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Abstrakt  

Bakgrund Hypermobilitet är ett tillstånd definierat av att en individs synovialleder har större 

rörelseomfång än det normala. Tillståndet har en prevalens på 5% hos vuxna kaukasier och 

bedöms vanligen med Beighton Score. Tillstånd med hypermobilitet finns både primärt som 

hypermobilitetsyndrom och sekundärt tillsammans med annan diagnos som exempelvis 

reumatologisk sjukdom. Behandlingen skall inriktas på information, träning av proprioception 

och ledstabilitet. Endast en RCT-studie finns gjord på behandling vid hypermobilitet.  Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur sjukgymnaster gör bedömningen 

hypermobilitet samt vilka behandlingsformer som användes. Metod: En kvantitativ webbaserad 

enkätundersökning riktad mot sjukgymnaster vid de sju universitetssjukhusens reumatologiska 

kliniker och sjukgymnaster inom primärvården i Norrbotten genomfördes under våren 2012 

för att undersöka hur/vad som görs av sjukgymnaster vid hypermobilitet. Resultat: Totalt 46 

forskningspersoner svarade på enkäten. Majoriteten (97,8%) av de tillfrågade sjukgymnasterna 

träffade patienter med hypermobilitet varje år.  Det var fler sjukgymnaster inom primärvården 

(86,4%) som träffade patienter med hypermobilitet varje månad än sjukgymnaster på de 

reumatologiska klinikerna (38,9%). Av alla sjukgymnasterna gjorde 52,2% bedömningen av 

hypermobilitet själva och 26,1% gjorde bedömningen i team med läkare. Det mest använda 

bedömningsinstrumentet var manuell ledundersökning. Beighton score användes av 43,5 % av 

sjukgymnasterna. De vanligaste förekommande behandlingarna var stabilitetsträning, 

styrketräning, hållningsträning samt information. Konklusion: Bedömning av hypermobilitet 

görs av sjukgymnaster men vilket bedömningsinstrument och vilka kriterier bör undersökas 

vidare. Behandlingen av tillståndet sker främst med stabilitetsträning, styrketräning, 

hållningsträning samt information.  

 

Nyckelord: Beighton score, hypermobilitet, hypermobilitetssyndrom, reumatologi, 

sjukgymnastik 
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Introduktion  

Hypermobilitet är ett tillstånd definierat som att flertalet av en individs synovialleder har ett 

rörelseomfång (range of motion) större än det normala (Boyle, Witt, & Riegger-Krug, 2003). 

Vad som är ett normalt rörelseomfång är ej definierat och det sägs vara omöjligt att exakt 

bestämma (Remvig, Jansen & Ward, 2007a). Uppskattningsvis är 5% av den vuxna kaukasiska 

befolkningen hypermobila (Nijs, 2005). Tillståndet är vanligare hos kvinnor än män, minskar 

med åldern (Beighton, Solomon, & Soskolne, 1973), rasskillnader finns samt indikationer på 

ärftlighet (Remvig, Jensen, & Ward, 2007b). Det finns inget bedömningsinstrument som är 

”golden standard” vid bedömning av hypermobilitet (Bulbena, Duró, Porta, Faus, Vallescar & 

Martín-Santos, 1992). Det första bedömningsinstrumentet för hypermobilitet skapades 1964 av 

Cedric Carter och John Wilkinson. Det är ett test med fem bedömningspunkter. Vid mer än 

eller lika med tre av fem positiva tester anses individen var hypermobil (Carter & Wilkinson, 

1964). Det bedömningsinstrument som är mest använt idag är Beighton Score (Tabell 1) 

(Bulbena et al., 1992) vilket är en modifikation av Carter och Wilkinson 

bedömningsinstrument från 1964 (Beighton et al., 1973). Internationellt finns det ingen enighet 

om vad som krävs för bedömningen hypermobilitet (Remvig et al., 2007a). Dock ses 

hypermobilitet föreligga om man uppnår en poäng på mer än eller lika med 4 av 9 på Beighton 

score vara allmängiltigt (Remvig et al., 2007b). 

 

Tabell 1: Beighton score 

Passiv dorsalflexion av 5:e metacarpophalangealleden (MCP-leden) till ≥ 

90 

En poäng per sida 

Passiv böjning av tummen till volarsidan av underarmen.  En poäng per sida 

Hyperextension av armbågen till ≥ 10° En poäng per sida 

Hyperextension av knäleden till ≥ 10° En poäng per sida 

Framåtböjning av ryggen så att handflatorna når golvet utan att 

försökspersonen behöver böja knäna.   

En poäng 

 Totalt   Max 9 poäng 

 



6 
 

Sjukdomstillstånd med hypermobilitet 

Kirk, Ansell och Bywaters (1967) fastslog att hypermobilitet associerat med muskuloskeletal 

smärta skall benämnas ”Hypermobility syndrome” (hypermobilitetssyndrom). 

Hypermobilitetssyndrom diagnostiseras med Brighton Criteria (tabell 2) och laboratorietester 

för att utesluta sjukdomar som påverkar hypermobilitet och för att utesluta andra 

systemsjukdomar. Individer får ej ha systemiska reumatologiska sjukdomar (Simpson, 2006). 

Ehlers-Danlos syndrom är en ärftlig bindvävssjukdom som kännetecknas av hypermobilitet, 

övertöjbar hud och vävnadsskörhet. Syndromet kategoriseras i sex huvudgrupper: klassisk typ, 

hypermobil typ, vaskulär typ, kyfoskolios-typ, artrochalasi-typ och dermatosparaxis-typ 

(Beighton, De Paepa, Steinmann, Tsipouras & Wenstrup, 1998). Numera sägs det att Ehlers-

Danlos syndrom typ III (hypermobilitetstypen) inte går att särskilja från 

hypermobilitetssyndrom utan det bör antas vara ett och samma tillstånd (Grahame, Bird & 

Child, 2000; Tinkle, Bird, Grahame, Lavallee, Levy, & Sillence, 2009). Brighton Criteria ställs 

med antingen två huvudkriterier, ett huvudkriterium och två bikriterier eller att fyra 

bikriterier uppfylls (Grahame et al., 2000). 

