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Abstrakt 

Bakgrund: Ehler-Danlos syndrom är en ärftlig bindvävssjukdom som drabbar kroppens leder 

och ligament, hud samt inre organ och blodkärl. Vanliga symtom är överrörlighet och led- 

och/eller muskelsmärta vilket även är förekommande symtom som dessa personer rehabiliteras 

för hos fysioterapeut. Tidigare forskning visar på brister inom rehabiliteringen och 

omhändertagandet av personer med denna diagnos. Syfte: Att sammanställa hur personer med 

Ehler-Danlos syndrom med tillhörande hypermobilitet och led- och/eller muskelsmärta upplever 

sin rehabilitering med fokus på den fysioterapeutiska interventionen. Metod: Kartläggning av 

personer med Ehler-Danlos i Sverige genom Ehler-Danlos syndrom riksförbund. En 

egenkonstruerad webbenkät som skickades ut via mail samt publicerades på riksförbundets 

facebooksida, totalt 163 svar samlades in. Resultat: Vanligaste typen var hypermobilitetstypen 

och samtliga deltagare hade minst ett av symtomen hypermobilitet, led- eller muskelsmärta. 

Vanligaste vårdgivaren för nämnda symtom var läkare/reumatolog och fysioterapeut. En stor 

andel av deltagarna upplevde sig missnöjda med sin rehabilitering och många ansåg att det fanns 

brister. De mest förekommande bristerna var kunskap och individanpassad träning som orsakade 

förvärrande av symtomen. Konklusion: Trots att studien har stora metodologiska felkällor kan 

författarna dra slutsatsen om att personer med EDS upplever stora brister i den fysioterapeutiska 

interventionen. De anser framförallt att kunskapen är låg inom professionen, att behandlingen 

består av för mycket träning och att individanpassning saknas. Mer forskning inom anpassade 

behandlingsmetoder krävs för att vi som fysioterapeuter ska kunna ge bästa möjliga 

rehabilitering för personer med Ehler-Danlos Syndrom med tillhörande hypermobilitet samt led- 

och/eller muskelsmärta. 

 

 

Nyckelord: Ehler-Danos syndrom, fysioterapi, hypermobilitet, ledsmärta, muskelsmärta. 
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Bakgrund 

Ehler-Danlos syndrom (EDS) är en ärftlig bindvävssjukdom som drabbar kroppens leder och 

ligament, hud samt inre organ och blodkärl. Sjukdomen är autosomalt dominant vilket betyder 

att det räcker om en av föräldrarna bär på genen så är sannolikheten att barnet får sjukdomen 

50% (1, 2). Orsaken till EDS beror på att arv av antingen förändringar i uppbyggnaden av 

kollagenet eller enzymdefekter som ger en påverkan på kollagenets funktion. Kollagen är ett 

vanligt protein i människan och definieras som kroppens grundläggande byggmaterial. Kollagen 

utgör en tredjedel av kroppens protein och bildar tillsammans olika kedjor i par om tre och tre 

och bildar starka trådar kallade fibriller. En person med EDS har glesare och förändrad struktur i 

dessa trådar vilket leder till att hållfastheten i kroppens vävnader försämras (1). 

 

Villefranche klassificerade år 1998 olika former som förekommer inom EDS, en indelning med 

huvudkriterier för varje enskild form samt bikriterier, huvudkriterierna är nödvändiga för 

diagnostisering (3). Det finns sex olika former av EDS som ger olika symtom och kan ge olika 

grad av problematik. Dessa är klassisk, hypermobil (EDS-HT), kyfoskoliosis, artochalasi, 

dermatosparaxis och vaskulär typ (1). Gemensamma huvudkriterier för klassiska och EDS-HT 

typen är övertöjbar hud, samt överrörliga leder (hypermobilitet) som även förekommer vid 

kyfoskoliosis och artrochalasi typerna (1, 3). Ett ytterligare huvudkriterie för klassiska typen är 

förekomst av breda ärr (1, 3). Kyfoskoliosis typ har vid födsel både skolios och svår 

muskelhypertonus samt huvudkriterier av förekommande skörhet och bristningar i ögongloben. 

Artochalasi typen innehar även huvudkriterier som återkommande subluxationer eller luxationer 

(partiell eller total urledvridning) och medfödd bilateral (tvåsidig) höftluxation. Svår hudskörhet 

och överflödig hud är huvudkriterier för dermatosparaxis typen. Huvudkriterier för vaskulära 

typen är genomskinlig tunn hud, blåmärken, sköra kärl och sköra inre organ som exempelvis 

tarmar (3). 

 

Enligt socialstyrelsen är det svårt att uppskatta förekomsten eftersom många personer med EDS 

sannolikt är odiagnostiserade eller har fått andra diagnoser (1). I en kartläggning i norra delen av 

Sverige mellan åren 1996-2000, visade att 1:10 000 hade EDS (1). När det gällde de olika 

typerna av EDS beräknas vaskulär EDS till 1:50 000 (4) och kyfoskoliotisk typ 1:100 000 (5). 
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Den klassiska typen var förekomsten 1:20 000 personer (1, 6). Den vanligast förekommande 

typen förutom den klassiska typen är EDS-HT där förekomsten beräknas vara mellan 1:5 000 

och 1:20 000 personer (1,7). En möjlig anledning till varför förekomsten av EDS-HT är svårare 

att fastställa än de andra EDS-typerna beror på att det i vissa beräkningar räknats med en annan 

hypermobilitets diagnos som heter Hypermobility syndrome (HMS) (2). Enligt socialstyrelsen 

tillhör EDS kategorin ovanliga diagnoser, men enligt Sveriges definition av sällsynta diagnoser 

anses en diagnos sällsynt om den finns hos högst 1:10 000. Detta innebär att förekomsten hos 

personer med den vanligaste typen av EDS (EDS-HT) enligt tidigare statistik inte beräknas vara 

sällsynt (1, 8). 

