livskvalitetsskattningen görs i en skala från 1-7, där 1 = min livskvalitet är mycket 
dålig och 7 = min livskvalitet är mycket god.  
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Jämförelsegrupper 
Patientgruppen jämfördes med normalgrupper för samtliga tre instrument. För SASB 
och SCL-90 bestod gruppen av personer som alla arbetade eller studerade och där 
ingen var psykiatrisk patient vid testtillfället. För livskvalitetsmätningen utgörs 
jämförelsegruppen av patienter i arbetsvård (Kajandi et al., 1983). 
 
Statistiska metoder 
Patientgrupperna jämfördes med normalgrupperna med t-test för oberoende 
mätningar. Samband beräknades med Pearson-korrelation. Signifikansnivån anges i 
resultatredovisningen. Förändring har beräknats med ES-värden (effektstorlek) som 
skillnaden mellan värden före och efter behandlingen dividerat med 
standardavvikelsen för före-värden. Alla ES värden har beräknats så att höga ES-
värden betyder större förbättring. Enligt Cohen (1988) kan värdena tolkas så att ES > 
.20 är en liten förbättring, ES > .50 förbättring av medelstor art och ES > .80 är en 
stor förbättring.  
 
 

Resultat 
 
Symtom – SCL 90 
Patienternas medelskattning av symtom före och efter behandlingen med SCL-90 
visas i figur 2 tillsammans med normalgruppens medelskattning. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

So
mati

sk
a

Två
ng

Int
erp

ers
. s

en
s.

Dep
res

siv
a

Ång
est

Agg
res

siv
ite

t
Fo

bis
ka

Pa
ran

oid
a

Ps
yk

oti
sk

a
Övri

ga
Tota

lt

M
ed

el
sk

at
tn

in
g

Patienter före
behandling
Patienter efter
behandling
Normalgrupp

 

Figur 2. Symptom före och efter terapin för patientgruppen och en normalgrupp.  
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Patientgruppen låg före behandling totalt sett på en mycket hög symptomnivå. 
Den var starkt symptombelastad. Särskilt höga skattningar hade man för somatiska 
och depressiva symptom, därnäst tvångs- och ångestsymptom, interpersonell 
känslighet och fobiska symptom.  Gruppen hade också höga värden på övriga 
symptom som består av sömnsvårigheter och dålig matlust. Jämfört med en 
normalgrupp var också skattningen av paranoida och psykotiska symptom hög. Lägst 
skattade patienterna för aggressiva symptom. För samtliga symptom utom 
aggressivitet, ångest och interpersonell känslighet var skillnaden mellan före och efter 
terapi signifikant. De somatiska symptomen minskade mest t(12) = 4,92, p < .01) 
därnäst tvångs- och depressiva symptom t(12) = 4,67, p < .01 och t(12) = 3,93, p < 
.01. Även de paranoida och psykotiska symptomen minskade t(12) = 3,43, p < .01 
och t(12) = 3,72, p < .01 och också de fobiska symptomen minskade t(12) = 2,63, p < 
.02. GSI-index uppvisade en signifikant minskning t(12) = 3,00, p < .01. Trots 
minskningen i symtom skattar gruppen också efter terapin högre symtom än 
normalgruppen och somatiska symtom ligger fortfarande på en mycket hög nivå.  
 
Självbild – SASB 
Resultaten av patienternas skattning av sin självbild före och efter psykoterapin visas i 
figur 3 tillsammans med normalgruppens skattningar.  
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Figur 3. Självbild före och efter terapin för patientgruppen och en normalgrupp.  
 

Jämfört med normalgruppen hade smärtpatienterna före behandlingen signifikant 
lägre skattningar av positiva aspekter i självbilden: att acceptera och utforska sig själv, 
att älska och tycka om sig själv samt att ta hand om och utveckla sig själv (kluster 2, 3 
och 4). De hade signifikant mycket högre skattningar för de negativa aspekterna: att 
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anklaga, förkasta och förstöra sig själv samt att ignorera och försumma sig själv 
(kluster 6, 7 och 8). Den spontana aspekten i jaget avvek inte från en normalgrupp, 
inte heller den kontrollerande aspekten. Efter behandlingen har det skett signifikanta 
förändringar i självbilden. Bilden har blivit positivare (kluster 3) och acceptansen av 
sig själv (kluster 2) har ökat signifikant, t(12) = -1,96, p < .01 och t(12) = -2,58, p < 
.005. Den negativa bilden förändrades ännu tydligare. För klustren anklagar (kluster 
6) och avskyr sig själv (kluster 7) var förändringen signifikant t(12) = 3.33, p < .005 
och t(12) = 3,04, p < .01. Efter terapin ligger gruppen närmare normalgruppens 
skattning av självbild.  
 