 

Tabell 2: Brighton Criteria 

Huvudkriterier 

• Beighton score ≥ 4 poäng vid undersökning eller historiskt  

• Ledvärk i minst 4 leder under minst 3 månader 

Bikriterier 

• Beighton score: ett, två eller tre poäng (noll, ett, två, eller tre poäng om ålder >50 år) 

• Ledvärk (> 3 månader) i en till tre leder, eller ryggvärk > tre månader eller spondylos, 

spondylolys/spondylolistes 

• Dislokation/subluxation i mer än en led eller i en led mer än en gång 

• ”Soft tissue rheumatism” > 3 lokalisationer (t. ex epikondylit, tenosynovit, bursit) 

• Marfanoid habitus (lång, smal, spindelfingrar, positiva specifika Marfantest) 

• Avvikande hud som striae, övertöjbar, tunn hud, atrofiska breda ärr (cigarettpapper 

liknande) 

• Ögonsymtom, ptos, närsynthet, antimongoloid snedhet 
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• Åderbråck, övriga bråck, livmoderframfall, analprolaps 

 

Det är enligt Kumar et al. (2006) 3.2 gånger mer sannolikt att finna hypermobilitet hos 

patienter remitterade till en reumatologisk klinik jämfört med kontrollgrupp. Av 2050 patienter 

i studien var hypermobilitet observerat hos 405 (20%) patienter och hypermobilitetssyndrom 

hos 204 (10%) patienter (Kumar et al., 2006). Bridges, Smith, & Reid (1992)  fann att 15% av 

patienterna som blivit hänvisade till en reumatologisk klinik var hypermobila. De påpekar även 

vikten av att få rätt diagnos då hypermobilitet kan imitera reumatiska sjukdomar. I gruppen 

med den reumatologiska inflammatoriska bindvävssjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus 

(SLE) fann Gumà et al. (2002) att 48% av patienterna med SLE var hypermobila. Mer än 80% 

av patienter med SLE utvecklar muskuloskeletala besvär. Mycket av besvären relaterar till 

SLE:ens aktivitet men en del besvär tros komma från hypermobila besvär. 

Behandlingsperspektiv vid hypermobilitetstillstånd 

Redan 1967 då Kirk et al. fastslog benämningen hypermobilitetssyndrom tog man upp vikten 

av diagnosen. Detta på grund av att en fastställd diagnos och försäkran om hjälp är till stor nytta 

för patienten och kan minska ångest och behovet av medicinska resurser (Kirk et al., 1967). 

Simpson (2006) skriver att med en tidig diagnos och behandling kan man minska långsiktiga 

följder av kronisk smärta och traumatiska skador. För att få kunskap om en patients individuella 

besvär och kunna ge bästa möjliga behandling måste man förstå hur den generella 

ledrörligheten (hyper- eller hypomobilitet) påverkar patientens fysiska funktion (Boyle et al., 

2003). Vetskapen om individens hypermobilitet leder till bättre bedömning vid instabilitet i 

skuldran och vid återkommande patella- och ankeldislokationer (Seow, Chow, & Khong, 1999). 

För att kunna observera hela kroppen hos patienten bör man undersöka patienten i olika 

vinklar i underkläder (Simmonds & Keer, 2007). Vid undersökning bör såväl statisk hållning 

samt dynamisk aktivitet observeras. Detta innefattar aktiviteter som gående, stående, sittande, 

resande från stol, ståendes på ett ben och knäböjande. Karakteristiskt för hypermobila är att de 

ofta observeras belasta i ledernas ytterlägen. Vidare observeras att patienter med 

hypermobilitetssyndrom vid sittande ofta korsade sina ben, satt roterade och vridna eller satt på 

sidan. Hade de inget ryggstöd vid sittandet satt patienterna hopsjunkna med ett bakåttippat 

bäcken. Författarna spekulerar i att detta görs för hitta stabilitet genom att spänna ut ligament 

som stöd. Vid stående sågs hopsjunkna fötter med knä och höfter i hyperextension och 

lumbalryggen var ”sway posture” med en kompensationskurvatur högre upp. Hängandes på en 

höft observerades vid stående på ett ben (Simmonds & Keer, 2007).  
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Behandling av patienter med hypermobilitetssyndrom kan ofta vara en långsam och utmanande 

process där ett strikt individuellt patientperspektiv bör antas poängterar Simmonds och Keer 

(2008). Behandlingen omfattar kommunikation och samordnade multidisciplinära insatser. För 

god livskvalitet behövs information om tillståndet och dess konsekvenser på lång sikt, 

terapeutiska behandlingar och fysisk aktivitet inklusive hemövningar (Simmonds & Keer, 2008). 

Sjukgymnastik vid ledlaxitet visat sig effektiv hos Ehlers-Danlos syndrom typ III. Vikten av 

träningen skall ligga på förbättrad proprioception samt core och perifiera 

ledstabiliseringsövningar. Tillsammans med den specifika sjukgymnastiska träningen skall 

generell träning utövas för att förebygga muskelsvaghet (Grahame & Hakim, 2008). När man 

jämförde riktad sjukgymnastik med en kontrollgrupp som fick generell sjukgymnastik hos barn 

med hypermobilitet såg man positiva effekter på smärta i båda grupperna. Dock var föräldrarnas 

helhetsbedömning till förmån för den riktade sjukgymnastiken. Övningar i den riktade 

sjukgymnastiken innehöll neutral ledpositionering, inlärning av dynamisk muskulär kontroll, 

rörelsekontrollövningar och specifik töjning (exempelvis hamstring stretch) (Kemp et al., 2010).  

Ross och Grahame (2011) poängterar vikten av att få diagnosen hypermobilitetssyndrom ställd. 

Man riskerar annars att behandlingen kan bli felaktig med exempelvis medicinering utifrån en 

inflammatorisk reumatologisk synvinkel som följd. Kumar et al. (2006) tog upp att av de hundra 

patienter med hypermobilitetssyndrom som deltog i en deras studie var 61% tidigare 

feldiagnostiserade. De hade tidigare bedömts ha antingen reumatoid artrit, ankyloserande 

spondartrit eller reumatisk feber. Tjugotvå procent hade som profylax mot reumatisk feber 

medicinerats med penicillin. Enligt Grahame (2008) och Grahame och Hakim (2008) är 

hypermobilitetssyndrom en negligerad diagnos och ofta förbisedd inom reumatologin. Många 

reumatologer anser även att hypermobilitetssyndrom inte hör hemma inom deras specialitet 

(Grahame & Hakim, 2008). I en brittisk enkätundersökning riktad till reumatologer av 

Grahame och Bird (2001) fann man att det är osannolikt att hypermobilitetssyndrom behandlas 

med evidensbaserad medicin. Det visade sig att 20% av respondenterna i enkäten kunde tänka 

sig ställa diagnosen hypermobilitetssyndrom utan muskuloskeletal smärta vilken Kirk et al. 