 

Att vara mer eller mindre hypermobil skiljer sig anatomiskt från människa till människa. 

Hypermobilitet kan förekomma med samtidig bindvävssjukdom eller reumatologiska symtom, 

samt hos individer utan andra symtom eller diagnoser (9). För att mäta grad av hypermobilitet 

kan bland annat mätinstrumentet beightonskalan (bilaga 1) användas. Det är en fysisk 

undersökning som genom 5 olika tester graderar töjbarheten i kroppens leder. Testerna 

poängsätts med antingen med 0 eller 1 poäng per led beroende på om testet klaras eller inte. 

Maxpoängen är 9 poäng och minst 5 poäng krävs för att räknas som hypermobil. Lederna som 

testas är bland annat lillfinger, handled, armbågsled, knäled (9, 10, bilaga 1). 

 

Rörelsekontroll och ett optimalt rörelsemönster innebär att kunna genomföra funktionella 

rörelser på ett effektivt sätt och med minsta möjliga fysiologiska påfrestning. Kan rörelsekontroll 

åstadkommas resulterar det i ett mer effektiv och smärtfritt rörelsemönster i vardagliga livet (11, 

12). Dålig rörelsekontroll kan leda till ledproblem och uppkomsten av ledproblematik på ett 

område kan ytterligare rubba rörelsekontrollen som sedan kan orsaka utvecklingen av en spridd 

ledproblematik över flera leder (13). Undersökningar hur hypermobilitet påverkar individer inom 

sporter som fotboll visar på att hypermobilitet gav en ökad risk för skador (14, 15, 16). Dessa 

studiers resultat konkluderas i att utredning av hypermobilitet bör göras för att kunna förebygga 

skada och förbättra rehabiliteringsstrategier (14, 16).  

 

Bindvävnad, ligament, senor, muskler och kapsel i personer med hypermobilitet är mindre 

motståndskraftig, vilket kan innebära att vardagliga aktiviteter kan leda till vävnadstrauma och 
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smärta. För vissa förekommer samtidig problematik med subluxationer som kan vara resultatet 

av förskjutningar, instabilitet eller dålig rörelsekontroll. En individ med hypermobilitet har ökad 

känslighet för instabilitet p.g.a. av sin ökade töjbarhet i sin bindväv (14). Bidragande orsaker till 

ledinstabilitet hos dessa individer kan även vara förekomst av nedsatt förmåga att avgöra 

kroppsdelarnas position i förhållande till rummet eller miljön (proprioception), postural kontroll 

och muskelstyrka som enligt studier är fynd hos personer med hypermobilitet (17, 18, 19).  

 

Bindvävssjukdomar ger många symtom och däribland smärta i leder. Akut eller kronisk smärta 

är två olika definitioner som ofta används för att förklara smärtans duration. Akut smärta kan 

härledas till pågående inflammation eller efter skada på strukturer och vävnader. Kronisk smärta 

är av sådan duration som har pågått i minst tre månader (20). I en studie som undersökte 

personers upplevelse av att ha EDS-HT framkom att flertalet av de undersökta led av kronisk 

smärta. Av dessa angav 99% av de undersökta att de hade smärta i leder samt att det var vanligt 

förekommande med smärta i extremiteter (21). Ett sätt att själv skatta sin smärta från 0-10 är 

genom Visual Analog Scale (Bilaga 2). 

 

Smärtan hos personer med EDS är ofta av svår grad och kopplad till hypermobilitet, luxationer 

och tidigare operationer. Smärtan är associerad från medel till svår påverkan på funktioner i det 

dagliga livet. Behandling för smärta bör därför ha hög prioritet hos dessa personer (22). 

Hypermobilitetstypen anses i vissa fall vara den svåraste av EDS kategorier och hänvisar då 

främst till den kroniska smärtan som är vanligt förekommande (23). Smärta i leder och muskler 

har visat sig vara främsta problematiken hos personer med EDS-HT (15, 24, 25). Ytterligare 

besvär som kan bidra till stor påverkan i det vardagliga livet är muskelproblematik som kramp, 

ledproblematik som instabilitet samt hudskörhet (24).  

 

En studie kartlade personer med EDS-HT typ av åkomma, användning av läkemedel, eventuell 

genomförd kirurgi, tillgång av fysioterapi samt effekten av olika behandlingsmetoder för dessa 

personer. Där framkom att 92,4% tar läkemedel främst i form av analgetika, 70,9% genomgick 

någon form av kirurgi och 51,9% behandlades genom fysioterapi i form av styrketräning, träning 

för neuromuskulär kontroll, massage, manuell terapi, vattenterapi och elektroterapi. 33,9% av 

dem som genomgick operation och 63,4% upplevde sig vara nöjda med erhållen ovanstående 
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fysioterapeutisk behandling (24).  

 

Förekommande huvudkategorier för smärtbehandling är läkemedel, fysioterapi, arbetsterapi, 

psykoterapi, kirurgiska ingrepp, allmänna hälsometoder eller alternativ/annan behandling. Vanlig 

behandling för akut smärta hos personer med EDS är bland annat NSAID (anti-inflammatoriskt 

läkemedel), kyla- och värmebehandling samt kräm/salvor. För kronisk smärta används 

fysioterapi i form av regelbunden motion, läkemedel, rådgivning/psykoterapi, kosthållning samt 

naturläkemedel. Ytterligare metoder som akut och kroniska smärta behandlas med är bland annat 

att undvika utlösande skadande aktiviteter/rörelser, att använda sig av värme, ortoser och andra 

hjälpmedel, psykoterapi samt akupunktur, massage och TENS (transkutan elektrisk 

nervstimulering) (23).  