Livskvalitet 
Livskvalitetsskattningen har delats upp i tre områden, yttre livsbetingelser, 
mellanmänskliga relationer och inre psykologiska tillstånd. I figur 4 ses patienternas 
medelskattning av de yttre livsbetingelserna, boende, arbete och ekonomi samt av 
mellanmänskliga relationer före och efter terapin. 
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Figur 4. Livskvalitet i yttre livsbetingelser och mellanmänskliga relationer före och 
efter terapin. 
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Figur 5. Livskvalitet med avseende på inre psykologiska tillstånd före och efter 
terapin. 
 

Före terapin var man nöjd med sitt boende men mindre nöjd med sin 
arbetssituation och sin ekonomi. Det fanns inga signifikanta skillnader efter 
psykoterapin. Boendet var bra och hade inte förändrats. Ekonomin kan inte sägas ha 
förbättrats. Vi ser en tendens till förändring i arbetssituationen (p < .07). Några har 
återgått i arbete och/eller ökat sin tjänstgöringsgrad. Det var inte heller signifikanta 
skillnader i relationer till familj eller vänner. Dessa relationer skattades av de flesta 
som bra eller mycket bra redan innan terapin. I figur 5 visas medelskattningen av 
livskvalitet med avseende på inre psykologiska tillstånd före och efter terapin. 

Gruppen präglas före terapin av mycket låg aktivitetsgrad. Lägsta värdena hade 
man inom energiområdet, där gruppen upplevde sig mycket kraftlös, trött och passiv. 
Man hade svårt att ta sig för något och måste ofta vila. Friheten upplevdes begränsad 
och man kunde i ringa utsträckning använda sina resurser. Självbilden präglades av 
ett missnöje med sig själv och det man duger till och självförtroendet var lågt. Man 
hade svårt att acceptera sina brister och man skämdes. Känslostämningen 
karakteriserades av nedstämdhet och tungsinne. Livet var huvudsakligen 
pliktuppfyllelse. Efter psykoterapin har bilden ljusnat betydligt. Det var signifikanta 
förändringar inom de flesta områden av inre upplevelser. Man skattade bättre 
livskvalitet för framförallt engagemang och energin t(12) = -3,82, p < .01 och t(12) = 
-3,34, p < .01 samt känslostämning t(12) = -4.48, p < .01. Självbilden visade att man 
också tagit ett steg mot självförverkligande och man accepterar sig själv i högre grad 
t(12) = -2,57, p < .01 och –2,47, p < .03. Den totala upplevelsen av livskvalitet hade 
förbättrats markant t(12) = -3,74, p < .01. 
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Förändring: ES-värden 
Förbättring har definierats som skillnaden före och efter psykoterapin för GSI på 
SCL-90, totala livskvalitetsmåttet på Kajandis skala och den negativ självbilden 
(kluster 6 och 7) och den positiva självbilden (kluster 2 och 3) på SASB. Dessa 
värden omräknades till ES-värden och visas i tabell 2. 
 
Tabell 2 
ES-värden för GSI-index (SCL-90), Kluster 2 och 6 (SASB) och total livskvalitet 
_________________________________________________________  

 
 GSI  Kluster 2 Kluster 6 Livskvalitet 
 ____________________________________________ 
 
ES-värde 0.88  0.40  0.58  1.1 
 
_________________________________________________________  

 
Värdena visar att det är mycket stora förändringar i total livskvalitet, den har 

förbättrats markant. Symptomen har även minskat kraftigt. Man accepterar även sig 
själv mera och anklagar och kritiserar sig själv mindre efter terapin. Totalt sett har 
livskvalitet ändrats mest, symtom därnäst och självbilden minst.  
 
Hur har livet gestaltat sig efter psykoterapin? 
I en uppföljande intervju några månader efter avslutad psykoterapi beskrev kvinnorna 
upplevelsen av sin livssituation och vilka förändringar som skett. Utifrån 
sammanfattningar av intervjuerna gjordes skattningar av utfall av terapin på en skala 
från 1 = dåligt, 2 = ganska dåligt, 3 = ganska bra, 4 = bra och 5 = mycket bra och 
förändring efter terapin bedömdes på en skala från 1 = ingen förändring, 2 = liten 
förändring, 3 = ganska stor förändring, 4 = stor förändring och 5 = mycket stor 
förändring. Skattningarna gjordes av en oberoende bedömare. Resultaten visas i tabell 
3. 
 
