
HVAD KAN DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) TILBYDE 
Dansk Fibromyalgi-Forening kan tilbyde information, hjælp og støtte. 
Foreningen afholder løbende kurser for patienter og pårørende. Forenin-
gen udfører en stor informationsindsats for at udbrede kendskabet til 
fibromyalgi og bedre vilkårene for de ramte. Dette ses bl.a. i medlems-
bladet, særlige temanumre, på hjemmesiden samt på Facebook.

På foreningens sekretariat træffes rådgivere med særlig viden om 
sygdommen samt mulighederne på arbejdsmarkedet.

Foreningen kan ikke tilbyde individuel sagsbehandling, men kan via 
kompetent rådgivning og vejledning hjælpe de fibromyalgiramte til at 
navigere bedst muligt igennem et kompliceret social- og sundheds-
system. 

Dansk Fibromyalgi-Forening udgiver medlemsbladet Fibromyalgi.dk 
fire gange årligt samt en lang række gratis pjecer, temahæfter og film 
om sygdommen. 

WWW.FIBROMYALGI.DK
På hjemmesiden kan man læse mere om fibromyalgi, foreningens 
arbejde, nyheder mv. 

PJECE TIL PÅRØRENDE
Der er udgivet en pjece til pårørende, som herigennem kan få mere at 
vide om det at have fibromyalgi.

Fibromyalgi·dk

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Tel 33 23 55 60 

Fax 33 23 55 61

dff@fibromyalgi.dk

www.fibromyalgi.dk

et aktivt liv trods kroniske smerterMeld dig ind og støt os - www.fibroMyalgi.dk 

se mere på vores hjemmeside eller ring på tel 33 23 55 60



Fibromyalgi er en tilstand, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører en 
række forskellige symptomer, hvoraf udbredte længere varende smerter og hurtig 
udtrætning er nogle af de mest markante og hyppigste. 

Ordet fibromyalgi betyder smerter i sener og muskler. Sygdommen kan på 
nuværende tidspunkt ikke helbredes, men man kan leve et godt liv med den rette 
støtte og behandling.

HVOR MANGE RAMMES AF FIBROMYALGI.
Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. 2% af befolkningen i Danmark lider af syg-
dommen, hvilket svarer til ca. 100.000 personer. 

Fibromyalgi kan ramme alle. De fleste fibromyalgiramte er kvinder. 
Mellem 10 og 20% af alle fibromyalgiramte er mænd.

SymPTomEr
Fibromyalgi kan give mange forskellige symptomer og vise sig på forskellige 
måder hos den enkelte.  

De hyppigst forekommende symptomer i forbindelse med fibromyalgi 
er følgende:

Man behøver ikke at blive berørt af alle symptomer. Nogle er mere belastede 
af bestemte symptomer end andre, og symptomerne kan variere i intensitet og 
varighed.

•  Udbredte smerter
•  Hurtig udtrætning
•  Hovedpine/migræne
•  Hukommelses- og koncentrations- 

problemer
•  Problemer med immunforsvaret
•  Forøget stressfølsomhed
•  Svimmelhed

•  Irritabel blære og tyktarm
•  Søvnforstyrrelser
•  Øget lyd- og lysfølsomhed
•  Problemer i bevægeapparatet
•  Tørre slimhinder
• Tand- og kæbesmerter
•  Forøget risiko for angst og  

depression

HVaD Er Fibromyalgi



HVorDaN STillES DiagNoSEN?
Diagnosen stilles af en speciallæge, som undersøger, om der er forøget smerte-
følsomhed hos patienten. Fibromyalgi er karakteriseret ved det, man i fagsproget 
kalder tenderpoints. Direkte oversat betyder det ømme punkter. Det er smer-
tepunkter eller lokaliserede områder af ømhed omkring leddene, men ikke i 
leddene selv. 

Lægen trykker med en bestemt styrke på 18 punkter, som befinder sig forskellige 
steder på kroppen.

De 18 punkter er kendt for at være særligt trykømme ved fibromyalgi, og lægen 
trykker desuden på nogle kontrolpunkter. 

Ved mindst 11 ud af 18 mulige tenderpoints stilles diagnosen fibromyalgi. 

Smerterne skal være udbredte til store dele af kroppen og have varet i mindst 
tre måneder. Forskere forventer, at sygdommen i fremtiden vil komme til at høre 
under det neurologiske speciale.

HVorFor FÅr maN Fibromyalgi?
Man ved ikke præcist, hvorfor man får fibromyalgi, men man ved, det er en kom-
pliceret sygdom, der kan udløses af en række forskellige faktorer. 