 

Det finns få evidensbaserade behandlingsmetoder för hypermobilitet syndrom (26). Primärt 

fokus på den fysioterapeutiska rehabiliteringen för personer med hypermobilitet borde enligt 

Keer och Grahame vara kroppsmedvetenhet, proprioception och ledstabilitet. Muskelstyrka och 

muskeluthållighet bör tränas isometriskt, övningar för proprioception bör ske i smärtfria 

positioner med gradvis progression (27). Enligt Kaltenborn bör personer med hypermobila leder 

behandlas även innan problematik eller smärtsymtom uppstår. Detta beror på den ökade risken 

för att skador kan uppstå till följd av översträckningar under aktiviteter där leden riskerar att 

placeras i ytterläge. Genom specialiserad muskelträning och ergonomiska instruktioner kan 

skador av denna orsak förebyggas (28). 

 

Eftersom personer med EDS-HT kan ha påverkad proprioception så bör fysioterapeutisk träning 

av proprioception ingå som intervention hos personer med EDS-HT (17). Föreslagna 

interventioner för ökad ledstabilitet på sikt för personer med EDS-HT är träning med låg 

intensitet. Fokuset bör vara att öka muskeltonus för både bål och extremiteter som promenad, 

cykling, enklare övningar inom rörelseomfånget och balansövningar. Progressionen ska ske 

långsamt och med fokus på att öka intensiteten, frekvensen och durationen och inte belastningen 

(7). Studier visar på att det är effektivt med behandling för förbättrad ledkontroll samt 

rekommenderad fysisk aktivitet hos barn med denna diagnos (26). Träning för proprioception i 

knäleden har visats effektiv för att öka proprioceptionen och minska smärta hos vuxna med 
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hypermobilitet (29, 30). Ökad proprioception, bålstabilitet, styrketräning, övningar i closed 

kinetic chain (på fast underlag), patientutbildning med råd om undvikande av led i ytterläget är 

vanliga behandlingsmetoder som fysioterapeuter använder sig av för personer med 

hypermobilitet (31). Det största målet med behandlingen och träningen för hypermobila leder är 

att personen lär sig begränsa sina rörelser och kontrollera dem med rätt typ av muskelaktivering. 

För att uppnå det krävs träning som främjar timing, rekrytering och ökad intensitet i 

muskelaktivering runt den hypermobila leden (28). 

 

För att få en lyckad rehabilitering är det till stor vikt att få en tydlig diagnos, en förklaring till sin 

smärtproblematik, en riktig undersökning och information samt exempel på fysiska övningar (32, 

33). Personer som är hypermobila remitteras ofta vidare till reumatolog eller medicinsk 

specialist. Det kan vara svårt att diagnostisera hypermobilitet hos personer som söker vård för 

smärta. Behandling ges oftast för aktuella symtom, nyckeln till lyckad behandling av denna 

grupp är utredning av bakomliggande smärtproblematik, sjukdomshistoria och ärftliga faktorer 

samt utbildning och fysiska övningar (32). Personer med EDS får inte alltid förståelse för sina 

problem av varken arbetsgivare, vård eller närstående. En bakgrund med lång problematik med 

diffusa svar på undersökningar till slutlig ställd diagnos kan medföra svårigheter i att få en 

lyckad rehabilitering (1). 

 

Eftersom att personer med EDS ofta är underdiagnostiserade har de därför inte alltid tillgått 

lämplig behandling för sin smärta och andra symtom (1, 23, 32, 34). En smärta som inte blir 

korrekt behandlad kan sedan i vissa fall leda till både fysiska och psykiska problem däribland 

depression/ångest vilket i sin tur kan ge stor påverkan på livet (23, 34). I tidigare nämnd studie 

visades det att de personer med EDS-HT som fått fysioterapi var nöjdare med sin rehabilitering 

(63,4%) än de som genomgått kirurgi (33,9%) (24). Däremot upplever vissa i denna 

deltagargrupp att de blir dåligt omhändertagna. Professionerna upplever sig själva ha dålig 

kunskap om sjukdomen och att de har svårt att hitta effektiva behandlingsmetoder samt förklara 

bakomliggande orsaker till besvären (31). Därför ansåg författarna att det fanns en klinisk nytta 

att kartlägga personer med EDS upplevelse av sin rehabilitering kopplat till fysioterapi.  
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Syfte 

Att sammanställa hur personer med Ehler-Danlos syndrom med tillhörande hypermobilitet och 

led- och/eller muskelsmärta upplever sin rehabilitering med fokus på den fysioterapeutiska 

interventionen.  

Material och Metod 

Design  

Studien var i form av en kvantitativ deskriptiv studie med en tvärsnittsdesign och 

datainsamlingsmetoden bestod av en elektronisk enkät (35). 

Deltagare 

För att deltaga i studien krävdes det att deltagaren var diagnostiserad med sjukdomen Ehler-

Danlos syndrom (EDS) och detta förtydligades i informationsbrevet samt genom en 

introducerande fråga i enkäten. Deltagare hittades genom kontakt och förfrågan till EDS-

riksförbund om deltagande i denna enkätstudie.  

Mätmetod 

Mätmetod som valdes till studien var i form av en webbenkät för att samla in information om det 

aktuella ämnet. Enkäten skapades online via enkätverktyget Evasys (36). Utifrån syfte och 

bakgrund skapades ett frågeformulär som färdigställts och testats i samråd med handledare. 

Enkäten bestod av blandade en- och flervalsalternativ samt frågor där svar angavs i fritext 

(Bilaga 3). Frågorna var egenkonstruerade och hade därför inte validitet- eller reliabilitets testats 

(37). Frågor som behandlade klassificering av typer, vanliga symtom, vanlig behandling och 

effekt av behandling vid hypermobilitet och led- och/eller smärta samt fråga om brister var 

baserade på tidigare studier som undersökt detta och som presenterats i bakgrunden av denna 

studie. Övriga frågor i enkäten var baserade på egen kunskap och erfarenhet.  

 

Frågor i enkäten belyste vilken typ av EDS deltagarna hade samt om de har blivit 

diagnostiserade. Problematik med hypermobilitet samt led och/eller muskelsmärta togs även upp. 

