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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ehlers-Danlos syndrom är ett kroniskt tillstånd där smärta och hypermobilitet 
utgör vanliga symtom. Trots diagnosens höga incidens saknar många fysioterapeuter 
kunskap om tillståndet och patienternas besvär. Vid ett kroniskt tillstånd är det särskilt 
viktigt att skapa förutsättningar för det egna omhändertagandet. Fysioterapi är en del av 
behandlingen och åtgärderna är i dagsläget främst upplagda utifrån biomedicinska faktorer 
och inte beteenden av betydelse för eget omhändertagande.  

Syfte: Att undersöka hur personer med Ehlers-Danlos syndrom och hypermobilitetssymtom 
upplever fysioterapeutiska åtgärder och bemötande av fysioterapeuten.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval 
gjordes där sex kvinnor diagnostiserade med EDS intervjuades utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Resultat: I resultatet framkom sex kategorier och två subkategorier. Kategorierna 
benämndes Det är inte bara kroppen, Fysioterapeutens kunskap har betydelse, 
Kommunikationen har betydelse för att fysioterapeuten ska förstå mig, Fysioterapeuten 
anpassar efter mina behov, Lära mig nya strategier och Upplevd effekt av fysioterapi. 

Slutsats: Upplevelserna handlade framförallt om att det måste finnas en förståelse för 
individen och att det saknas kunskap om att tillståndet inte endast handlar om fysiska 
besvär. Genom att ge patienten stöd vid beteendeförändringar kan man minska smärta och 
samtidigt öka aktivitet- och delaktighetsförmågan. 

Nyckelord: Beteendemedicin, Ehlers-Danlos syndrom, eget omhändertagande, fysioterapi, 
hypermobilitet 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Ehlers-Danlos syndrome is a chronic disease where pain and hypermobility 
are usual symptoms. Despite the high incidence of the diagnosis, many physiotherapists lack 
knowledge about the condition and the patient’s symptoms. Having a chronic disease makes 
creating conditions for self-management particularly important. Physiotherapy is part of the 
treatment and current interventions are mainly based on biomedical factors and not 
behaviours that’s important for self-management.  

Aim: To explore how people with Ehlers-Danlos syndrome and hypermobility symptoms 
experience physiotherapy interventions and the encounter with the physiotherapist.  

Method: A qualitative interview study was made with an inductive approach. A purposive 
convenience sample of six women diagnosed with Ehlers-Danlos syndrome were interviewed. 
Data were analysed using a qualitative content analysis.  

Results: The data analysis resulted in six categories and two subcategories. The categories 
were It’s not just the body, The physiotherapist´s knowledge is important, The 
communication is important for the physiotherapist to understand me, The physiotherapist 
adapts to my needs, Learning new strategies and The experienced effect of physiotherapy.  

Conclusions: The experiences primarily concerned that there has to be an understanding of 
the patient as an individual and that there’s a lack of knowledge that the condition isn’t just 
about physical difficulties. By providing the patient support with behaviour strategies, you 
can reduce pain and simultaneously increase the level of activity and participation.  

Keywords: Behavioral medicine, Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility, physical therapy, 
self-management 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysioterapi 
Fysioterapi är inte endast en profession utan även ett kunskapsområde som båda interagerar 
med varandra och öppnar för förutsättningar till att utvecklas. Syftet med fysioterapi som 
profession är att främja hälsa och minska ohälsa vilket innebär att det utförs både 
behandlande och förebyggande. Hälsa definieras enligt World Health Organization [WHO] 
(2014) som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 
endast frånvaro av sjukdom eller och funktionsnedsättning” (s. 1). Hälsa handlar även om 
individens aktivitet- och delaktighetsförmåga som berör huruvida individen kan genomföra 
viktiga aktiviteter i vardagen och vara delaktig i dessa (Socialstyrelsen, 2007). Fysioterapi 
bygger på kunskapsbasen om människan som en helhet utifrån fysiska, psykiska och sociala 
aspekter och hur man genom olika åtgärder kan främja samtliga delar (Broberg & Lenné, 
2017). Enligt Broberg och Lenné (2017) beskrivs det fysioterapeutiska arbetet som ”den 
kliniska resonerandeprocessen” (s. 18) som kännetecknas av ett etiskt och kritiskt 
resonerande i en personcentrerad vårdprocess. Processen består av utredning, diagnos, 
målsättning, åtgärd och utvärdering. En utredning krävs i form av anamnes och 
undersökningar av patientens aktuella problem och resurser. Detta ligger sedan till grund för 
den diagnos och målsättning som sedan sätts för patienten. Baserat på detta genomförs 
fysioterapeutiska åtgärder för relevant problemområde gällande fysiska, psykiska och sociala 
aspekter. Exempel på sådana kan vara träning av kropps- och rörelsemedvetande, träning av 
vardagsaktiviteter, anpassad fysisk träning och manuella behandlingar men även rådgivande 
samtal, undervisning och handledning både till patienter, närstående och annan personal. 
Aktuella åtgärder utvärderas systematiskt och löpande för att på så vis kunna analysera 
resultaten för att kunna bedöma behov av fortsatta åtgärder, avslutning av åtgärder eller 
hänvisning till annan vårdgivare eller enhet (Broberg & Lenné, 2017). 

1.1.1 Ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi 

Beteendemedicin bygger på en tvärvetenskaplig kunskapsbas som rymmer flera perspektiv 
och teorier som beskriver beteende i förhållande till hälsa och hälsorelaterade 
beteendeförändringar. De flesta fysioterapeutiska åtgärder innebär för patienten allt från en 
mindre till en mer omfattande beteendeförändring och för att kunna arbeta mot ett ökat 
välmående kan man inte endast se patienten ur ett biomedicinskt perspektiv. Att arbeta 
beteendemedicinskt innebär att fysioterapeuten utöver de biologiska resurserna även ser till 
individens psykologiska och sociala resurser för att på så vis optimera förutsättningarna för 
en hälsofrämjande beteendeförändring. Genom att inkludera samtliga faktorer kan 
fysioterapeuten arbeta utefter ett biopsykosocialt perspektiv (Denison och Åsenlöf, 2012). 
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1.2 Ehlers-Danlos syndrom 
Ehlers-Danlos syndrom (EDS), ICD-11 LD28.1 (WHO, 2018), är ett kroniskt tillstånd som 
påverkar individens kroppsliga funktion, aktivitet- och delaktighetsförmåga. Syndromet 
klassas som en ovanlig diagnos och orsakas av ärftliga förändringar i bindvävens struktur 
eller enzymdefekter som ärvs autosomalt dominant. Dessa kollagendefekter innebär att 
fibrillernas struktur förändras och blir glesare vilket leder till en i vävnaderna försämrad 
hållfasthet (Socialstyrelsen, 2015). Defekten affekterar samtliga organ som har en förekomst 
av kollagen vilket inkluderar leder, ligament, hud, senor, inre organväggar såsom blodkärl 
och mag-tarmkanalen (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Det förekommer olika varianter 
och därför finns det även olika EDS-typer där kollagenförändringen skiljer sig åt. Det finns 
sex olika huvudtyper av EDS; 