(1967) hade som huvudsymtom i originaldefinitionen av diagnosen. Av de tillfrågade var 46% 

skeptiska till att hypermobilitetssyndrom har allvarliga konsekvenser och påverkan av 

människors liv (Grahame & Bird, 2001). Ronge (2011) skriver att oavsett om det är Ehlers-

Danlos syndrom typ III eller hypermobilitetssyndrom som man diagnostiseras med är det av 

stor vikt att lyfta fram tillståndet då det är en relativt stor patientgrupp som idag upplever 

misstro från sjukvården (Ronge, 2011). Vikten av att få funktionsdiagnosen hypermobilitet är 

viktig. Att sen även kunna diagnostiseras med hypermobilitetssyndrom/Ehlers-Danlos syndrom 
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typ III är betydande för personer med muskuloskeletal smärta.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur sjukgymnaster gör bedömningen 

hypermobilitet samt vilka behandlingsformer som användes. 

Frågeställningar 

• Hur ofta träffar sjukgymnaster inom reumatologi och primärvård patienter med 

hypermobilitet? 

• Vilka bedömningsinstrument används för att bekräfta hypermobilitet? 

• Används hypermobilitet primärt och/eller sekundärt? Om sekundärt, tillsammans med 

vilka andra diagnoser? 

• Vilka behandlingsformer används vid hypermobilitet? 

 

Metod och material 

En kvantitativ enkätundersökning riktad mot sjukgymnaster vid de sju universitetssjukhusens 

reumatologiska kliniker och sjukgymnaster inom primärvården i Norrbotten genomfördes 

under våren 2012 för att undersöka om och hur sjukgymnaster gör bedömningen och vilken 

typ av behandling som används vid behandling av patienter med hypermobilitet. 

Hypermobilitet förekommer hos befolkningen i allmänhet (Nijs, 2005) och enligt litteratur 

(Bridges et al.1992; Guma et al., 2002; Kumar et al., 2006) förekommer hypermobilitet med 

högre frekvens tillsammans med reumatologisk sjukdom. Därför valde författaren att rikta 

enkäten till både primärvårdssjukgymnaster och till sjukgymnaster vid universitetssjukhusens 

reumatologiska kliniker. 

Forskningspersoner 

Via ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen inom primärvården för sjukgymnaster 

vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet fick författaren 

kontaktuppgifter i form av e-postadresser till en kontaktperson på var och en av totalt 25 

vårdcentraler och primärvårdskliniker i Norrbotten. Universitetssjukhusens sju reumatologiska 

kliniker kontaktades per telefon och muntligt utsågs en kontaktperson per klinik. 

Kontaktpersonen uppgav e-postadress som författaren skulle använda sig av vid vidare kontakt.  

Procedur 

I studien ingick alla 25 primärvårdsklinikerna. Antalet sjukgymnaster inom primärvården är 53 

personer plus okänt antal vid en vårdcentral. En av de sju universitetssjukhusens reumatologiska 
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klinker avböjde medverkan. Totalt sex klinikers sjukgymnaster ingick i studien. Vid fem av 

klinikerna jobbar det totalt 39 sjukgymnaster plus okänt antal vid en klinik. Detta ger totalt 92 

sjukgymnaster vid 31 vårdenheter plus okänt antal sjukgymnaster från två vårdenheter. 

Kontaktpersonerna inom primärvården och vid de reumatologiska klinikerna användes för att 

distribuera ut materialet från författaren till alla sjukgymnaster som ingick i studien. 

Kontaktpersonerna fick via mail ett informationsbrev (bilaga 1) där en webblänk till enkäten 

(bilaga 2) fanns inkluderat. Detta mail distribuerades vidare av kontaktpersonerna till alla 

berörda sjukgymnaster. Forskningspersonerna hade därefter tre veckor på sig att besvara 

enkäten. När en och en halv vecka av svarstiden hade förlöpt skickades det ut ett 

påminnelsebrev till kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna ombads vidarebefordrade detta till 

berörda sjukgymnaster. 

Enkät 

Enkäten skapades med programmet Education Survey Automation Suite 5.0 (EvaSys 5.0) 

(http://http://evasys.ltu.se) vilket är ett webbaserat system för automatisk utvärdering och 

undersökning. Enkäten innehöll fyra delar. Del 1 var en allmän del, del 2 enbart för 

sjukgymnaster vid reumatologiska kliniker, del 3 enbart för primärvårdssjukgymnaster och del 4 

behandlade ämnet hypermobilitet. Frågorna var utformade för att få svar på om sjukgymnaster 

träffar patienter med hypermobilitet, vem som gör bedömningen hypermobilitet och hur man 

gör bedömningen. Vidare fanns frågor om hypermobilitet förekommer med andra diagnoser 

och vilken behandlingsform som används. Innan enkäten skickades ut granskades den av tre 

sjukgymnaster som gav kritik angående frågornas formuleringar, svarsalternativ samt formalia. 

Efter revidering skickades frågeformuläret ut. 

Dataanalys 

Enkätsvaren samlades automatiskt in via webbprogrammet EvaSys 5.0. Råmaterialet gjordes 

tillgängligt för kalkylprogrammet Microsoft Office Excel 2010. Materialet analyserades 

deskriptivt och presenterades med tabeller och diagram utförda i Microsoft Office Excel 2010. 

Etiska överväganden 

Studien var frivillig och forskningspersonerna hade möjlighet att avbryta medverkan utan att 

uppge orsak. Allt innehåll var anonymt och möjligheten att identifiera forskningspersonerna 

fanns ej. Enkäten innehöll ej några frågor som skulle kunna uppfattas som kränkande eller 

stötande.  

http://evasys.ltu.se/
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Resultat 
Totalt 46 av sjukgymnasterna valde att genomföra studien. Av dessa var 13 (28,2%) män, 32 

(69,5%) kvinnor och en (2,2%) deltagare svarade ej.  Majoriteten av sjukgymnasterna (26 

stycken, 56,4%) hade arbetat i 16 år eller mer. Dock svarade två (4,3%) ej på frågan.  Av de 

tillfrågade arbetade 22 (47,8%) inom primärvården och 18 (39,2%) på reumatologisk klinik. Sex 

personer (13%) uppgav ej var de arbetade. 