I koppling till de olika besvären fick deltagarna svara på frågor om rehabilitering, dess effekt och 
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eventuella brister med största fokus på den fysioterapeutiska interventionen.  

 

Enkäten var konstruerad på så sätt att beroende på hur deltagarna besvarade frågorna doldes 

frågor som ej var relevanta för deltagaren, i bilaga 4 finns filtrering beskriven. 

Procedur 

För att få kontakt med personer som diagnostiserats med EDS kontaktades EDS riksförbund via 

mail som fanns på deras hemsida (38). I mailet gjordes en förfrågan med information om 

enkätstudien och genomförandet godkändes av ordförandet i riksförbundet. Ett informationsbrev 

(Bilaga 5) med bifogad länk och lösenord till enkät mailades till riksförbundet som sedan 

vidarebefordrade mailet till medlemmar som tackat ja till att svara på enkäter. Enkäten mailades 

ut till totalt 156 medlemmar. Förutom mailutskicket lade riksförbundet ut enkäten med 

informationsbrev på förbundets facebooksida. Enkäten låg öppen för svar under datumen 2017-

03-15 till 2017-03-27 och stängdes därefter ner, under denna period på ca 2 veckor mottogs totalt 

163 svar. 

Analysmetod 

Svar från enkät sparades ner automatiskt i onlineverktyget Evasys (36) som sedan omvandlade 

svaren till siffror. Dessa siffror hämtades sedan ner i programmet excel [Microsoft Excel 2016]. I 

programmet genomfördes en bearbetning samt analysering av data. Relevant data 

sammanställdes i frekvenser och presenterades i siffror för att sedan omvandla resultatet i 

tabeller och diagram med hjälp av dessa funktioner i Excel. Uträkning av procent gjordes 

manuellt eller hämtades från presenterade resultat i sammanställd PDF-fil hämtad från EvaSys. 

Data som angavs i procent (%) avrundades till en decimal. En av de avslutande frågorna 

besvarades i fritext och en kategorisering av innehållet utfördes. Svaren lästes igenom och 

sammanfattades i fem huvudrubriker som fick summera de dominerande svaren. 

Etiska överväganden och utgångspunkter för informationsbrev 

Eftersom att vi haft EDS riksförbund som mellanhand har vi inte haft någon tillgång till 

maillistor och har därför inte möjlighet att härleda enkätsvaren. Att deltaga i enkäten var 

anonymt, det var endast då deltagarna kontaktat oss via telefon, facebook eller mail angående 
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frågor de hade om enkäten som de inte längre var anonyma vilket skedde ett fåtal tillfällen. Även 

vid dessa situationer var det svårt att härleda enkätsvar till rätt person eftersom att antalet 

deltagare var så pass stort och det enda som bidrar till identifiering av en person var könet, åldern 

och eventuell annan information som personen delat med sig av i kontakt med oss. 
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Resultat 
I undersökningen deltog 163 personer. Majoriteten av de som deltog i studien var kvinnor 

(96,3%) och resterande män (3,7%). Åldern på deltagarna varierade men största andelen bestod 

av deltagare i ålder 35-44 år (figur 1). Den mest förekommande typen av EDS bland deltagarna 

var hypermobilitetstypen (69,9%) samt klassiska typen (22,7%). Ingen av deltagarna angav att de 

hade typerna artochalasi eller dermotosparaxis, resterande angav att de inte visste vilken typ de 

har (4,9%) (figur 2). Största andelen av deltagarna angav att de haft diagnosen i 2-3år (19,6%) 

och näst därefter andelen deltagare som haft diagnosen i över 10 år (18,4%) (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Antal deltagare i åldersspann på 10 år 
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Figur 2. Andel deltagare inom de olika EDS-typerna 

Figur 3. Angivet antal år med EDS. 
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Förekomsten av hypermobilitet (99,4%) samt led-och/eller muskelsmärta var vanligt bland 

deltagarna. Bland deltagare som angav att de hade led-och/eller muskelsmärta hade största 

andelen led och muskelsmärta i dagsläget (98,8%) och resterande angav att de haft led- och/eller 

muskelsmärta men inte i dagsläget (0,6%) eller att de aldrig haft led- och/eller muskelsmärta 

(0,6%). Största andelen av deltagarna som har eller har haft led- och/eller muskelsmärta angav 

att de haft smärtan i över 10 år (85,5%). Alla deltagare i studien angav sig ha minst ett av 

ovanstående symtom.  

 

Av vårdgivare för deltagarna med hypermobilitet samt led- och/eller muskelsmärta var mest 

förekommande: läkare/reumatolog (86,2%, 92,1%), fysioterapeut (86,9%, 72,9%) samt 

arbetsterapeut (76,2%, 59,3%) (Figur 4 och 5). Av deltagarna som inte träffade fysioterapeut 

önskade majoriteten av deltagarna att de hade kontakt med professionen (94,1%).  

 

 
Figur 4. Antalet vårdgivare för hypermobilitet 
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Figur 5. Antalet vårdgivare för led och/eller muskelsmärta. 

 

Vanligast förekommande fysioterapeutiska behandlingar för hypermobilitet var stabiliserande 

träning (86,7%), hemträningsprogram (74,3%) och avslappning/basal kroppskännedom/yoga 

(54%) (figur 6). Andel deltagare som upplevde effekt av ovanstående behandlingar var 

stabiliserande träning (64,3%), hemträningsprogram (34,5%) och avslappning/basal 

kroppskännedom/yoga (78,7%) (figur 7).  

 
Figur 6. Antalet deltagare som får angiven behandling för hypermobilitet. 
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Figur 7. Antal deltagare som upplevde effekt av angiven behandling för hypermobilitet. 