• Klassisk typ (cEDS) 
• Hypermobilitetstyp (EDS-ht) 
• Vaskulär typ (VED) 
• Kyfoskoliotisk typ 
• Artochalasi-typ 
• Dermatosparaxis-typ 

(Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige, 2018b)  

Prevalensen av generell hypermobilitet (engelska: generalized joint hypermobility, GJH) är 
varierande i olika studier beroende på undersökt population, men symtomatisk GJH har en 
uppskattad frekvens på 0,75–2% (Hakim & Sahota, 2006). Av alla individer som lider av 
symtomatisk GJH är det inte troligt att samtliga har EDS (Castori, 2016). De flesta typer av 
EDS innehåller hypermobilitet som en del av sjukdomsbilden men hos EDS-ht och cEDS är 
GJH vanligt förekommande (Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige, 2018a). 
Prevalensen av EDS-ht i Sverige uppskattas till 10 per 100 000 invånare och är därmed den 
vanligaste typen, följt av den cEDS med 5 per 100 000 (Socialstyrelsen, 2015). Det drabbar 
män och kvinnor och är oberoende av etnicitet men är mer vanligt förekommande hos 
kvinnor (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Det är dock svårt att uppskatta förekomsten då 
det finns ett stort mörkertal och många patienter är under- eller feldiagnostiserade 
(Socialstyrelsen, 2015).  

Det finns en hög prevalens av psykiatriska åkommor bland individer med EDS-ht. En 
litteraturöversikt av Bulbena et al. (2017) bekräftar en stark association mellan 
ångestsyndrom och EDS-ht. Det finns även begränsad evidens för en association mellan 
EDS-ht och depression, ätstörningar och alkohol- och tobaksmissbruk. I en studie av 
Hershenfeld et al. (2016) med 106 patienter med cEDS och EDS-ht framkom att 42,5% av 
deltagarna hade psykiatriska åkommor där ångest och depression var mest förekommande 
och starkt associerat till smärtsymtom. Engelbert et al. (2017) menar även på att incidensen 
av funktionsnedsättningar som autism och ADHD är hög hos personer med EDS.  

1.2.1 Symtom 

Smärta och fatigue är två symtom som har hög prevalens vid EDS och uppkommer frekvent 
som de mest funktionsnedsättande symtomen. Dessa symtom kan orsaka svåra 
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begränsningar i dagliga aktiviteter så som gång, trappgång, egenvård, idrott och 
hushållssysslor (Rombaut et al., 2011). En signifikant funktionsnedsättning är påvisad bland 
patienter med EDS-ht beträffande dagliga aktiviteter som påverkar livskvalitén (Engelbert et 
al., 2017). Gemensamma symtom för EDS-ht och cEDS inkluderar GJH, ledinstabilitet och 
hyperelastisk hud med komplikationer som ledluxationer och vrickningar (Kakadia & Kanaki, 
2011). Den största skillnaden i symtombilderna är att cEDS har fler symtom, t.ex. att man lätt 
får blåmärken, bred ärrbildning och muskelsvaghet. Vid EDS-ht är ett vanligt symtom 
kronisk muskel- och ledvärk. Symtomens svårighetsgrad och karaktär kan komma att 
förändras under en individs livstid. Familjemedlemmar har alltid samma EDS-typ, men 
variationerna i symtombilden förblir individuella (Socialstyrelsen, 2015).  

1.2.2 Diagnosticering 

Att diagnosticera EDS kan vara en utmaning. I en enkätstudie av Eurordis från 2009 där 
12,000 patienter med ovanliga sjukdomar deltog framkom det att EDS är den sjukdom där 
patienterna får vänta längst tid för att få sin diagnos fastställd. Detta har en signifikant 
påverkan på livskvalité för både patienter och närstående och stödjer hypotesen att EDS är 
signifikant underdiagnostiserat (Eurordis, 2009). För ett otränat öga kan det vara svårt att 
urskilja EDS från andra differentialdiagnoser. När man väl börjat misstänka att det kan röra 
sig om EDS är det inte heller enkelt att klassificera rätt typ. För korrekt identifiering kan 
därför stöd av genetiska tester vara nödvändigt (Castori, 2016).  

Enligt Villefranche-nosologin från 1998 (Beighton, De Paepe, Steinmann, Tsipuras & 
Wenstrup) finns specifika diagnoskriterier för varje EDS-typ. Den generella hypermobiliteten 
som är ett av de främsta kriterierna för flera EDS-typer kan fastställas kliniskt genom 
bedömning av Beighton Score. Fysioterapeuter utför undersökningen som är uppdelad i fem 
olika deltester, varav fyra testas bilateralt i extremiteterna och ett för columna. Samtliga 
EDS-typer har som gemensamt kriterium att det föreligger en ärftlig komponent. Utöver 
detta finns typspecifika kriterier som är mer eller mindre framträdande och inkluderar även 
familjehistoria och laboratorieresultat (Beighton et al., 1998). Då diagnosticeringen främst 
baseras på patientens sjukdoms- och familjehistoria samt kliniska fynd krävs det att man 
som kliniker har en stark misstanke om eventuell EDS (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018).   

1.3 Eget omhändertagande vid kroniska tillstånd 
Att leva med ett livslångt tillstånd som EDS kan innebära krav på en livsstilsförändring vilket 
i sin tur kan innebär ett antal hälsorelaterade beteendeförändringar. I en studie av Kralik, 
Brown och Koch (2001) upplevde kvinnor som mottagit beskedet om en kronisk sjukdom 
negativa upplevelser såsom ensamhet och uttryckt sårbarhet i att förstå meningen med 
diagnosen och konsekvenserna den medför. Dock upplevde de samtidigt vikten av att få ett 
namn på sin sjukdom för att få den validerad för sig själv och sin omgivning (Kralik, Brown & 
Koch, 2001). Enligt Jakobsson (2007) saknas det kunskap hos vårdpersonal om hur det är för 
patienterna att leva med en kronisk sjukdom. Genom att ge patienterna extra tid, visa empati 
och ge tydliga förklaringar kring behandling, kan detta ge positiva effekter för patienternas 
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förmåga till eget omhändertagande vilket i sin tur minskar behovet av vårdinsatser och kan 
leda till en för vårdpersonalen minskad arbetsbelastning (Jakobsson, 2007).  

Eget omhändertagande (engelska: self-management) är en term som används inom 
hälsoupplysning och har anknytning till både hälsopromotion och patientutbildning. Termen 
indikerar att patienten aktivt deltar i behandlingen och bär ett eget ansvar för daglig 
hantering av sin sjukdom. För personer med kroniska tillstånd är eget omhändertagande 
särskilt viktigt. För de flesta innebär detta ett livslångt arbete med att hantera de höga krav 
som ställs på det egna ansvaret (Lorig & Holman, 2003) som att utveckla och/eller bibehålla 
en fysiskt aktiv livsstil. Vid livslånga tillstånd kan upplevelsen av välbefinnande och ohälsa 
variera. Eget omhändertagande syftar till att hjälpa dessa patienter att bibehålla 
välbefinnande genom tre delar som beskrivs av Corbin och Strauss (1988). Dessa involverar 
[1] hantering av medicin, [2] att bibehålla, ändra och skapa nya meningsfulla beteenden samt 
[3] att hantera de emotionella följder som det kroniska tillståndet för med sig. De flesta 
patientutbildningarna innefattar medicinhantering och beteendeförändring, men många 
arbetar inte systematisk med alla tre delar (Lorig & Holman, 2003).  