 

Av sjukgymnasterna träffade 45 (97,8%) patienter med hypermobilitet varje år. En person (2,2% 

) svarade ej på frågan (Figur 1). Bland sjukgymnasterna inom primärvården träffade 19 (86,4%) 

patienter med hypermobilitet minst varje månad. Motsvarande siffra bland sjukgymnasterna på 

de reumatologiska klinikerna var sju (38,9%). 

 

 

 

Figur 1: Hur ofta träffar sjukgymnaster patienter med hypermobilitet? (n=46) 

 

 

Bedömning av hypermobilitet gjorde 24 (52,2%) av de tillfrågade sjukgymnasterna själva och 

tolv (26,1%) av sjukgymnasterna gjorde bedömningen i team med läkare. Sex (13%)  av 

sjukgymnasterna svarade ej på frågan. Inom primärvården var det vanligast att sjukgymnasterna 

själva gjorde bedömningen hypermobilitet (17 stycken, 77,2%). På de reumatologiska klinikerna 

var det vanligast med att sjukgymnasterna gjorde bedömningen hypermobilitet i team med 

läkare (8 stycken, 44,4%) (Tabell 3).  
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Tabell 3: Vem gör bedömningen hypermobilitet 

Vem gör 
bedömning 

Alla 
 

Primärvård 
 

Reumatologiska kliniker 
 

Antal 
(n=46) 

Procent 
(n=46) 

Antal 
(n=22) 

Procent 
(n=22) 

Antal (n=18) Procent 
(n=18) 

Sjugymnaster 24 52,2% 17 77,3% 5 27,8% 

Läkare 3 6,5% 0 0,0% 3 16,7% 

Team 12 26,1% 2 9,1% 8 44,4% 

Ingen av 
ovanstående 

1 2,2% 1 4,5% 0 0,0% 

Ej svarat 6 13,0% 2 9,1% 2 11,1% 

 

 

Den vanligaste metoden för att bedöma hypermobilitet var manuell ledundersökning (40 

stycken, 86.9%). Skillnaden mellan primärvårdsgruppen och reumatologigruppen var 

användandet av Beighton score, bedömning/analys av hållningen i stående och 

bedömning/analys av hållningen i sittande. Två (4,3%) av sjukgymnasterna uppgav att de ej gör 

bedömningen av hypermobilitet. Sex (13%) av sjukgymnasterna uppgav andra bedömningssätt 

bland dessa var anamnes, Carter och Wilkinssons test, allmän rörelsescreening och balanstest 

(Tabell 4). 
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Tabell 4: Användning av bedömningsinstrument 

Bedömningsinstrument  Alla Reumatologiska 
kliniker 

Primärvården 

Antal 
(n=46) 

Procent 
(n=46) 

Antal 
(n=18) 

Procent 
(n=18) 

Antal 
(n=22) 

Procent 
(n=22) 

Gör ej bedömningen 
hypermobilitet 

2 4,3% 2 11,1% 0 0,0% 

Beighton Score 20 43,5% 4 22,2% 14 63,6% 

Ledrörlighetsmätning 27 58,7% 11 61,1% 12 54,5% 

Bedömning/analys av 
gången 

10 21,7% 5 27,8% 2 9,1% 

Bedömning/analys av 
hållningen i stående 

23 50,0% 11 61,1% 9 40,9% 

Bedömning/analys av 
hållningen i sittande 

12 26,1% 7 38,9% 3 13,6% 

Manuell ledundersökning 40 87,0% 14 77,8% 21 95,5% 

Annat/andra 6 13,0 1 5,6% 3 13,6% 

 

 

Bland alla sjukgymnaster svarade 25 (54,3%) att hypermobilitet förekommer tillsammans med 

en annan diagnos och tio (21,7%) sjukgymnaster svarade att de använder hypermobilitet som 

huvuddiagnos. Inom primärvården var det vanligast med hypermobilitet med annan diagnos 

(18 stycken, 81,8%) medan inom reumatologin var hypermobilitet vanligast tillsammans med 

reumatologisk diagnos (13 stycken, 72,2%) (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5: Hypermobilitet som förekomst av diagnos  

Förekomst som diagnos Alla Reumatologisk klinik Primärvård 

Antal 
(n=46) 

Procent 
(n=46) 

Antal 
(n=18) 

Procent 
(n=18) 

Antal 
(n=22) 

Procent 
(n=22) 

Huvuddiagnos 10 21,7% 4 22,2% 5 22,7% 

Tillsammans med 
reumatologisk 
diagnos 

16 34,8% 13 72,2% 1 4,5% 

Tillsammans med 
annan diagnos 

25 54,3% 3 16,7% 18 81,8% 

Förekommer ej 4 8,7% 3 16,7% 1 4,5% 
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Den vanligaste diagnosen tillsammans med hypermobilitet var Ehlers-Danlos syndrom detta 

följt av reumatoid artrit, fibromyalgi, spondartrit, psoriasisartrit, annan och SLE. I 

svarsalternativet ”annan” nämndes: ledbesvär, ont/trötthet i rygg, artros, cervikala problem, 

lumbago, myalgi, långvarig smärta. En sjukgymnast skrev att hypermobilitet ser olika ut varje 

gång beroende på vilka symtom som visar sig (Figur 2). 

 

 

 

Figur 2: Vanligaste diagnoserna tillsammans med hypermobilitet (n=46) 

 

 

Av de 42 sjukgymnaster som svarade att hypermobilitet påverkar val av behandlingen svarade 

27 (64,3%) delvis och 15 (35,7%) mycket. Inom primärvården svarade nio (40,9%) mycket och 

inom de reumatologiska klinikerna fem (27,7%) mycket (Tabell 6). 
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Tabell 6: Hypermobilitetens påverkan vid val av behandling 

Påverkan av 
behandling 

Alla  Primärvård Reumatologisk klinik 

Antal 
(n=46) 

Procent 
(n=46) 

Antal 
(n=22) 

Procent 
(n=22) 

Antal (n=18) Procent 
(n=18) 

Mycket 15 32,6% 9 40,9% 5 27,8% 

Delvis 27 58,7% 13 59,1% 11 61,1% 

Inget alls 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ingen 
uppfattning 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ej svarat 4 8,7% 0 0,0% 2 11,1% 

 

 

Den vanligaste behandlingsformen var stabilitetsträning följt av hållningsträning, styrketräning, 

information och funktionell träning. Fem svarade annan behandling. Bland dessa var 

teamrehabilitering och ett behandlingskoncept: Observativ Rörelseanalys (Figur 3). 