 

Vanligast förekommande fysioterapeutisk behandling för led- och/eller muskelsmärta är 

stabiliserande träning (77,5%), hemträningsprogram (63,7%) och avslappning/basal 

kroppskännedom/ yoga (55,9%) (figur 8). Andel deltagare som upplevde effekt av ovanstående 

behandlingar var stabiliserande träning (51,9%), hemträningsprogram (26,2%) och 

avslappning/basal kroppskännedom/yoga (80,7%) (figur 9). 

 

 
Figur 8. Antalet deltagare som får angiven behandling för led- och/eller muskelsmärta. 
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Figur 9. Antal deltagare som upplevde effekt av angiven behandling för led- och/eller 

muskelsmärta). 

 

Bland deltagare som träffat fysioterapeut angav nästan hälften att de inte fått någon förklaring för 

vad deras hypermobilitet beror på (47,8%) en liten andel angav att de inte vet om de fått någon 

förklaring (3,5%) resterande deltagare (48,7%) ansåg att de hade fått förklaring för 

bakomliggande orsak till hypermobilitet. Antalet deltagare som inte upplevde att de fått en 

förklaring för vad deras led och/eller muskelsmärta beror på var mindre (35,3%) medan en liten 

andel även här angav att de inte vet om de fått någon förklaring (4,9%) resterande deltagare 

(59,8%) ansåg att de hade fått förklaring för bakomliggande orsak till led-och/eller 

muskelsmärta.  

 

Studien undersökte även om deltagarna fått förklaring till varför de får vald behandling. 

Deltagare som fick behandling för hypermobilitet angav störst andel att de fått förklaring för sin 

behandling (78,8%), en mindre andel (8,8%) hade inte och resterande angav att de delvis 

(12,4%) hade fått förklaring. För led- och/eller muskelsmärta angavs även här att största andelen 

hade fått förklaring (73,5%) och resterande fick ingen (8,8%) eller delvis (17,6%) förklaring för 

den valda behandlingen. Deltagarna fick även skatta på en skala hur mycket de ansåg att 

behandlingen hjälpte. Resultatet på effekt för behandling av hypermobilitet redovisas i tabell 1 
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och resultat för behandling av led- och/eller muskelsmärta redovisas i tabell 2. Deltagarnas 

skattning av hur nöjda de var med sin fysioterapeutiska behandling redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 1. Deltagarnas självskattning på upplevd effekt av vald behandling för hypermobilitet på 

en skala från 1-10 där 1 innebär inte alls och 10 mycket.  

 
Tabell 2. Deltagarnas självskattning på upplevd effekt av vald behandling för led- och/eller 

muskelsmärta på en skala från 1-10 där 1 innebär inte alls och 10 mycket. 
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Tabell 3. Självskattning av hur nöjda deltagarna är över den generella fysioterapeutiska 

behandlingen på en skala från 1-10 där 1 innebär inte alls och 10 mycket. 

 

 
Mer än hälften (56,2%) av de som svarade upplevde att den behandlade fysioterapeuten inte hade 

någon kunskap om diagnosen EDS. En liten andel (6,2%) angav att de inte visste om 

fysioterapeuten hade kunskap om diagnosen, resterande (37,7%) ansåg att fysioterapeuten hade 

kunskap. Vid frågan om det finns brister i den fysioterapeutiska rehabiliteringen var det en 

övervägande andel (77,4%) som ansåg att det förekom, en mindre andel (13%) ansåg att de inte 

visste och resterande (9,6%) ansåg att det inte fanns några brister. 

 

Sammanställning från avslutande fråga med svar i fritext visar på deltagarnas främst upplevda 

brister i sin rehabilitering. Återkommande brister kategoriserades under följande rubriker 

angivna i rangordning: 

1. Brist på kunskap, engagemang och diagnostisering 

2. Brist på kunskap om anpassad träning som ej orsakar överbelastning och förvärrar 

symtomen. 

3. Brist på att behandla utifrån ett helhetsperspektiv.  

4. Brist på tillräcklig uppföljning och ekonomiskt stöd för behandlingar som hjälper. 

5. Brist på tillgång till varmvattenbassäng och massage. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid val av område diskuterades olika sätt att nå ut till undersökningsgruppen. Via internet 

påträffades EDS riksförbund och mail för kontakt till förbundet. Då riksförbundet godkände 

förfrågan om enkätundersökningen direkt gjordes därmed inga vidare undersökningar om 

alternativa insamlingsmetoder. Eftersom att riksförbundet förmedlade utskicket vidare till 

medlemmarna hade inte författarna någon direkt påverkan på utskick eller kontroll av bortfall 

vilket kan anses vara en brist (35). Riksförbundet informerade om hur många medlemmar de 

kunde skicka enkäten till via mail samt erbjöd sig att publicera den på facebook. Författarna 

valde att göra en elektronisk enkät med generellt lösenord utan begränsning för antal inlämnade 

enkäter per deltagare. Innebörden av detta är att det blir en svårighet att kontrollera att samma 

deltagare har svarat flera gånger vilket kan ses som en brist på reliabiliteten vid 

resultatsammanställningen (37). Denna typ av enkät valdes för att möjliggöra större 

tillgänglighet som exempelvis genom att publicera länken via sociala medier.  

 

En kritik mot metoden är att genom kontakt med EDS riksförbund inte säkerställde att deltagarna 

innehar diagnosen. För att exkludera dem som inte blivit diagnostiserade underrättades 

deltagarna i informationsbrevet att undersökningen endast önskade deltagare med diagnosen. 