Huvuddelen av det egna omhändertagandet vid EDS består enligt flertalet studier främst av 
att hantera funktionsnedsättningar genom symtom- och smärthantering (Arthur, Caldwell, 
Forehand & Davis, 2016); (Castori, 2016); (Chopra et al., 2017); (Engelbert et al., 2017). Trots 
att tillståndet karakteriseras av biomedicinska symtom är psykiatriska åkommor och 
psykosociala besvär vanliga men svagt karakteriserade fynd (Hershenfeld et al., 2015). För att 
kunna leva ett aktivt liv behöver personer med EDS stöd att identifiera och tillämpa 
strategier som kan underlätta vardagen. Det främsta målet med rehabilitering vid EDS är att 
minska funktionsnedsättning och öka livskvalité (Engelbert et al., 2017). Patienten kan 
behöva stöd att kunna åstadkomma detta på egen hand genom att träna på färdigheter som 
t.ex. problemlösning, beslutsfattande och handlingsförmåga. Utbildning inom eget 
omhändertagande kräver en detaljerad bedömning av patientens besvär. Trots att många 
besvär är gemensamma för tillståndet finns det alltid skillnader mellan både olika grupper 
och enskilda individer (Lorig & Holman, 2003). 

1.3.1 Socialkognitiv teori 

Kärnan i den socialkognitiva teorin (engelska: Social Cognitive Theory, SCT) beskrivs enligt 
Bandura (1986) som tre faktorer som ständigt interagerar med varandra i en 
beteendeförändring; individen, den fysiska och sociala omgivningen och beteendet. 
Individfaktorer vid EDS innefattar den individuella symtombilden som är både fysisk och 
psykologisk. Omgivningsfaktorer som påverkar individen kan bestå av medicin, psykosocialt 
stöd, relationer och hjälpmedel. Ett beteende är något man gör, tänker eller känner och 
baseras på fysiska faktorer hos både individen och omgivningen samt befintliga och vanligt 
förekommande tankar och uppfattningar. Vid EDS kan ett beteende vara t.ex. att utföra 
fysisk träning regelbundet för att minska smärta eller utföra ett för individen viktigt 
fritidsintresse. En beteendeförändring är resultatet av ett samspel mellan dessa 
beståndsdelar där ingen del utelämnas. Styrande för beteende är personens förväntningar, 
tankar och värdering av utfallet. För att kunna hjälpa en patient med dennes hantering av sin 
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kroniska sjukdom är det därför viktigt att i fysioterapeutisk behandling ta reda på personens 
förväntningar och värde av konsekvenserna det medför, vilket benämns som 
utfallsförväntningar (Baranowski, Perry & Parcel, 2002).  

Utöver smärta är negativa känslor och dålig emotionsreglering frekvent förknippat med EDS 
(Bulbena et al., 2017) vilket kan ge sämre förutsättningar för självreglering. Självreglering 
innebär att individen kontrollerar beteenden som anses viktiga för att vidmakthålla en god 
hälsa. För att nå ett önskvärt utfall krävs att man kan styra sina tankar och känslor. För att 
uppnå beteendemål krävs monitorering, utvärdering och anpassning av ett specifikt 
beteende. Innan man besitter förmågan att kunna reglera beteenden förekommer 
självmonitorering, där individen själv analyserar sina egna beteenden. För att kunna klara av 
en uppgift genom självreglering behöver man även fokusera på individens self-efficacy 
(Bandura, 1991). 

Self-efficacy definieras enligt Bandura (1986) som en persons tilltro till sin egen förmåga att 
utföra ett beteende i ett givet sammanhang. God tilltro till den egna förmågan är empiriskt 
förknippat med en rad önskvärda beteenden och positiva utfall hos personer med kronisk 
sjukdom såsom att emotionellt kunna hantera konsekvenserna av sin sjukdom (Bonsaksen, 
Fagermoen & Lerdal, 2014).  

1.4 Fysioterapi vid EDS 
Enligt Engelbert et al. (2017) har personer med EDS ett uttryckt behov av behandling men 
utfallet av åtgärderna som erbjuds är otillfredsställande, vilket illustrerar behovet av en 
starkare evidensbas. Trots diagnosens höga incidens kom författarna fram till att många 
kliniskt verksamma fysioterapeuter är omedvetna om diagnosen och är inte bekanta med 
dess diagnostikkriterier, prevalens, bedömning och behandling. I artikeln lyfts behovet av 
riktlinjer för barn, tonåringar och vuxna avseende hur man ska bemöta och behandla dessa 
patienter med hypermobilitetssyndrom och EDS-ht. Det behövs samlade insatser och en 
internationell konsensus för att skapa en bättre förståelse för patologiska mekanismer och för 
att kunna optimera hälso- och sjukvård för berörda individer. Fram till dess att fler 
randomiserade kontrollerade studier genomförts bör fysioterapi baseras på existerande 
evidens, trots dess begränsning i storlek och kvalité (Engelbert et al., 2017). Trots att 
fysioterapi anses ha positiva effekter vid EDS saknas standardiserade riktlinjer för 
behandling. En generell rekommendation är därför att använda sig utav ett kliniskt 
resonemang för att skräddarsy behandling utefter den individuella patientens behov (Zhou, 
Rewari & Shanthanna, 2018).  

Fysioterapi har en central roll i behandlingen av patienter med hypermobilitetsrelaterade 
åkommor (Engelbert et al., 2017). Fysioterapin syftar till att stärka upp muskulatur, instruera 
patienter om hur de kan undvika riskfyllda moment och bibehålla funktion i lederna samt ge 
stöd för att öka eller vidmakthålla aktivitet- och delaktighetsförmåga. Här betonas även 
vikten av att vid tidig ålder delge patienterna och deras närstående denna information för att 
uppmärksamma behovet av psykologiskt stöd (Kakadia & Kanaki, 2009). I en studie av 
Arthur, Caldwell, Forehand & Davis (2016) upplevde patienter med EDS låga nivåer av 
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tillfredsställelse gällande sina sociala roller och aktiviteter pga. smärta. Den långvariga 
smärtan som tillståndet ofta medför kan minska individens aktivitetsnivå och långsiktigt leda 
till fysisk funktionsnedsättning och reducerad livskvalité (Socialstyrelsen, 2015). Ett 
karakteristiskt inslag vid EDS är att muskuloskeletal smärta förvärras vid aktivitet och den 
primära hypotesen är att det antas bero på biomekanisk överbelastning (Engelbert et al., 
2017). Ett övergripande mål inom rehabilitering är att främja patientens möjlighet att bli mer 
delaktig i sin livssituation. Det finns ett antal olika instrument för att mäta en individs 
delaktighet i allmänhet men inom fysioterapi är det av större vikt att identifiera vad individen 
själv uppfattar som problematisk i vardagen (Lund & Lexell, 2009). Utöver att kunna 
genomföra aktiviteter är det viktigt att känna att man har kontroll över sitt eget liv och 
upplever engagemang och mening i aktiviteten. Graden av detta varierar mellan olika 
individer och situationer och kan endast förstås genom individens subjektiva upplevelser. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till när man som fysioterapeut utformar individuella 
rehabiliteringsprogram (Häggström & Lund, 2008).  