 

 

 

Figur 3: Behandlingsformer (n=46) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
För studiens ändamål tillfrågades både primärvårdssjukgymnaster och sjukgymnaster på 

sjukhusens reumatologiska kliniker. Området reumatologi valdes för att enligt flera författare 

(Bridges et al.1992; Guma et al., 2002; Kumar et al., 2006) förekommer hypermobilitet med 

högre frekvens inom reumatologin. Primärvården med sitt breda patienturval valdes som 

komplement. För att begränsa antalet forskningspersoner valde författaren att vända sig till 

sjukgymnasterna universitetssjukhusens reumatologiska klinker och till de primärvårdsenheter 

den ansvarige för verksamhetsförlagda utbildningen för sjukgymnaster på Luleå tekniska 

universitet hade kontakt med i Norrbotten.  

 

Webbenkäten skickades ut till kontaktpersoner som senare vidarebefordrade webblänken till 

eventuella kollegor. Detta medförde att alla forskningspersoner använde sig av samma webblänk 

till enkäten och begränsningen att bara svara en gång per forskningsperson fanns ej. 

Påminnelsebrevet skickades ut på samma sätt. På grund av denna metod lade författaren över 

ansvaret på kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna skulle förse alla forskningspersoner med 

tillgång till all information och material. Detta gjorde att författaren inte kunde kontrollera om 

alla tilltänkta forskningspersoner fick tillgång till all information och material. Ett bättre sätt 

hade varit att samla in e-postadresser till alla tänkta forskningspersoner. Detta hade medfört att 

författaren hade kunnat skicka ut individuella webblänkar till varje forskningsperson från 

programmet EvaSys 5.0. Får varje forskningsperson en personlig webblänk kan den endast 

användas för att skicka in ett bidrag samt att vid utskick av påminnelsebrev skickar EvaSys 5.0 

enbart ut detta till de forskningspersoner som ej har svarat.  

 

Totalt svarade 46 av forskningspersonerna på enkäten. Det kända antalet forskningspersoner är 

92 sjukgymnaster. Detta ger en svarsfrekvens på 50%, dock kan svarsfrekvensen ej säkerställas då 

två enheter (en reumatologisk klinik och en vårdcentral) ej svarat på hur många som arbetar vid 

respektive enhet. Svarsfrekvensen kommer att sjunka när man tar med de uppgifterna i 

beräkningen. Enligt Torst (2007) kan man räkna på mellan 50-75% svarsfrekvens vid 

enkätundersökning. Denna studie fick lägre svarsfrekvens än önskat vilket är negativt. Sättet att 

fördela ansvaret på kontaktpersoner vid utlämning av enkät kan ha bidragit påtagligt. Ett 

exempel är att vid vidarebefordringen av enkäten på en reumatologisk klinik distribuerades 

enkäten vidare till sjukgymnaster som ej var kliniskt aktiva vid reumatologiska kliniken. 

Informationsutbytet mellan författaren och kontaktperson har i situationen brustit vilket har 
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medfört att sjukgymnaster utanför grupperna primärvård och universitetssjukhus reumatologisk 

klinik har besvarat enkäten. Detta gör att direktkontakt med alla forskningspersonerna bör vara 

tryggare och ha högre säkerhet gällande vilka personer som får tillgång till att besvara enkäten. 

Vad som tolkas ur informationen som författaren har fått tillgång till så har sex sjukgymnaster 

från andra kliniker än reumatologiska kliniker fått möjligheten att besvara enkäten. 

 

Begreppet hypermobilitet kan ha misstolkats i studien. Författaren menade generell 

ledhypermobilitet (där flertalet av en individs synovialleder har ett ökat rörelseomfång (Boyle et 

al., 2003)) men det kan ha tolkats som att det räcker om ett individuellt segment var 

hypermobilt. Beroende på tolkningen av begreppet hypermobilitet kan påverkan i resultatet 

vara stort då till exempel Beighton score används för generell hypermobilitet och används ej för 

specifikt segment i tillexempel ryggen. I enkäten ställdes frågan hur de gör bedömningen 

hypermobilitet. Svarsalternativet Beighton score (Beighton et al., 1973) bedömer generell 

hypermobilitet utifrån fem tester medan manuell ledundersökning kan såväl begränsas till 

enskild led som flera leder. Det svenska begreppet hypermobilitet kan ha båda dessa betydelser 

till skillnad från engelskan där flera begrepp används. I svenska språket används även 

hypermobilitetssyndrom vilket är hypermobilitet förknippat med symtom (Kirk et al., 1967). 

Inom engelskan finns bland annat begreppen: hypermobility, joint mobility, joint hypermobility, 

general joint hypermobility, generalized joint laxity, generalized joint hypermobility, 

hypermobility syndrome , joint hypermobility syndrome,  benign hypermobility syndrome och 

benign joint hypermobility syndrome. 

 

Totalt utgick fyra frågor ur resultatet. Detta var frågorna i del 2 och del 3. Detta berodde på att 

forskningspersonerna svarade på frågor relaterade till den arbetsplats de ej arbetade vid. 

Exempelvis att primärvårdssjukgymnasterna besvarade frågor som enbart skulle besvaras av 

sjukgymnaster vid de reumatologiska klinikerna. Vid förgranskningen av enkäten svarade de tre 

testsjukgymnasterna att det var tydligt vilka frågor som skulle besvaras. 

 

Resultatdiskussion  
 

Enkätsvaren var jämnt fördelade mellan grupperna primärvårdssjukgymnaster och 

sjukgymnaster vid universitetssjukhusens reumatologiska klinker. Detta ledde till att författaren 

valde att jämföra dessa grupper deskriptivt. Fördelningen blev 22 svar från primärvård och 18 

svar från reumatologiska kliniker. Tyvärr föll sex personer bort ur jämförelsen mellan grupperna 
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då de inte svarade på frågan var det arbetade.  

