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Bakgrund: 
Styrketräning är en av de behandlingar som rekommenderas vid fibromyalgi (FM). 
Studier visar att personer med FM har olika toleransnivå för träning. I litteraturen beskrivs 
att man behöver ta hänsyn till hur mycket symtom personer med FM har och hur fysiskt 
aktiva de är när man initierar fysisk träning.1,2 Syfte: finns något samband mellan 
upplevda symptom, i form av smärta och sömnkvalitet, samt grad av fysisk aktivitet och 
försämring av hälsan under veckan efter ett initialt styrketräningspass? 

Slutsatser:  
• Det finns inte skäl att ta hänsyn till smärtintensitet, 

antal smärtande punkter, sömnkvalitet eller fysisk 
aktivitetsnivå, vid initiering av styrketräning hos 
personer med FM, åtminstone vid den intensitet som 
utfördes.  

• Intensiteten på träningspasset var på en sådan nivå 
att den upplevda hälsan inte förändrades på 
gruppnivå.

Kontroll av diagnoskriterier IPAQ, KSQ, NPRS, and FIQ 1 Styrketräningspasset FIQ 2

En vecka innan träningspasset Precis innan träningspasset En vecka efter träningspasset

IPAQ: Internationell Physical Activity Questionnaire, KSQ: Karolinska Sleep Questionnaire, NPRS: Numeric Pain Rating Scale, FIQ: Fibromyalgia Impact Questionnaire

Metoder:: 

Fyrtioen kvinnor deltog i studien. En person fyllde inte i formuläret veckan efter träningspasset vilket ledde till att hennes resultat exkluderades ur 
utvärderingen. Samtliga deltagare utförde ett identiskt styrketräningspass enligt nedan. Kvinnornas hälsa bedömdes med fibromyalgia impact 
questionnaire (FIQ), före (FIQ1) och en vecka efter träningspasset (FIQ2). Skillnaden mellan bedömningarna användes som beroende variabel och 
dikotomiserades till de som fick en försämring och till de som var oförändrade eller förbättrade sin hälsa. De oberoende variablerna var: 1. Fysisk 
aktivitet senaste veckan (International Physical Activity Questionnaire), 2. Antalet ömma punkter, 3. Smärtintensitet senaste veckan (11-point 
numeric pain rating stale), 4. Sömnkvalitet (Karolinska Sleep Questionnaire). Även de oberoende variablerna delades upp i två grupper utifrån 
resultaten av respektive instrument. En logistisk regression användes för att analysera huruvida det fanns något samband mellan de oberoende 
variabelerna och förändring av FIQ. Wilcoxon-signed-ranks-test användes för beräkning av skillnaden mellan FIQ1 och FIQ2 för hela gruppen och 
för de dikotomiserade grupperna.
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Resultat: 
Inget signifikant samband kunde ses mellan de oberoende variablerna och förändring av FIQ. Ingen signifikant förändring av FIQ kunde ses på 
gruppnivå eller i de dikotomiserade grupperna.

Beskrivning av träningspasset: 

• Tre minuter mellan start av varje 
övning 

• 15 repetitioner  
• En omgång 
• Total tid ca 19 minuter

1. Axelpress hantlar 1 kg 2. Armhävning mot vägg 3. Knäböjning 4. Rodd 10 kg

5. Diagonala arm och benlyft 6. Korta situps 7. Tåhävningar

Referenser: 
1. Mannerkorpi K, Henriksson C. 2007 Non-pharmacological treatment of chronic widespread musculoskeletal pain. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology 21: 513-34.  
2. Thomas EN, Blotman F. 2010 Aerobic exercise in fibromyalgia: a practical review. Rheumatology International 30: 1143-50. 

mailto:andreas.j.persson@skane.se