Fysioterapeutiska åtgärder som används idag består av t.ex. utbildning, understödjande av 
ökad self-efficacy för fysisk aktivitet, manuell terapi, tejpning, hydroterapi och 
avslappningsträning. Idag saknas randomiserade kontrollerade studier eller jämförande 
studier som styrker effekten av dessa åtgärder för individer med EDS-ht. Strategierna baseras 
därför på klinisk erfarenhet och evidens från andra patientgrupper (Engelbert et al., 2017). 
Tekniker som används inkluderar manuell terapi för överaktiva muskler, bålstabilisering, 
hållningskorrigering och ledmobilisering. Stretchträning bör i regel begränsas till försiktiga 
övningar för att undvika risk för subluxationer och luxationer (Zhou, Rewari & Shanthanna, 
2018). Trots bristen på mer omfattande studier är träning tillsammans med förändring av 
levnadsvanor det som anses vara en av de mest framgångsrika strategierna för att hantera 
smärta vid EDS. I kontexten av ett beteendemedicinskt arbetssätt kompletteras 
patofysiologisk och biomedicinsk undersökning med en omfattande undersökning och 
bedömning av underliggande beteenden som orsakar patientens funktionsbesvär (Sandborgh 
et al., 2018). Fysioterapeuten förser sedan patienten med evidensbaserade och 
individualiserade instruktioner och rekommendationer till patienten utformade efter 
patientens önskemål och behov avseende t.ex. kunskap, inlärningsstil, funktionsnedsättning, 
målsättning och hur villig man är att förändra ett hälsorelaterat beteende (Denison & 
Åsenlöf, 2012). Fysioterapeuten kan därmed stödja patienten med fysiska, emotionella och 
kognitiva strategier för att patienten ska kunna klara av att vara fysiskt aktiv och tränande. 
För att uppnå förmågan att lyckas med personliga aktiviteter och sociala delaktighetsmål, 
som är överensstämmande med hälsorelaterad livskvalité, är rörelse och funktionell förmåga 
är fundamentala delar (Sandborgh et al., 2018). Patienter med EDS bör få rådgivning inom 
de genetiska aspekterna av tillståndet för att öka förståelsen kring den ärftliga komponenten. 
Patientutbildning bör även inkludera information om strategier för hur man t.ex. förebygger 
skador, förbättrar ergonomi samt ökar muskeltonus och funktion utan överbelastning. 
Utbildning kombinerat med tidig diagnosticering är viktigt för att förbättra livskvalité och 
begränsa progressionen av EDS (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018).  

För att öka eller bibehålla motorisk förmåga är det viktigt att personer med EDS regelbundet 
utför fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2015). Regelbunden träning var i studien av Arthur et 
al. (2016) den mest frekvent använda strategin för att hantera kronisk smärta. Viss evidens 



7 

finns som styrker att träning har goda effekter på EDS-ht och GJH men ingen övertygande 
evidens finns för specifika typer av träning (Engelbert et al., 2017). Det huvudsakliga syftet 
med rehabiliteringen är att reducera fysiska funktionsnedsättningar och att öka livskvalité 
(Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Enligt en meta-analys av Scheper et al. (2016) finns 
evidens för att en kombinerad fysisk och psykologisk behandling kan medföra signifikant 
smärtreducering, men evidens rörande reducering av fysiska funktionsnedsättningar är 
bristfällig. Vid de flesta fall av kronisk smärta förekommer både nociceptiv och neuropatisk 
smärta. Vid EDS handlar därför strategier för smärthantering om att behandla orsaken till 
smärtan t.ex. förebygga luxation av leder (Chopra et al., 2017). En av patienterna i studien av 
Zhou, Rewari & Shanhanna (2018) hade efter avslutat multidisciplinärt 
smärtrehabiliteringsprogram en signifikant förbättring av smärtsymtom. Programmet 
innehöll t.ex. utbildning, verktyg för eget omhändertagande och strategier för fysisk och 
mental avslappning. Den minskade smärtan ledde till att patienten kunde vara mer delaktig i 
för individen lämpliga fysiska aktiviteter (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). 

Behandlingen gällande dessa patienter är hittills upplagd främst utifrån biomedicinska 
faktorer. De psykologiska och sociala faktorerna uppmärksammas inte lika mycket och 
behöver utforskas och utvärderas noggrant (Bulbena et al., 2017) för att eftersträva en 
biopsykosocial helhet. I en interventionsstudie fick tolv kvinnor med EDS-ht/JHS under 15 
veckor genomgå ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram. Här kombinerades fysioterapi 
innehållande hemövningar baserad på klinisk erfarenhet med kognitiv beteendeterapi (KBT) 
som syftade till att ge deltagarna kunskap och redskap för att minska begränsningar för 
aktivitet och smärta i vardagen. Författarna fann signifikanta förändringar i upplevt 
utförande av dagliga aktiviteter, en signifikant ökning av muskelstyrka och uthållighet och en 
signifikant minskning av rörelserädsla. Det fanns även små förändringar i smärtintensitet 
och deltagarna inrapporterade ökad delaktighet i vardagen (Bathen, Hångmann, Hoff, 
Andersen & Rand-Hendriksen, 2013).  

1.5 Problemformulering 
I dagsläget baseras fysioterapeutisk behandling vid EDS på en svag evidensbas och fokuseras 
främst på karakteristiska biologiska symtom som smärta och fatigue. Vid ett kroniskt 
tillstånd ställs höga krav på det egna ansvaret och det kan uppstå begränsningar i för 
individen viktiga aktiviteter i vardagen som påverkar hur delaktig man kan vara i dessa. För 
att nå rehabiliteringsmålen som är att minska funktionsnedsättning och öka livskvalité kan 
man behöva komplettera med ett beteendemedicinskt perspektiv då det är viktigt att få stöd 
för det egna omhändertagandet med beteendestrategier för att bibehålla och/eller öka sin 
aktivitetsförmåga. Idag saknas nationella riktlinjer gällande behandling för EDS och det finns 
en omedvetenhet kring diagnosen hos verksamma fysioterapeuter som för patienten kan 
upplevas som oförståelse. Det finns därför ett behov av att belysa hur patienter med EDS 
upplever fysioterapi eftersom tillståndet och därav följande beteenden och aktivitetsförmåga 
kan antas påverkas av inte enbart biomedicinska faktorer utan även av psykiska och sociala 
faktorer. 
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med Ehlers-Danlos syndrom och 
hypermobilitetssymtom upplever fysioterapeutiska åtgärder och bemötande av 
fysioterapeuten. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att belysa 
individuella upplevelser av fysioterapi vid EDS. En induktiv ansats valdes för att kunna göra 
en förutsättningslös analys av informanternas berättelser om upplevelser utan att tolka detta 
utifrån en teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

3.2 Urval 
Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval gjordes från personer registrerade i EDS Riksförbund 
Sverige och som hade erhållit fysioterapi. Bekvämlighetsurval gjordes då kvinnorna befann 
sig i författarnas geografiska närhet. Urvalet utmynnade i sex kvinnor i åldrarna 30–65 år 
som hade fått sin diagnos fastställd från två månader till trettio år sedan och hade upplevt 
symtom såsom hypermobilitet, luxationer och subluxationer sedan de var barn.  