 

Beighton Score som är det mest använda bedömningsinstrumentet vid hypermobilitet (Bulbena 

et al., 1992) användes av 43,5% av sjukgymnasterna i undersökningen. Dock använde 4,3% 

Carter och Wilkinsons test som är föregångaren till Beighton Score (Beighton et al., 1973). 

Carter och Wilkinsons test användes även när man först definierade tillståndet 

hypermobilitetssyndrom 1967 (Kirk et al., 1967). Samtidigt är det viktigt att påpeka att än idag 

är ett normalt rörelseomfång ej definierat (Remvig et al., 2007a) vilket ställer frågan hur man då 

kan avgöra om en person är hypermobil. Enkäten tog ej upp vilket gränsvärde som definierade 

hypermobilitet enligt Beighton Score. Detta är ett vida diskuterat ämne inom vetenskapen med 

gränsvärden från mer än eller lika med 2/3 till mer än eller lika med 7/9, dock anses mer än 

eller lika med 4/9 vara allmängiltigt (Remvig et al., 2007b). Remvig et al. (2007a) tar upp 

frågan hur Beighton Score och hypermobilitetspoängsystem kan vara internationellt 

accepterade då detaljerade specifikationer ej finns. Det behövs bestämda poängkriterier. När 

Beighton et al. (1973) tog fram Beighton Score visade han enbart att 80% av kvinnorna och 

94% av männen fick 0-2 poäng på hans skala. Ingen definition på vad som skulle räknas som 

hypemobilitet angavs. Definitionen av hypermobilitet bör innehålla både antal leder som är 

hypermobila samt vilket omfattning de är hypermobila menar Bulbena et al. (1992). En viktig 

poäng är vilka leder som används vid bedömningen. Bulbena et al. (1992) skriver att antalet 

leder och vilka leder som oftast studeras är begränsat till de som är med i Carter och Wilkinson 

test och Beighton Score.  

 

I denna studie var det vanligast förekommande att bedöma hypermobilitet med manuell 

ledundersökning och ledrörlighetsmätning. Vilka kriterier som behövdes uppfyllas för att vara 

hypermobil togs ej upp i studien, ej heller vilka leder som undersöks. Likheten finns med 

Beighton score (Beighton et al., 1973) vilket var att det var manuella undersökningar. 

Skillnaden är hur man bedömer om individen är hypermobil. Det vill säga antal affekterade 

leder, vilka leder och grad av överrörlighet.  

 

Den vanligast förekommande diagnosen tillsammans med hypermobilitet var i studien Ehlers-

Danlos syndrom. Intressant är att dessa patienter egentligen kan ha hypermobilitetsyndrom som 

diagnos, då tillstånden Ehlers-Danlos syndrom typ III och hypermobilitetssyndrom anses vara 

ett och samma tillstånd av flera författare (Grahame et al., 2000; Tinkle et al., 2009). Dock var 

svarsalternativet i enkäten begränsat till Ehlers-Danlos syndrom och skilde ej ut Ehlers-Danlos 
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syndrom typ III. Ehlers-Danlos syndrom är ett samlingsnamn för sex huvudgrupper (Beighton 

et al., 1998) dock är den klassiska typen och hypermobilitetstypen (typ III) de vanligast 

förekommande (Socialstyrelsen, 2006). Genetiken är dåligt känd för både 

hypermobilitetssyndrom och Ehlers-Danlos syndrom typ III och troligtvis är det en 

kombination av flera faktorer (Malfaint, Hakim, De Paepe & Grahame, 2006).  

 

Sjukgymnasternas behandlingsmetoder i undersökningen visade på likheter med vad som tas 

upp i den vetenskapliga litteraturen. Information om tillståndet och symtomen ses som den 

absolut viktigaste aspekten i många studier (Kumar et al., 2006; Lawrence, 2005; Sahin et al., 

2008; Simpson, 2006; Russek, 1999; Russek 2000). Totalt 73,9% av forskningspersonerna i 

studien använde sig av information vid behandlingen. Vilken sorts information som togs upp 

behandlade inte den här studien men enligt Lawrence (2005) skall informationen innehålla att 

hypermobilitetssyndrom icke är en progredierande sjukdom och ej en inflammatorisk 

bindvävssjukdom (Lawrence, 2005). Information om att tillståndet inte är handikappande som 

reumatoid artrit och ankyloserande spondartrit lättar patienters börda. Detta gör att patienter 

kan bli mer motiverade till sjukgymnastiska åtgärder istället för att vara beroende av farmaka 

(Kumar et al., 2006). Ytterligare frågor i enkätundersökningen om vad informationen handlade 

om skulle gett tillgång till vad som anses var viktigt vid möte med hypermobila patienter. Detta 

kan vara en viktig punkt att vidare undersöka i framtida studier. 

 

Vid träning använde sig 97,8% av stabilitetsträning och 76,1% av styrketräning. Träning används 

mycket vid behandling av hypermobilitet. Speciellt träning av proprioceptionen tycks vara 

effektivt för hypermobilia då detta leder till stabilisering av leder och inlärning av 

ledpositionering (Kemp et al., 2010; Sahin et al., 2008; Kaux et al., 2010; Russek, 2000; 

Lawrence, 2005).  Kaux et al. (2010)  skriver att träning av proprioceptionen hjälper som 

prevention för skador i ligament och ledkapsel. Träningsövningarna får dock ej innehålla 

rörelseökande moment. De bör istället vara inriktade mot isometriska och closed chain 

övningar (Lawrence, 2005). Dock kan behandlingen vara kontraproduktiv beroende på om 

träningen är för hård eller lätt (Grahame, 2008). I en ny pilotstudie (Greenwood, Duffell, 

Alexander & McGregor, 2011) ses även smärtfria hypermobila individer har förändrad 

muskelaktivering. Detta främst i området runt höften och bäckenet. De föreslår att man ska se 

bål och nedre extremitet som en enhetlig dynamisk struktur. 