Forskningen har vist en række forandringer hos mennesker med fibromyalgi 
bl.a. i centralnervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret, og der er en 
stigende forståelse for, at genetiske forhold også spiller en afgørende rolle.  

bEHaNDliNg
Medicinsk smertebehandling er som udgangspunkt ofte nødvendig og bør 
suppleres med individuelt tilrettelagt fysisk træning. Tal derfor med lægen om 
at finde den optimale behandling. Forskningen viser, at det er vigtigt at få en pas-
sende medicinsk smertebehandling, så smerterne ikke forværres. Det vil være 
meget individuelt, hvad der gavner den enkelte, og der bruges en række forskelle 
medicintyper bl.a. antiepileptisk og antidepressiv medicin, som kan have en vis 
smertedæmpende effekt. 

Man kan bede sin læge om grundig information om virkninger og eventuelle 
bivirkninger.



Kroniske smerter forsvinder ikke, men man kan blive bedre til at leve med dem.

•  Information - Jo mere, man ved om sygdommen, jo større er sandsynligheden 
for, at man lærer at leve et godt og aktivt liv trods begrænsningerne.

•  Afspændingsøvelser: Når du er ramt af fibromyalgi, er dine muskler dårligere 
til at afspænde end raske menneskers muskler. Derfor anbefales afspænding 
dagligt. Få eventuelt hjælp hos en afspændingspædagog til øvelser, der passer 
til dig og din grad af fibromyalgi.

•  Fysisk træning - Når man er ramt af fibromyalgi, er fysisk træning vigtigt. Find 
derfor den form for træning, du har det bedst med og gå langsomt frem. Du 
bør nå op på at træne 30 minutter dagligt, gerne fordelt over dagen, hvis det er 
mere overkommeligt. Det er meget forskelligt, hvad der gavner den enkelte, 
men mange har glæde af følgende motionsformer: gåture, varmtvandstræning, 
svømning, særligt tilrettelagte træningsprogrammer og styrketræning, ridefysio-
terapi og cykling. I mange kommuner er der tilbud om særlige motionshold for 
kroniske smertepatienter. Fysisk træning kan ikke fjerne smerterne men hjælpe 
dig med til at fungere bedre i hverdagen - og måske forhindre forværring.

•  Psykologhjælp - For at håndtere en tilværelse med kroniske smerter kan man 
ofte have fordel af professionel hjælp f.eks. ved en psykolog, der kan give dig 
nogle værktøjer til at håndtere problemer i din hverdag.

•  Søvn - Det er vigtigt at sørge for den bedst mulige søvn. En dårlig søvn påvirker 
dig. Sørg for at din medicinske behandling ligger fornuftigt i forhold til nattesøv-
nen og brug fx afspænding som en fast rutine før sengetid. Undlad kaffe eller 
andre koffeinholdige drikke før sengetid.

•  Andre sygdomme kan forværre symptomerne fra fibromyalgi. Vær derfor op-
mærksom på dit helbred og kontakt din læge, hvis du fejler noget. 

HVaD kaN maN 
SElV gørE?

HVEM ER DANSK FIRBROMYALGI-FORENING 
Dansk Fibromyalgi-Forening er en uaghængig patientforening, der arbejder for at 
udbrede kendskabet til fibromyalgi og for at bedre vilkårene for de ramte. 
Foreningen arbejder også for, at der kommer mere fokus på forskning, forebyg-
gelse og behandling af fibromyalgi.

Foreningen har kontakt til internationalt anerkendte fibromyalgiforskere og 
deltager i relevante forskningskonferencer på området.

DFF er medlem af paraplyorganisationerne Danske Handicaporganisationer (DH) 
og Danske Patienter (DP) og samarbejder desuden med en lang række organisa-
tioner og foreninger for at skabe bedre forhold for mennesker med fibromyalgi.

Når du støtter Dansk Fibromyalgi-Forening, støtter du vores arbejde for at bedre 
vilkårene for fibromyalgiramte. 

støt os som medlem - se mere på vores hjemmeside 
www.fibromyalgi.dk eller ring på tel. 33 23 55 60

Fibromyalgi skyldes forandringer i centralnervesystemet, 

som medfører, at kroppen bliver målbart mere 

smerte-følsom, da hjernen registrerer langt mere smerte, 

end hos raske personer

FORENINGENS FORMÅL

•  At støtte, vejlede og oplyse medlemmerne og andre

•  At fremme kendskabet til fibromyalgi

•  At arbejde for, at sygdommen skal blive anerkendt på lige fod med andre 
kroniske sygdomme

• At støtte seriøs forskning

•  At samarbejde med lignende organisationer

•  At hjælpe medlemmerne til at leve et så aktivt liv som muligt trods sygdom