3.2.1 Inklusionskriterier 

Svensktalande personer över 18–65 år som diagnosticerats med cEDS (klassisk EDS) och 
EDS-ht (hypermobilitetstypen) samt erhållit fysioterapi inkluderades. 

3.2.2 Exklusionskriterier  

Personer med avsaknad av generell ledöverrörlighet som symtom exkluderades från studien.  
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3.3 Datainsamling 
Individuella intervjuer á 30–60 minuter genomfördes muntligt med de sex informanter som 
valdes ut för studien. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från stora frågeområden 
med öppna frågor för att låta deltagaren i viss mån styra samtalet och därmed få ut mer 
information (Hedin, 2011). Frågorna utgick från en intervjuguide (Bilaga A) innehållande 
bakgrundsfrågor och intervjufrågor för att få en bild av informanternas upplevelser och 
besvara studiens syfte. Några frågor innehöll förbestämda följdfrågor som syftade till att 
förtydliga vilka områden frågan berörde. Intervjufrågornas ändamål var att samla in bred 
data och bestod av frågeområden som t.ex. vad som händer hos fysioterapeuten, huruvida 
man diskuterat strategier för att klara av vardagen och vad som upplevs som bra eller dåligt 
med fysioterapi. 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

För att rekrytera informanter togs initialt kontakt med EDS Riksförbund Sveriges ordförande 
för att ta reda på om förbundet var intresserade av ett samarbete. Efter ordförandes 
godkännande och påskrift av intyg om tillstånd för examensarbetet erhöll förbundets 
medlemsansvarige studiens informationsbrev. Detta informationsbrev skickades sedan ut 
från förbundet till lämpliga medlemmar utifrån inklusions- och exklusionskriterier. En 
medföljande text presenterade kort vad ett deltagande innebar och hur man anmälde intresse 
till författarna. Information saknas om hur många deltagare som kontaktades. Totalt 34 
personer anmälde intresse för deltagande varav 33 kvinnor och en man. Sex informanter 
valdes uteslutande pga. deras geografiska närhet och kontaktades av författarna för att 
bokning av tid och plats för intervju. Om någon av informanterna hade valt att avbryta sin 
medverkan under studiens gång hade ny rekrytering genomförts. Medlemmar som anmälde 
intresse men som ej blev utvalda mottog ett mail där författarna tackade för visat intresse. 
När examensarbetet är godkänt skickas detta efter önskemål till både informanter och 
riksförbundet. 

3.4.2 Intervjugenomförande 

Innan datainsamlingen påbörjades genomförde författarna varsin testintervju av en 
närstående. Dessa intervjuer var aldrig ämnade att användas i studien utan syftade endast till 
att utvärdera intervjuguidens utformning och kvalité samt huruvida frågorna var möjliga att 
svara på. Då frågorna bedömdes adekvata gjordes inga ändringar inför datainsamlingen.  

Författarna bestämde inför datainsamlingen hur arbetet och ansvaret för intervjuerna skulle 
fördelas jämnt. Författaren som bar huvudansvaret för samtliga intervjuer ledde intervjuerna 
och ställde frågorna utefter intervjuguiden. Författaren som hade en mer passiv roll agerade 
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observatör, ansvarade för ljudinspelningen och kompletterade vid behov med ytterligare 
följdfrågor för att minska risken för att missa information.  

De första två informanterna var tänkta som eventuella provintervjuer men bedömdes hålla 
hög kvalitet och kunde därför inkluderas i studien. Platsen för intervjuerna bestämdes i 
samråd med enskild deltagare. Fyra intervjuer ägde rum i informanternas hem och två på 
högskolan. Intervjuerna spelades in med diktafon baserat på samtycke från informanterna 
som erhölls muntligt på plats för intervjun. En av författarna bar huvudansvaret för 
utförandet av samtliga intervjuer och den andra deltog som observatör. Vid behov ställdes 
ytterligare följdfrågor för att bekräfta eller utveckla informanternas svar. I slutet av varje 
intervju ställde intervjuledaren frågan om informanten ville tillägga något eller komplettera 
med ytterligare information.  

3.5 Dataanalys 
Författarna genomförde en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Detta innebär att 
analysen utfördes genom att försöka hitta mönster och variationer i insamlad data utifrån 
informanternas upplevelser. Syftet var att gå från konkret data till en mer abstrakt förståelse 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Inspelat intervjumaterial avlyssnades och 
transkriberades separat av författarna för att sedan analyseras gemensamt. För att kunna 
särskilja informanterna åt under analysen namngavs de med varsin kod; D1-D6.  

Initialt granskade båda författarna samtliga transkriberade intervjuer för att göra sig bekanta 
med textens innehåll och kontext. Därefter lästes varje del mer detaljerat för att upptäcka 
eventuella likheter och skillnader i deltagarnas svar (Szklarski, 2015). Dataanalysen 
påbörjades genom att författarna plockade ut meningsbärande enheter ur det transkriberade 
materialet som besvarade syftet. En meningsbärande enhet bestod av en enskild mening eller 
ett segment ur texten, flera meningsbärande enheter som ansågs bestå av liknande innehåll 
hörde därmed ihop. De meningsbärande enheterna ströks under och diskuterades. För att 
göra data mer lätthanterlig bröts textinnehållet ner till mindre enheter genom kondensation, 
som innebär att de meningsbärande enheterna förkortades och endast det väsentliga i texten 
bevarades. Författarna genomförde kondenseringen separat och granskade sedan texten 
tillsammans för att kontrollera att den var textnära och inte innehöll egna tolkningar. Detta 
för att förhålla sig till det manifesta innehållet i insamlad data istället för det latenta som 
består av analys av t.ex. kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Den kondenserade texten fick sedan koder som kort beskrev innehållet 
och belyste meningarnas kärna. För att underlätta kategorisering skrevs materialet ut så varje 
meningsbärande enhet med tillhörande kod hamnade på varsin lapp. Kodord som hade 
likheter i innehållet samlades i kategorier och subkategorier som ämnade att svara på frågan 
”Vad?” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Dessa sammanställdes sedan i en tabell i en 
Word-fil, detta exemplifieras i tabell 1. Författarna gick flertalet gånger tillbaka till den 
transkriberade texten för att verifiera att data inte hade uppfattats fel i sitt sammanhang. För 
att stärka analysens tillförlitlighet diskuterades kategoriseringen vid grupphandledning och 
separat med handledaren för examensarbetet. 
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Tabell 1: Exempel på genomförande av analys  

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori 

"Jag tror de har 
gjort det bästa 
utifrån sina 
förutsättningar men 
jag tror att hade de 
vetat om att jag har 
haft den här 
diagnosen och de 
vetat vad det är så 
tror jag de hade 
tänkt annorlunda." 
D3  

De har alltid 
gjort sitt bästa 
men hade gjort 
annorlunda 
om de känt till 
min diagnos. 

Inte 
diagnosspecifik 
behandling. 