Ytterligare begränsning utfördes i enkäten i inledande frågor där deltagaren fick ange om de fått 

diagnosen, de som inte svarade ja fick inte möjlighet att slutföra enkäten. Författarna anser att 

det gör att resultatet blev mer tillförlitligt. Det finns en risk att personer som väntar på diagnos 

ändå svarat att de innehar diagnosen för att kunna få sin åsikt hörd. Något författarna 

uppmärksammade efter frågor via mail från medlemmar som vill deltaga trots avsaknad av 

diagnos. För att undersöka antalet medlemmar som försökt att deltaga men ej kunnat slutföra 

enkäten p.g.a. avsaknad av diagnos kunde enkäten utformats så att även dessa enkätsvar 

registrerats. Efter att enkäten utformats publicerades en ny klassificering av EDS (39), vilket kan 

komplicera det för deltagarna i frågan om vilken EDS-typ de tillhör eftersom enkäten utformats 

efter den gamla klassifikationen. 
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Enkäten är ej validitets eller reliabilitetstestad eftersom att enkätfrågorna är egenkonstruerade 

utifrån syftet samt att ingen pilotstudie av enkäten utförts. De egenkonstruerade frågorna är 

baserade på tidigare studier och rekommendationer om exempelvis behandlingsmetoder för 

personer med EDS eller symtomen hypermobilitet och led- och/eller muskelsmärta. Att basera 

enkätfrågorna utifrån tidigare studier stärkte enkätens brukbarhet i undersökning av studiens 

syfte.  

 

Eftersom att enkäten var riktad till en specifik grupp fanns det svårigheter att utföra en 

pilotstudie då detta skulle innebära ytterligare en kontakt med personer med EDS. I samråd med 

handledare beslutades därför att ingen pilotstudie skulle utföras utan endast noggrann kontroll av 

frågor och filtrering skulle utföras innan utskick av enkäten. En pilotstudie hade kunnat utföras 

på en oberoende grupp utan diagnosen för att ge konstruktiv kritik angående frågeformulering 

och filtrering i enkäten. Om detta genomförts skulle eventuellt mindre metodologiska felkällor 

uppkommit i denna studie (35). Under datainsamlingen uppmärksammades det ett behov av fler 

svar med möjlighet till att svara i fritext exempelvis i fråga om behandling där alternativet annan 

behandling utan möjlighet till vidareutveckling av svaret fanns. Detta har delvis författarna men 

även deltagare uppmärksammat. Deltagare visade en vilja till vidareutveckling av sina svar 

genom kontakt på mail och telefon samt nyttjande av avslutande fritextruta.  

 

Vid sammanställning av resultat användes svaren presenterade i sammanställd PDF-fil hämtad 

från EvaSys samt hämtade siffror till Excel [Microsoft Excel 2016]. Beräkningar gjordes med 

hjälp av formler i Excel, för att säkerhetsställa att siffrorna överensstämmer jämfördes dessa med 

svar i PDF-filen. Det här kan ses som en kritik mot metoden då författarna inte kan 

säkerhetsställa att resultaten är korrekt uträknade då det gjordes manuellt, jämförelsen med 

EvaSys PDF-fil kunde indikera att resultatet bör vara korrekt.  

 

I fråga 2,6 och 2,7 samt 3,7 och 3,8 svarar deltagarna på erhållen behandling samt upplevd 

effekt. Ingen begränsning för att svara på upplevd effekt på fråga 2,7 och 3,8 av andra 

behandlingar än angivna erhållna behandlingar på fråga 2,6 och 3,7 gjordes. Vilket innebär att 

deltagarna hade möjlighet att svara på hur de upplever effekt av annan behandling än den de 

angav att de fått av sin fysioterapeut. Frågan uppmanade att endast svara på effekten av tidigare 
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angiven behandling i ovanstående fråga. Trots detta visade resultatet på att flertal deltagare även 

angivit upplevd effekt av andra behandlingsmetoder. 

 

Att generalisera studien till en större population blir svårt då det saknas bortfallsanalys och 

validitet- och reliabilitets testade frågor. Resultatet blir då svårt att jämföra med andra studier 

(35). Författarna anser trots metodologiska felkällor att resultatet som framkom kan ses som en 

vägledning till fortsatta studier för personer med EDS.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de fysioterapeutiska behandlingar som deltagarna angav som mest effektiva 

var massage och värme för led och/eller muskelsmärta. Behandlingar som deltagarna däremot 

oftast erhöll var aktiv träning som exempelvis stabiliserande muskelträning. Detta visar att det 

finns en diskrepans mellan vad deltagare anser effektiv behandling och vad som generellt 

fysioterapeuter erbjuder.  

 

Tidigare studier om smärtbehandling som inkluderats i bakgrunden i denna studie tar endast upp 

generell behandling för akut och kronisk smärta. Det finns få studier som diskuterar 

smärtbehandling för personer med EDS dock har personer med diagnosen fibromyalgi liknande 

symtom som muskelsmärta. Två review-artiklar som undersökte effekten av massage som 

behandling på personer med fibromyalgi visade sig ha goda effekter på smärta (40, 41). En 

enkätstudie som undersökte vilka alternativa behandlingsmetoder som personer med fibromyalgi 

använder sig av var värme och massage två behandlingsmetoder som var vanligast, dessa var 

även de behandlingsmetoder som ansågs mest effektiva (42). Dessa artiklar tillsammans med 

resultatet från denna studie visar på att vid behandling av muskelsmärta kan massage och värme 

vara en effektiv behandlingsmetod.  

 

Denna studie visar på att fysioterapeuter tenderar att använda sig mer av stabiliserande träning än 

av massage eller annan passiv behandling vid rehabilitering av personer med EDS. Detta tror 

författarna härleder i att forskning och studier rekommenderar träning på låg intensitet för ökad 

ledstabilitet och muskeltonus i framförallt bål (7, 17, 26, 31). Deltagarna upplevde att det fanns 

för mycket fokus på träning samt en brist i individ- och diagnosanpassad träning. De angav även 
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att symtomen kunde förvärras i och med detta. Denna studie samt en annan ny sammanställning 

för riktlinjer om evidensbaserade behandlingsmetoder för personer med EDS-HT, visar båda på 

att fysioterapeuterna använder sig av behandlingsmetoder som är rekommenderade för symtom 

som förekommer hos personer med EDS-HT. Det finns dock inga RCT-studier i dagsläget som 

undersöker dessa behandlingsmetoders effekt på individer med denna diagnos (43). Hade fler 

studier undersökt personer med EDS upplevda effekt av behandling hade kanske 

behandlingsmetoderna nyttjats annorlunda. 