 

Att val av behandling påverkas av det faktum att patienten är hypermobil höll alla svarande 
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sjukgymnaster i denna studie med om och 37% tyckte att det har stor betydelse för val av 

behandling. Detta kan ställas mot att diagnosen både är negligerad (Grahame, 2008) och att i 

enkätundersökning av reumatologer svarade 49% att hypermobilitetssyndrom har ingen eller 

minimal påverkan av patienters liv. Det är förvisso så att hypermobilitet både kan påverka 

individer negativt som positivt. Lawrence (2005) poängterar att personer aktiva med musik, 

balett och dans kan dra nytta av sin rörlighet samtidigt kan en obehandlad hypermobilitet vara 

negativ (Grahame, 2008). Stukningar, subluxationer och luxationer är vanligt hos personer med 

hypermobilitetssyndrom och till skillnad från icke-hypermobila är vävnadsskada mindre vanligt 

förekommande hos hypermobila tack vare den ökade ledlaxiteten (Russek, 1999). Dock skriver 

Barber Foss, Ford, Myer och Hewett (2009) att hypermobila kvinnliga idrottare kan få en 

mekanisk medial kollaps i mellanfoten som påverkar fotens biomekanik. Detta kan leda till 

skador på nedre extremiteten. Hur påverkan av behandlingen styrs kan ha att göra med om en 

annan diagnos finns med i bilden. I den här studien svarade sjukgymnasterna vid de 

reumatologiska klinikerna i högre utsträckning att hypermobiliteten bara delvis påverkade valet 

av behandling. Sjukgymnasterna inom de reumatologiska klinikerna svarade att hypermobilitet 

var vanligast tillsammans med reumatologisk diagnos.  

 

Ett koncept för behandling av hypermobilitet angavs nämligen Observativ Rörelseanalys. 

Konceptet Observativ Rörelseanalys är utvecklat av leg. sjukgymnast Zeljka Celegin (Celegin 

& Kimming 2011). Konceptet används som ett systematiskt tillvägagångssätt vid undersökning 

av patient. Resultatet behandlas sedan med vedertagna metoder. Leg. sjukgymnast Anna 

Kimming lärare i Observativ Rörelseanalys (Spetsamossenssjukgymnastik, 2012) använde sig av 

Observativ Rörelseanalys när hon undersökte och behandlade studenter med smärta (Kimming, 

1997). Vad som uppmärksammades av Kimming var att patienternas posturala alignment ej var 

optimal, samt att de mekaniskt låste ryggen, höften och knälederna genom att hänga i 

ligamenten. Belastningen på fötterna var medial (Kimming, 1997). Observationen är väldigt lik 

den Simmonds och Keer (2007) presenterar gällande hypermobila. Behandlingen i Observativ 

Rörelseanalys som Kimming (1997) använde sig av är att normalisera rörelser och 

hållningsmönster för att uppnå optimal funktion och ett kostnadseffektivt rörelsemönster. Detta 

är liknande Simmonds och Keer (2007) som skriver att i början av rehabiliteringen vid 

hypermobilitetssyndrom är ökad kroppsmedvetenhet, proprioception och proximal ledstabilitet 

viktigt. Likheterna mellan Observativ Rörelseanalys och Simmonds och Keers (2007) resultat 

öppnar för studier med Observativ Rörelseanalys som behandlingsmetod för patienter med 

hypermobilitet.  
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Till vilken medicinsk specialitet hör hypermobilitet och hypermobilitetssyndrom? Mycket av 

den vetenskapliga forskningen finns inom den reumatologiska litteraturen (Russek, 1999). 

Symtomen vid hypermobilitetssyndrom kan imitera reumatologiska sjukdomar uppger Bridges 

et al. (1992) och man har funnit många patienter som både är feldiagnostiserade och 

felbehandlade med reumatologiska diagnoser istället för hypermobilitetssyndrom (Kumar et al., 

2006). Enligt Grahame (2008) är det dock få reumatologer som sätter diagnosen 

hypermobilitetssyndrom. Patienter får istället diagnoser som fibromyalgi. Han hävdar även att 

för varje patient diagnostiserad med hypermobilitetssyndrom går det 19 odiagnostiserade. 

Reumatologin negligerar diagnosen hypermobilitetssyndrom (Grahame, 2008; Grahame & 

Hakim 2008). Många reumatologer anser att diagnosen ej tillhör reumatologin (Grahame & 

Hakim 2008). En av Sveriges universitetssjukhus reumatologiska kliniker avböjde medverkan i 

denna studie av liknande själ. De uppgav att de inte träffar patienter med hypermobilitet. De 

patienterna är enligt dem hänvisade till primärvården. Detta är precis vad Grahame (2008) och 

Grahame och Hakim (2008) tog upp. I författarens undersökning svarade de medverkande vid 

universitetssjukhusens reumatologiska kliniker att alla träffade patienter med hypermobilitet, 

72,2% uppgav att diagnosen förekom tillsammans med reumatologisk diagnos. De vanligaste 

reumatologiska diagnoserna tillsammans hypermobilitet var förknippade med reumatoid artrit, 

psoriasisartrit, SLE och spondartrit. Enligt sektionen för reumatologi inom Legitimerade 

sjukgymnasters riksförbund (2012) så hör både icke-inflammatoriska, som artros och 

fibromyalgi, och de inflammatoriska, som reumatoid artrit och SLE till 

rörelseorganenssjukdomar. Hypermobilitet är enligt Nijs (2005) vanligt förekommande vid 

fibromyalgi. I denna studie var fibromyalgi den tredje vanligaste diagnosen tillsammans med 

hypermobilitet. Ska hypermobilitet/hypermobilitetssyndrom tillhöra en medicinsk specialitet? 

Denna studie fann att hypermobilitet fanns inom både inflammatoriska och icke-

inflammatoriska diagnoser. Den vanligaste diagnosen var Ehlers-Danlos syndrom. Detta tyder på 

att hypermobilitet finns inom flera områden och en specifik specialitet tillhör den ej. 

Funktionsdiagnosen hypermobilitet måste vara tänkbar inom alla områden och som Grahame 

(2000) skriver: ”Hypermobility is easy to spot if you look for it, and easy to overlook if you do 

not; sadly the latter is often the case.” (s.315) 

Konklusion 

Sjukgymnasterna i denna studie träffade patienter med hypermobilitet minst årligen. Beighton 

score användes av mindre än hälften av sjukgymnasterna. Det vanligaste 
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bedömningsinstrumentet var manuell ledundersökning. Hypermobilitet används både primärt 

och sekundärt. Sekundärt var det vanligast tillsammans med diagnoserna Ehlers-Danlos 

syndrom, reumatoid artrit, spondartrit och fibromyalgi. Vid behandling var olika former av 

träning vanligast. Dessa var stabilitetsträning, styrketräning och hållningsträning. Trots att 

hållningsträning var vanligt, 89%, så var det endast 56% av sjukgymnasterna som gjorde 

bedömning/analys av hållning i stående. 