 Kunskap har 
betydelse 

”Tack om det finns 
en som vet vad det 
är så vore det 
jättebra. Som inte 
måste googla det 
först. Då kan de i 
alla fall hålla ett öga 
på deras mentala, 
det är ju inte.. 
allting håller ju 
ihop, alltså det 
fysiska och det 
emotionella.” D4  

Tacksamt om 
någon hade 
koll på EDS 
och hade koll 
på både fysiska 
och mentala 
delar då det 
hänger ihop. 

Fysiska och 
mentala delar 
hänger ihop. 

 Det är inte 
bara kroppen 

 

3.6 Etiska överväganden 
Examensarbetet ämnade att förhålla sig till Helsingforsdeklarationens (2013) etiska riktlinjer 
för hur medicinska studier på människor får genomföras. Vid tillfrågan om deltagande 
skickades ett informationsbrev ut där tillfrågade medlemmar i Riksförbundet fick ta del av 
studiens syfte, praktiska genomförande och vad ett deltagande innebär. Deltagandet var 
frivilligt och informanterna hade rätt att när som helst under studiens gång avbryta sin 
medverkan, vilket riksförbundet ombads betona vid intresseförfrågan till medlemmar. Vid 
bokning av intervjuer gavs informanten valmöjligheten att bestämma platsen för intervjun 
för att underlätta för informantens bekvämlighet och trygghet. 
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För att skydda informanternas konfidentialitet avidentifierades de i relation till de inspelade 
och transkriberade intervjuerna och tilldelades ett alias; ”D1-D6”. Detta i enlighet med 
dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) för att på rätt sätt 
skydda personuppgifter (Datainspektionen, 2018). Inspelade data förvarades genom separata 
ljudfiler på en inlåst USB-sticka som endast författarna hade tillgång till. Syftet med 
inspelningarna var att kunna gå igenom materialet flertalet gånger och ljudfilerna raderas vid 
avslutad studie och godkänt examensarbete. Samtycke avseende inspelning med diktafon 
erhölls muntligt på plats i enighet med samtyckeskravet i GDPR (Datainspektionen, 2018). 

4 RESULTAT 

Resultatet genererade i sex kategorier och två subkategorier. Kategorierna sammanfattar 
informanternas upplevelser av fysioterapeutiska åtgärder och bemötande (se Tabell 2). 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier som beskriver informanternas upplevelser. 

Kategori Subkategori 

Det är inte bara kroppen  

Fysioterapeutens kunskap har 
betydelse 

 

Kommunikationen har betydelse för 
att fysioterapeuten ska förstå mig 

 

Fysioterapeuten anpassar efter mina 
behov 

 

Lära mig nya strategier Lärdomar för vardag, Lärdomar för träning 

Upplevd effekt av fysioterapi  

 

4.1 Det är inte bara kroppen 
En framträdande upplevelse bland informanterna var att det var viktigt att en fysioterapeut 
inte bara ser till de biologiska och kroppsliga symtomen av deras tillstånd utan även ser till 
det mentala måendet och hur både det fysiska och mentala har inverkan på varandra. Vid 
kroniska tillstånd är det påfrestande att försöka må bra varje dag, vilket framkom som en 
upplevelse. Något informanterna tog upp som önskvärt är att fysioterapeuten har en 
helhetssyn och inte endast fokuserar på en kroppsdel eller enstaka besvär. Det framkom även 
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en avsaknad av samtal om sociala strategier, då en upplevelse var att man ofta känner sig 
begränsad i sociala sammanhang. 

”Så nånting som vore kanske bra för vissa med EDS, ja alla de här olika sällsynta 
diagnoser, det är att det finns nån… alltså fysioterapeuten kanske kan kolla lite hur de 
mår och ta upp det, gå och prata med den här människan. För jag tror att man jobbar 
så hårt med att vara okej hela tiden så man inte kollapsar att det, om man inte har 
liksom nån som kan ta hand om dig hemifrån och prata med dig.” D4. 

”Ja men det är nog det som vi är inne på, helheten. Att se helheten. För det är så 
viktigt. För man är ju inte bara en kropp, och man är inte bara en knopp.” D1. 

"Och därför tror jag att man ska icke som sjukgymnast tänka så mycket funktionellt 
som många vi allihopa bara en maskin som ska bli starkare utan att man kan behöva 
andra saker. Man kan bli stark på ett annat sätt." D3. 

4.2 Fysioterapeutens kunskap har betydelse 
Något som framkom är vikten av fysioterapeutens förståelse för ens tillstånd gällande de 
diagnosspecifika aspekterna man kan förvänta sig för en person med EDS. Att kunskap har 
betydelse var något som framträdde under intervjuerna. En fysioterapeut som är kunnig om 
diagnosen och individens specifika symtom upplevs underlätta för både behandling och 
bemötande. Förväntningar som kunde uppstå inför besöken var att fysioterapeuten besitter 
kunskap om EDS.  

”Det är ju mycket lättare nu när jag har en diagnos än innan när man misstänker 
liksom att det är nånting med bindväven, mjukdelarna. Då får alla liksom sin egen, 
liksom bild i huvudet och ’Ja men då ska vi göra såhär’ och så. Men nu är allt mycket 
lättare. Man har liksom en diagnos på pappret. Även om inte alla sjukgymnaster 
liksom kan sjukdomen så, så har de ändå hört det nånstans så.” D2. 

"Jag tror de har gjort det bästa utifrån sina förutsättningar men jag tror att hade de 
vetat om att jag har haft den här diagnosen och de vetat vad det är så tror jag de hade 
tänkt annorlunda." D3. 

4.3 Kommunikationen har betydelse för att fysioterapeuten ska förstå 
mig 

Under intervjuerna upplevdes det även att kommunikationen mellan fysioterapeut och 
patienten är viktig. Här framkom skillnader i svaren där en upplevelse var att det aldrig 
uppstått missförstånd och kontakten varit god, medan en annan upplevelse var att ha blivit 
ifrågasatt och haft en rädsla att inte bli tagen på allvar. Att inte ha blivit inkluderad i sin 
behandling var något som framkom, där fysioterapeuten inte lyssnat eller förstått 
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patienternas olikheter. Det framkom att det upplevdes viktigt att fysioterapeuten behöver 
vara lyhörd för patienten och att det finns en tvåvägskommunikation. 

”Vi har jättebra kommunikation. Hon är väldigt mjuk och lyhörd och lyssnar väldigt 
noga på mig och gör ingenting utan att hon liksom kollar hela tiden att det känns 
liksom, bra. Hon är väldigt mjuk och lugn person, som liksom får en att bli lugn när 
man kommer dit.” D2. 

”Då har de inte lyssnat så mycket. De har trott att de vet bättre än jag vad jag behöver. 
Men framförallt att de inte har lyssnat. Och därför har jag liksom provat ganska 
många då, och det har inte fungerat för det är ingen idé att gå hos nån sjukgymnast 
som inte lyssnar på vad jag säger. För det här får ju jag jätteont av men tycker ändå 
att jag ska göra det. Så det har inte varit någon bra kommunikation då, tyvärr.” D2. 