 

 Av de behandlingsmetoder som fysioterapeuterna nyttjade mest enligt deltagarna i denna studie 

så var avslappning/basal kroppskännedom/yoga den behandlingsmetod som var mest effektiv för 

hypermobilitet och led- och/eller muskelsmärta. Det finns studier som indikerar på att bland 

annat basal kroppskännedom, avslappning, samt bassängträning har fått goda effekter gällande 

smärta på grund av aktivitet bland personer med led- och/eller muskelsmärta (44). Författarna 

anser därför att det primära fokuset i rehabiliteringen i dagsläget inte förläggs till personer med 

EDS preferenser. Det kan därför diskuteras om mer fokus bör läggas på kroppskännedom samt 

passiv behandling för smärta som massage eller värmebehandling. 

  
 
Då studien visade att den främst förekommande bristen enligt deltagarna är kunskap hos den 

behandlande fysioterapeuten samt anpassning av träning som ej orsakar förvärrande av 

symtomen tyder detta på att mer utbildning inom området behövs. Författarna har genom 

utförande av studien samt genom verksamhetsförlagd utbildning mött personer med EDS som 

varit missnöjda med sin rehabilitering. Författarna har även kommit i kontakt med personer som 

länge gått med besvär kopplade till EDS och väntar på diagnos. Deltagarnas självskattade 

upplevelse av hur nöjda de är med sin fysioterapeutiska rehabilitering visar även tecken på 

missnöje. Då en lyckad rehabilitering uppnås med hjälp av en tydlig diagnos, information och 

förklaring om problematik samt delaktighet i behandlingen (33) anser författarna att detta är 

något som de behandlande fysioterapeuterna i dagsläget brister i.  

 

En annan möjlig förklaring att missnöje över rehabiliteringen finns är att personer med EDS är 

svåra att diagnostisera (1) och många av den anledningen diagnostiserar sig själva och söker efter 

forskning som finns. Det kan innebära att deltagargruppen är påläst om ämnet, vet vilka brister 
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som finns och därför är mer kritisk redan från början i sin rehabilitering. Att diagnosen enligt den 

statistik som finns hos socialstyrelsen (1) även räknas som en ovanlig diagnos kan antas ha en 

stor bidragande inverkan till att kunskapen inte är större och att mer utbildning på området inte 

ges inom fysioterapin. Eftersom att det troligen finns ett stort mörkertal med personer som ännu 

inte fått diagnosen kan dock innebära att antalet personer som har diagnosen är större än vad 

statistiken visar (1, 23, 32, 34). 

 

Författarnas egna erfarenheter efter utbildningen är att kunskapen om EDS och andra sällsynta 

diagnoser är låg. När författarna kommit i kontakt med andra studenter har de även under studien 

upplevt att majoriteten inte har kännedom om diagnosen eller dess symtom. En stor grupp av de 

patienter som fysioterapeuter träffar i sitt yrke är personer med funktionsnedsättning och smärta i 

rörelse och stödjeorganen. Efter utbildning innefattar det terapeutiska arbetet utredning av 

personer i alla åldrar med ohälsa och en bredd av olika sjukdomar (45). Därför anser författarna 

att det finns en kunskapslucka inom EDS i utbildningen som bör förbättras. Fortsatta kvalitativa 

studier om personer med EDS upplevelse av sin rehabilitering kan behövas för att få en större 

förståelse för deras diagnos och mer kunskap om verksamma behandlingsmetoder. 

Klinisk implikation 

Fysioterapeuter var efter läkare den vanligaste vårdgivaren hos deltagarna i denna studie. Av 

dem som inte träffade en fysioterapeut önskade majoriteten att de gjorde det. Professionen bör 

därför även vara kunniga i att behandla personer med EDS och mer vikt bör läggas i utbildning 

på denna diagnos samt andra diagnoser med liknande led och muskelproblematik. Det finns en 

klinisk nytta för fysioterapeuter att lära sig mer om denna diagnos samt hur den ska behandlas. 

För att vi som fysioterapeuter ska lyckas bemöta dessa på bästa sätt och ha möjlighet till att 

förstå de bakomliggande symtomen, samt ge en bättre rehabilitering krävs mer engagemang. 

Författarna anser att för att en förbättring ska kunna ske behövs mer forskning inom diagnosen. 

Får fysioterapeuter mer evidensbaserade behandlingsregimer för just denna deltagargrupp 

kommer det stärka professionen i kunskapsläget samt på ett bättre sätt hjälpa varje enskild 

individ med Ehler-Danlos syndrom.  
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Konklusion 

Trots att studien har stora metodologiska felkällor kan författarna dra slutsatsen om att personer 

med EDS upplever stora brister i den fysioterapeutiska interventionen. De anser framförallt att 

kunskapen är låg inom professionen, att behandlingen består av för mycket träning och att 

individanpassning saknas. Mer forskning inom anpassade behandlingsmetoder krävs för att vi 

som fysioterapeuter ska kunna ge bästa möjliga rehabilitering för personer med Ehler-Danlos 

Syndrom med tillhörande hypermobilitet samt led- och/eller muskelsmärta. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Beighton score. 

 
 



 
 

Bilaga 2. VAS(visual analogue scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3. Frågeformulär 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Frågor under rubriken “Bakgrund” 

I fråga 1, 3 “Har du fått diagnosen Ehler-Danlos syndrom?” fick deltagarna svara “ja”, “nej” 

eller “vet ej”. De personer som svarade “nej” eller “vet ej” kunde inte fortsätta svara på enkäten 

och texten ”Om du inte har fått diagnosen Ehler-Danlos syndrom så tackar vi för din 

medverkan” blev synlig. Denna begränsning gjordes för att studien endast skulle inkludera 

personer som var diagnostiserad med Ehler-Danlos syndrom.  