Tabell 3  
Skattningar av utfall av terapin och förändring efter terapin 
____________________________________________________  

Utfall av terapin Förändring efter terapin 
____________________________________________________  

 
Dåligt 1 Ingen 1 
Ganska dåligt 2 Liten 1 
Ganska bra 6 Ganska stor 7 
Bra 4 Stor 4 
Mycket bra 0 Mycket stor 0 
____________________________________________________  
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Man ser i tabell 3 att 10 av 13 kvinnor mår bra/ganska bra efter terapin och att 9 
tycker att man fått en stor/ganska stor förändring efter terapin. På frågan hur man 
upplevt terapin svarade 12 kvinnor att man upplevt den positivt och endast en 
kvinna hade en negativ upplevelse. Man tycker att den har hjälpt till att kunna säga 
ifrån och att säga nej till det man inte vill. Den har tagit bort många ”måsten” och 
skapat en tillåtelse att göra saker som man tycker är roliga. Den har också givit de 
flesta tillgång till sina känslor och en upplevelse av att ha hittat sig själv. En kvinna 
beskriver att hon blivit en ärligare människa som tar ansvar för sitt eget liv. Flera 
beskriver att det är en process som gjort att man kan se helheter och mönster och att 
det är en process som fortsätter genom att man kommer på nya saker.  
 
 

Diskussion 
 
Resultatet visade att kvinnorna tydligt förbättrat sin livskvalitet i fråga om inre 
upplevelser och fått tillgång till egna resurser i form av energi, engagemang, 
självförverkligande och känslor. Självbildens negativa aspekter minskade och 
acceptansen av sig själv ökade efter terapin. Symptomen minskade också och för 
interpersonell sensitivitet, aggressivitet, paranoida och psykotiska symtom skattar 
gruppen inte högre än en normalgrupp efter terapin. Trots detta har kvinnorna 
fortfarande höga symtomskattningar för flera dimensioner och särskilt gäller detta 
somatiska symtom, där man ligger mycket över normalgruppens symptomnivå också 
efter terapin. 

Den största förändringen mätt i ES-värden finns för skattning av livskvalitet, de 
inre psykologiska tillstånden. Det man mäter här är troligen tillstånd som förändras 
snabbare än självbilden och somatiska symtom för denna grupp. Självbilden har visat 
sig vara ett stabilare begrepp än upplevelser av symptom eller frustration. Det verkar 
dock som om förändringen i inre upplevelser kan hänga samman med att vissa 
symtom och vissa aspekter av självbilden förändras och detta i sin gör att man mår 
ganska bra eller bra och upplever tydliga förändringar i sin livssituation efter terapin. 
Att ge förbättrad livskvalitet samt tillgång till de egna resurserna och öka den psykiska 
kapaciteten hos kvinnorna var även psykoterapins målsättning. 

När det gäller återgång till arbete och en realistisk arbetslivsanpassning finns en 
positiv trend men fortfarande efter terapin är inte de flesta sjukskrivna och har 
återgått i arbete. Dessa kvinnor arbetar huvudsakligen i låglöneyrken inom den 
offentliga sektorn, där inflytandet över den egna arbetssituationen är ringa. Socialt 
och utbildningsmässigt befinner de sig på den nedre skalan och utan omfattande 
utbildningssatsningar finns kanske inte så många vägar till ett bättre arbetsliv för 
dessa kvinnor. Man kan därför säga att det saknas tydliga incitament för återgång till 
arbetet som Becker et al. (1998) diskuterar i sin studie. De förhållanden som rådde 
på arbetsmarknaden när studien genomfördes verkade också i samma riktning. Man 
kan också tänka sig att så länge som man upplever så pass mycket somatiska besvär 
känner man sig inte frisk nog att vare sig påbörja längre utbildningar eller återgå i 
arbete. Även om man kan se att patienternas förutsättningar har ökat och att de 
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psykologiska hindren inte längre finns i samma grad hos individen så räcker inte det 
för att dessa patienter ska känna sig ”friska”.  