Hypermobilitet är ett tillstånd där kriterierna för bedömningen bör fortsättas undersökas. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
Hej! 

Jag heter Tor Reimer Rasmusson och studerar på sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Jag läser nu min sista termin och skall skriva min C-uppsats. Detta arbete handlar 
om hypermobilitet. 

 

I patientgruppen med besvär från rörelse- stödjeorganen kan det finnas patienter med 
hypermobilitetstillstånd. Med hypermobilitet i enkäten menas generell överrörlighet Studien 
har som syfte ta reda på hur diagnosen hypermobilitet används i funktionsbedömning samt ta 
reda på vilken behandling som är vanligast. Att just du fått en förfrågan om medverkan i denna 
enkätundersökning är för att du jobbar som sjukgymnast på ett av de sju universitetssjukhusens 
reumatologiska kliniker eller som primärvårdssjukgymnast i Norrbottens läns landsting. 

Enkäten är webbaserad och (https://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=123456) består 
utav ca 20 frågor och tar ungefär 5-10 minuter att fylla i. Frågorna i enkäten kommer bland 
annat ta upp hur hypermobilitet används, om hur man diagnostiserar hypermobilitet och om 
hypermobilitet samexisterar med andra diagnoser. 

Svaren samlas in när du skickar in enkäten. Efter att svaren har analyserats och uppsatsen är 
godkänd kommer alla information förstöras. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och anonymt och man kommer inte att kunna spåra vem 
som har svarat vad. Om du väljer att inte deltaga i studien fyller du inte i enkäten och bortser 
från påminnelsen. 

 

Du kan svara på enkäten till och med den 6 april 2012.  

En påminnelse kommer att skickas ut en och en halv vecka innan sista svarsdag. 

 

Mitt examensarbete kommer finnas tillgängligt på Luleå Tekniska Universitetets hemsida i juni 
2012 – http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

 

Vid funderingar eller frågor kontakta mig genom kontaktuppgifterna nedan. 

Med vänliga hälsningar  

 

Tor Reimer Rasmusson 

Vänortsvägen 102 

97755 Luleå 

Email: torrei-9@student.ltu.se 

 

 

 

Handledare 

Universitetsadjunkt Tommy Calner 

Luleå Tekniska Universitet 

97187 Luleå 

Växel: 0920-4910 00 

 

https://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=123456
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Bilaga 2 
 

 
EvaSys Enkät om hypermobilitet  

 

I enkäten används benämningen hypermobilitet i  
 

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. 

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results. 

   1. Allmänt   
 

1.1 Kön Man Kvinna 
1.2 Hur många år har du varit verksam som 

sjukgymnast? 
Mindre än 1 år 1-5 6-10 
11-15 16-20 Mer än 20 år 

1.3 Var jobbar du? Primärvård Reumatologisk 
klinik 

Vid svar primärvård gå vidare till fråga 3 
 

   2. Reumatologisk klinik   
 

2.1 Hur många år har du varit verksam som 
sjukgymnast inom området reumatologi? 

Mindre än 1 år 1-5 6-10 
11-15 16-20 Mer än 20 år 

2.2 Jag arbetar inom: Slutenvård Mottagning/dag- 
vård 

Slutenvård och - 
mottagning/dag- 
vård 

2.3 Arbetar du inom något/några speciellt/-a diagnosområden inom reumatologi? Du kan svara med mer än ett alternativ. 
RA Myosit Psoriasisartrit 
SLE Spondartrit Sklerodermi 
Vasculit Ingen specificerad inriktning Annan 

2.4 Om svar annan på fråga 2.3 skriv vilken här 
 
 
 
 
 
 
 

Gå vidare till fråga 4 
 

   3. Primärvård   
 

3.1 Hur många år har du varit verksam som 
sjukgymnast inom primärvården? 

Mindre än 1 år 1-5 6-10 
11-15 16-20 Mer än 20 år 

 
   4. Hypermobilitet   

 
4.1 Hur ofta träffar du patienter med 

hypermobilitet? 
Dagligen Varje vecka Varje månad 
Varje år Aldrig 

4.2 Vem/vilka gör bedömningen hypermobilitet? Läkare Sjukgymnast Team med 
läkare/sjukgymnast 

Ingen av 
ovanstående 

4.3 Vilket/vilka bedömningsinstrument använder du för bedömningen av hypermobilitet? Du kan svara med mer än ett 
alternativ. 

Gör ej bedömningen 
hypermobilitet 

Beightonscore Ledrörlighetsmätning 

Bedömning/analys av gången Bedömning/analys av hållningen i 
stående 

Manuell ledundersökning Annat/andra 

Bedömning/analys avhållningen i 
sittande 
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EvaSys Enkät om hypermobilitet 

   4. Hypermobilitet   [Continue]   
 

4.4 Om svar annat/andra på fråga 4.3 skriv vad här 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Är diagnosen hypermobilitet huvuddiagnos eller förekommer den tillsammans med annan diagnos? 
Huvuddiagnos Tillsammans med reumatologisk 

diagnos 
Tillsammans med annan diagnos 

Förekommer ej 
4.6 Om hypermobilitet förekommer tillsammans med annan diagnos, vilken eller vilka diagnoser? 

Du kan svara med mer än ett alternativ. 
 RA Myosit Psoriasisartrit 

SLE Spondartrit Sklerodermi 
Vasculit EDS Fibromyalgi 
Annan   

4.7 Om svar annan skriv vilken/vilka här   
 

 
 
 
 
 
 

4.8 Påverkar diagnosen hypermobilitet ditt val av 
behandling? 

Mycket Delvis Inte alls 
Ingen uppfattning 

4.9 Vilken/Vilka behandlingsformer använder du vid hypermobilitet? Det går att svara med mer än ett alternativ. 
 Ortors/bandage Information FaR 

Styrketräning Stabilitetsträning Funktionellträning 
Hållningsträning Ledmobilisering Smärtlindring 
Ingen ovanstående Annan  

4.10 Om svar annan skriv vilken/vilka här   
 
 