 

Frågor under rubriken “Frågor om överrörlighet(hypermobilitet)” 

Frågor som belyste hypermobilitet (2,1 till 2,10) doldes om deltagaren svarade “nej” eller “vet 

ej” på fråga 2,1 ”Är du överrörlig(hypermobil)?”. Deltagarna skickas då vidare till frågor som 

belyser ledsmärta och/eller muskelsmärta, med start från fråga 3,1.  

Vid fråga nr 2,2 “Har du fått någon behandling för din överrörlighet(hypermobilitet)?”  

Skickades deltagares svar med “nej” eller “vet ej” vidare till frågor om ledsmärta och/eller 

muskelsmärta.  

 

Vid fråga nr 2,4 “Vilken/vilka vårdgivare har du besökt för din överrörlighet(hypermobilitet)?”  

Skickades deltagare som inte valde fysioterapeut som vårdgivare vidare till att endast svara på 

fråga 2,5 “Vilken typ av behandling får du eller har du fått för din 

överrörlighet(hypermobilitet)?” För att sedan skickas vidare till frågor om ledsmärta och/eller 

muskelsmärta.  

Svarade de ingen vårdgivare på fråga 2,4 skickades de även här vidare till frågor om ledsmärta 

och/eller muskelsmärta med start på fråga 3,1.  

 

Frågor under rubriken “Frågor om ledsmärta och/eller muskelsmärta”  

Vid fråga 3,1 “Har du ledsmärta och/eller muskelsmärta?” 

Skickades personen vidare till Avslutande frågor om sin rehabilitering med start från fråga 4,1 

om deltagaren svarade ”Nej, jag har aldrig haft ledsmärta och/eller muskelsmärta”. 

 

 



 
 

Vid fråga 3,3 ”Har du fått någon behandling för din ledsmärta och/eller muskelsmärta?” kunde 

deltagarna svara ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. Svarade deltagarna ”Nej” eller ”Vet ej” på denna 

fråga skickades de vidare till avslutande frågor om sin rehabilitering med start från fråga 4,1.  

 

Vid fråga 3,5 ”Vilken/vilka vårdgivare har du besökt för din ledsmärta och/eller 

muskelsmärta?” Skickades deltagare som inte valde fysioterapeut som vårdgivare vidare till att 

endast svara på fråga 3,6 “Vilken typ av behandling får du eller har du fått för din ledsmärta 

och/eller muskelsmärta?”. För att sedan skickas vidare till avslutande frågor om sin 

rehabilitering med start från fråga 4,1. Svarade de ingen vårdgivare på fråga 3,5 skickades de 

även här vidare till avslutande frågor om sin rehabilitering med start från fråga 4,1.  

 

Frågor under rubriken “Avslutande frågor om din rehabilitering”. 

4,1 “Har du kontakt med en fysioterapeut för dina besvär?” 

Deltagare som svarade antingen ”Ja, jag har kontakt med fysioterapeut i dagsläget för mina 

besvär”  eller 

”Ja, jag har haft kontakt med fysioterapeut men inte i dagsläget”.  

Fick fortsätta svara på fråga 4,3-4,4.  

 

Svarade deltagarna ”Nej, jag har aldrig haft kontakt med fysioterapeut” på fråga 4,1 fick de 

svara på fråga 4,2 ”Om inte, önskar du att du hade kontakt med en fysioterapeut för dina 

besvär?” som avslutande fråga i enkäten.  

 

Vid fråga 4,4 ”Anser du att det finns brister i din rehabilitering hos fysioterapeut?”. 

fick deltagare som svarade ”Ja” möjlighet i svarsruta 4,5 beskriva vilka britser de ansågs fanns i 

en fritextruta. För att sedan fortsätta till de två avslutande frågorna 4,6 “Upplever du att den 

behandlade fysioterapeuten har kunskap om din diagnos Ehler-Danlos syndrom?” och 4,7 ”Hur 

nöjd är du med den fysioterapeutiska behandlingen i helhet?” 

 

Övriga som antingen svarade ”nej” eller ”vet ej” på fråga 4,4 fick svara på avslutande frågor 4,6 

och 4,7  
 



 
 

Författarna valde att göra dessa filtreringar för att frågorna skulle vara relevanta för deltagarna 

och ge ett mer tillförlitligt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5:  

Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två Fysioterapeut-/sjukgymnaststudenter som går sista terminen och skriver nu vårt 

examensarbete. 

 

Vårt syfte med arbetet är att sammanställa hur personer med EDS med överrörlighet 

(hypermobilitet) och/eller led/muskelsmärta beskriver sin rehabilitering med fokus på den 

fysioterapeutiska interventionen. På sikt förväntas detta leda till eventuella förbättringsåtgärder 

inom rehabiliteringen för personer med denna diagnos.  

 

I vårt arbete ingår att utföra en enkätstudie och du är tillfrågad via vår kontakt med EDS 

riksförbund. Vi söker personer som är diagnostiserade med EDS och är antingen hypermobila 

och/eller har led/muskelsmärta. Svaren är anonyma och kommer endast användas till studien. 

Om du väljer att inte deltaga i enkätundersökningen kommer detta inte på något sätt att påverka 

dig. 

 

Studien kommer publiceras via Luleå Tekniska Universitets hemsida i juni efter godkännande. 

Följ länk: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214. 

 

Vi är tacksamma för ditt deltagande! 

 

Med vänlig hälsning Josefine och Emma 

 

 

Vid frågor kontakta oss: 

Josefine Rova  Emma Johansson  

Examensarbete S0090H Examensarbete S0090H  

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214


 
 

Docentvägen 24 Docentvägen 24 

97752 Luleå  97752 Luleå 

josrov-4@student.ltu.se  emmjof-4@student.ltu.se 

076-8463497  073-0445517 

 

 

Handledare: Jenny Jäger, Lektor. Telefon 0920-49 10 00. 
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