Resultaten tyder också på att jagutvecklande psykoterapi tycks vara viktigt om 
man vill höja livskvaliteten och återge livsgnistan, två aspekter som pekar på en 
primär inre psykologisk förändring. Patienterna blir engagerade i sammanhang som 
ger dem lust och ork igen. De kan vara på väg bort från patientrollen där dock 
sjukskrivning också kan utgöra ett bidragsberoende som skapar en låsning. Hellström 
(1999) konstaterade att den dominerande hindrande faktorn i livet för patienter med 
fibromyalgi utgjordes av tröttheten. Studiens patientgrupp speglar samma situation 
och det måste då anses vara ett viktigt och grundläggande steg i en förändring om 
tröttheten kan lämnas och man får tillgång till egen energi och engagemang. Här 
måste dock påpekas att det i diagnosen av patientgruppen kan vara svårt att skilja 
mellan vad som är uttryck för ”inre struktur” och vad som är uttryck för det tillstånd 
som patienterna befinner sig i med höga skattningar av depression och ångest, vilket 
också kan påverka de kriterier som används för bedömning av personlighetsstruktur.  

För psykosomatiska patienter och kroniska smärtpatienter har flera studier som 
innefattar kognitivt och psykodynamiskt orienterade korttidsterapier också visat 
positiva resultat (Bergdahl, et al., 2000; Malmgren et al., 2001). Det talar för att 
psykoterapeutisk behandling bör ingå som en del av behandlingen för 
psykosomatiska patienter.  

Flera forskare (Anderberg 1999; Wolfe, 1996; Stenström-Jönsson & Espwall, 
1996) tar upp frågan om det inom gruppen kronisk smärta och fibromyalgi kan 
finnas olika personlighetsfaktorer som påverkar  behandlingsresultaten. En fråga är 
om studiens patientgrupp verkligen utgör svåra fall av fibromyalgi och kronisk 
smärta. I jämförelsen med andra studier (Bergdahl et al., 2000; Stenström-Jönsson & 
Espvall, 1996; Sonander et al., 1992; Malmgren et al., 2001) tyder resultaten av 
skattningarna före terapin i termer av den mycket höga symptombelastningen, den 
låga livskvaliteten, den starkt negativa självbilden och de långa sjukskrivningstiderna 
på att patientgruppen i denna studie verkligen tillhörde de svåra fallen av fibromyalgi. 
Det är en grupp där behandlingsresultaten brukar vara dåliga (Wigers, 1996; 
Nordemar et al., 1995). 

Studien har flera begränsningar. En är avsaknaden av kontrollgrupp som gör att 
slutsatserna är av antagandekaraktär. Man vet inte vad en parallellt löpande annan 
behandling skulle ha givit för resultat. Man vet dock att samtliga patienter i denna 
grupp under många år prövat de flesta tillgängliga behandlingsmetoder utan 
bestående förbättringar. En annan begränsning är gruppens storlek. Men den består 
av de sämsta patienterna, som smärtmottagningar inte har mycket att erbjuda då 
patienterna saknar egen motivation. Ytterligare en begränsning är att studien saknar 
uppföljande mätningar varför man inte kan uttala sig om resultatet står sig över tiden, 
vilket borde vara fallet om det skett en personlighetsutvecklig. En annan begränsning 
är att alla uppgifter om förändring baseras på patienternas egna uppgifter och 
dessutom strax efter terapins slut vilket ökar sannolikheten för positiva skattningar 
och inte säger något om hur de positiva förändringarna håller i sig. 

Patienternas långa sjukskrivningstider gör det sannolikt svårt att gå ur sjukrollen. 
Studier från försäkringskassan har visat att endast 10 % återgår till arbetslivet efter 1 
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års sjukskrivning. I det fortsatta arbetet skulle det vara viktigt att fånga upp dessa 
patienter på ett tidigare stadium i sjukdomsförloppet och arbeta med psykoterapin 
parallellt med en läkarkontakt. Om möjligt bör man också använda sig av 
deltidssjukskrivning så att patienten kan behålla kontakten med arbetsplats och 
arbetskamrater. 

Man kan säga att studien stämmer överens med synen på fibromyalgins patogenes 
som en slutpunkt i ett långvarigt stress- och trötthetstillstånd (Anderberg, 2000). I 
dess svårare form som studien undersökt fanns brister i jagstrukturen som för 
individen medför en utsatthet och oförmåga att framföra sin egen vilja. Den 
situationen måste man få psykoterapeutisk hjälp att ta sig ur. I jagutvecklingen ingår 
också en integrering och bearbetning av tidigare trauman och kriser. 
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