4.4 Fysioterapeuten anpassar efter mina behov 
Det framträdde att fysioterapeuter som bemöter patienten som en enskild individ var något 
som uppskattades. Det framkom även att det var omtyckt när en fysioterapeut samlade flera 
personer med EDS i en träningsgrupp med individuella program. En betydande faktor 
upplevdes vara att fysioterapeuten behandlade de aktuella problemen man sökte för. Andra 
betydande faktorer som framkom var att fysioterapeuten tog hänsyn till önskemål och 
anpassade behandlingen efter aktuell problematik. 

”Hon ställer ju mycket frågor första besöket, vad jag söker för besvär och vad jag har 
för sjukdomar. Vad jag själv har för förväntningar och utefter så har hon liksom 
utarbetat en behandlingsplan så, vad jag tycker att jag behöver hjälp med och sen så 
har hon utformat sin behandling efter det.” D2. 

”Det var ingen sån här gruppledning att ’nu gör vi det här, sen gör vi det här’. Allt var 
individuellt. Alla hade varit på sina besök innan och sen kallade de ihop oss liksom. 
Så det var suveränt. Mer sånt.” D1. 

4.5 Lära mig nya strategier 
Det framkom att fysioterapeuter försett sina patienter med lärdomar för att hantera sina 
symtom och besvär både gällande strategier i vardagen och hur man ska tänka vid träning. 
Det förekom även att man inte diskuterat strategier överhuvudtaget tillsammans med sin 
fysioterapeut. Huruvida man lyckats tillämpa diskuterade strategier eller ej beskrevs varierat.  

4.5.1 Lärdomar för vardag 

Under intervjuerna framkom det hur fysioterapeuter jobbade med att tillsammans med 
patienterna komma fram till strategier för att hantera vardagliga situationer som kunde te sig 
problematiska. Detta kunde vara både restriktioner för rörelser man bör undvika men också 
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tips för hur man kan underlätta vissa moment i vardagen. Något som uppskattades var att 
fysioterapeuten lärde ut ett nytt förhållningssätt för hur man hanterar EDS. En upplevelse 
var att det har varit svårt att tillämpa strategierna pga. omgivningsfaktorer som ej går att 
påverka.  

”Jag satt som en groda eller vad det heter. Det är skitbekvämt tycker jag, men det får 
inte jag göra mer, så det var lite en sån här sak ’sitt inte mer som en groda, aha okej’. 
Så lite såna saker inom min behandling har de förklarat.” D4. 

”Jag får icke sitta på golvet vilket jag kan också hur länge som helst men då hoppar 
bäckenet. Så jag har små pallar överallt så jag alltid sitter på en pall.” D3. 

4.5.2 Lärdomar för träning 

För att undvika besvär relaterat till träning ansågs det viktigt att gå igenom strategier för 
detta tillsammans med sin fysioterapeut. Det lyftes fram att man tagit med sig lärdomar man 
fick från fysioterapeut och applicerade detta till den egna träningen. Upplevelser kring detta 
handlade om att man lärt sig balansera träningen genom en lagom dosering och att våga ge 
kroppen tid för återhämtning.  

”Så jag har, jag ska inte säga minimerat, men jag har, när jag tränar så tränar jag 
absolut inte sådär som jag gjorde förut. Utan jag tänker till och så försöker jag tänka 
på övningar där jag inte översträcker leder och så. Men framförallt det här att inte 
träna alla dagar i veckan, som jag gjorde där förut.” D1.  

4.6 Upplevd effekt av fysioterapi 
Under intervjuerna framkom vikten av en fungerande behandling men också hur olika det 
kan se ut. En bra fysioterapeut upplevdes kunna göra stor skillnad för individen och 
behandlingen kunde vara livsförändrande. Det framkom att fysioterapeutisk hjälp var den 
som värderades som viktigast och fysioterapeuten kunde ge stöd till ett mer aktiv liv genom 
åtgärder som upplevdes ha effekt för välmående. Vissa åtgärder upplevdes bidra till att man 
sluppit smärta och lett till att man momentant känt sig som en ny människa.  

”Nej men hon har verkligen förändrat mitt liv att jag inte, förut var det bara att jag 
försökte bli av med låsningar i SI-lederna och nu har jag det väldigt, väldigt sällan.” D6. 

”Ja men dels har jag ju fått de här övningarna då som jag ska göra och dels så har man 
väl känt liksom att det har blivit bättre till nästa gång eller, aa. Och på sikt så har man 
ju kanske sluppit den värken som man hade.” D5. 

En upplevelse var att det har varit svårt och tagit tid att hitta en bra fysioterapeut. Detta 
upplevdes som ett frustrationsmoment när man inte nådde önskvärda resultat trots egen 
ansträngning. Det framgick att vissa fysioterapeuter utförde åtgärder som inte upplevdes ha 
haft effekt, där behandlingarna beskrevs som flummiga och effektlösa. Det uttrycktes även en 
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brist på kontinuitet där en upplevelse var att man inte fått den uppföljning med frekventa och 
regelbundna kontakt med fysioterapeut man ansåg sig behöva.  

”Om jag kanske totalt har gått hos 30–40 olika fysioterapeuter i mitt liv så kanske det 
är 5 av dem som jag känner verkligen har gjort skillnad.” D6. 

”Och det har varit väldigt diffusa behandlingsmetoder och sådär. Så att... det har inte 
funkat, har det inte gjort. Jag har ändå gett det tid liksom, att ja men jag går några 
gånger, det kommer nog att bli bättre. Men det har inte blivit det.” D2. 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 
I resultatet framkom framförallt vikten av förståelse för hur tillståndet påverkar fler delar än 
bara kroppen där fysioterapeutens kunskap och kommunikation var betydande faktorer. Det 
lyftes fram upplevelser av vilken upplevd effekt fysioterapi hade för välmåendet och vilka 
lärdomar informanterna tagit med sig hem och försökt tillämpa i både vardag och träning. 
Ytterligare framkom huruvida behandlingen upplevdes ha anpassats efter individens behov 
men även att det var svårt att hitta en bra fysioterapeut som använde fungerande metoder. 

5.2 Resultatdiskussion 
Det har under intervjuerna framkommit att den fysioterapeutiska behandling informanterna 
erbjudits inte motsvarat alla förväntningar. Detta beskrivs av informanterna som att man 
upplever att fysioterapeuterna inte haft kunskap eller förståelse för tillståndet. Detta 
sammanfaller med Engelbert et al. (2017) med slutsatsen att många kliniskt verksamma 
fysioterapeuter har bristande kunskap om diagnosen och därmed inte kan erbjuda en 
högkvalitativ behandling. Utöver att ha konstaterat fysioterapeuters kunskapsbrist saknas 
det även internationella riktlinjer för behandling av EDS (Engelbert et al., 2017). Att dra en 
slutsats om att fysioterapeutens kunskapsnivå direkt påverkar bemötandet går inte att göra 
men det finns däremot goda belägg för att misstänka detta sett till hur informanterna delgett 
sina upplevelser kring ämnet.  

En god kommunikation fysioterapeut och patient sinsemellan ansågs vara en betydande 
faktor för att skapa gemensam förståelse. Det framkom dock att informanterna upplevt att 
fysioterapeuter haft svårt att förstå och lyssna på sina patienter vilket haft en negativ 
påverkan på bemötandet. Med en icke-fungerande kommunikation finns risken att samtal 
om psykosociala aspekter av tillståndet kan gå förlorade. I en studie av Fritz, Söderbäck, 
Söderlund & Sandborgh (2018) framkom att fysioterapeuter upplevde att det var pinsamt att 
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fråga om psykosociala faktorer vilket hindrade dem från att applicera en beteendemedicinsk 
approach i praktiken. Att identifiera psykosociala faktorer är en ovan färdighet för 
fysioterapeuter vilket kan försvåra möjligheten att ge en för patienten förståelig förklaring för 
dennes beteendeproblem. Flertalet studier har indikerat att det är vanligare att 
fysioterapeuter använder en enklare och mer bekväm lösning genom att fokusera på de 
biomedicinska faktorerna trots att man utbildats inom beteendemedicin (Fritz, Söderbäck, 
Söderlund & Sandborgh, 2018). Detta var något som framkom i denna studie där en 
upplevelse var att man inte diskuterat psykosociala strategier utan främst fokuserat på 
fysiska strategier i vardag och träning. Enligt Sanders, Foster, Bishop och Ong (2013) behövs 
en balans mellan patientens biomedicinska och psykosociala faktorer för att hantera 
smärtproblematik, dock har fysioterapeuter svårt att adaptera strategier för att både 
identifiera och hantera dessa. 

Att arbeta beteendemedicinskt innebär för fysioterapeuten att bl.a. utarbeta patientens 
behandling baserat på mer än endast biologiska symtom som förklarande faktor för 
patientens smärtrelaterade beteenden (Denison & Åsenlöf, 2012). I resultatet lyftes önskan 
fram om att ha en fysioterapeut som ser till en större helhet i behandlingen. Begreppet helhet 
uttrycktes som ett samband mellan det fysiska och mentala måendet och hur viktigt det är att 
man uppmärksammar detta. Detta kan kopplas till Broberg & Lennés (2017) beskrivning att 
en fysioterapeuts kunskapsbas om människan utgår från fysiska, psykiska och sociala 
aspekter. I artikeln av Bulbena et al. (2017) menar de på att psykologiska och sociala faktorer 
negligeras gentemot de fysiska faktorer som dagens behandling fokuserar på. För att uppnå 
den önskvärda helheten som informanterna upplever sig sakna behöver samspelet mellan 
dessa faktorer undersökas och utvärderas vidare genom vidare studier. 

Även fast det finns tydliga diagnoskriterier för de olika EDS-typerna (Beighton et al., 1998) är 
det inte optimalt att behandla varje patient enbart utefter vilken diagnos denne erhållit. Det 
framkom i resultatet att det är både uppskattat och viktigt att fysioterapeuten bemöter sina 
patienter som enskilda individer med individuella besvär. Symtomen varierar mellan olika 
individer vilket framkommit som en betydande faktor för vilken hjälp man önskar få av en 
fysioterapeut (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Något som framkom var att det tidigare 
fanns en fysioterapeutledd träningsgrupp på en vårdcentral. Det som uppskattades mest med 
detta var att alla hade individuella program som utgick från deras individuella problem trots 
att alla hade samma diagnos i grunden. En annan aspekt av att träna i grupp på detta sätt när 
man har ett kroniskt tillstånd är möjligheten att socialisera sig med personer med en 
liknande situation och därmed stödja varandra på vägen mot en beteendeförändring. Detta är 
en viktig aspekt sett till hälsa enligt Bandura (1986) där psykosociala aspekter interagerar 
med de biologiska. Genom att träna tillsammans och förstärka varandra kan man även uppnå 
en ökad self-efficacy för en bibehållen eller ökad aktivitetsnivå.  

Fysioterapeuten har en viktig roll i den multidisciplinära behandling som EDS-patienter 
behöver (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Här skilde sig dock upplevelser åt huruvida 
man hittat en fysioterapeut man är nöjd med eller inte. En upplevelse som framkom var att 
en fysioterapeut hjälpt individen till positiva förändringar i dennes liv. En annan upplevelse 
var en frustration över effektlös behandling och jakten efter en bra fysioterapeut. Det 
framgick att man går till fysioterapeuten för att kortsiktigt bli behandlad för aktuella 
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problem, t.ex. reponering av luxerade leder. Detta uttrycktes även som den mest effektiva 
behandlingen som gav momentan smärtlindring för tillfälliga symtom. Denna typ av manuell 
terapi saknar studier som bevisar dess effekt för individer med EDS (Engelbert et al., 2017). 
För att kunna hantera smärtan mer långsiktigt behöver fysioterapeuten tillsammans med 
patienten arbeta fram strategier för att behandla orsaken bakom problemet (Chopra et al., 
2017).  

Att ha diskuterat beteendestrategier tillsammans med sin fysioterapeut var något som 
informanterna upplevde som mycket uppskattat. En del av behandlingen för EDS är olika 
former av träning som vid t.ex. felaktig dosering kan innebära en del svårigheter men 
träningen fungerar också som en viktig del av det egna omhändertagandet. Eftersom 
personer med EDS uttryckligen vill undvika att ta ut leder i ytterlägen eller belasta för tungt 
för att minska risken för smärta och luxationer och/eller subluxationer (Kakadia & Kanaki, 
2011) behövs även hjälp med strategier för träningen. Arthur et al. (2016) beskriver hur 
regelbunden träning är den mest frekvent använda strategin för att hantera kronisk smärta 
vilket även framkommer som den mest förekommande fysioterapeutiska behandlingen 
informanterna erhållit. Man har fått hjälp med upplägget av vilken typ av träning man kan 
utföra, hur den ska ske och i vilken utsträckning. Enligt Engelbert et al. (2017) saknas evidens 
kring specifika träningsformer, vilket innebär att man som fysioterapeut istället får resonera 
kring individens förutsättningar och begränsningar för att anpassa träningen efter patientens 
behov (Zhou, Rewari & Shanthanna). Tillsammans med sin fysioterapeut har informanterna 
försökt identifiera aktuella problemsituationer för fysisk träning och vardagliga aktiviteter för 
att på så sätt lära sig nya strategier för att kunna bemästra dessa. Detta framkom som 
uppskattat men ibland svårapplicerbart pga. opåverkbara omgivningsfaktorer. Dessa 
strategier kan fungera som en grundsten och förutsättning för det egna omhändertagandet. 
Om man lyckas tillämpa beteendestrategier i det dagliga livet finns möjlighet att därmed 
även kunna minska behovet av vårdinsatser på lång sikt (Jakobsson, 2007). En upplevelse 
var att man ville träffa fysioterapeut från en till flera gånger/vecka för att få hjälp med sina 
besvär. Om man istället tidigt ger patienterna tid för att gå igenom individanpassade 
strategier hade möjligtvis behovet av så frekventa besök minskat (Jakobsson, 2007).  

Trots att man uttryckligen vet att fysioterapeutisk behandling är viktigt (Engelbert et al., 
2017) har det under intervjuerna framkommit en avsaknad av kontinuerlig behandling med 
tillfredsställande uppföljning. Ett stort problem vid EDS är den kroniska smärtan och för att 
hantera den anses träning tillsammans med förändring av levnadsvanor som den mest 
framgångsrika metoden för detta (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). Ett otillfredsställt 
kontinuerligt stöd från fysioterapeut skulle därför kunna leda till en onödigt hög 
smärtpåverkan och begränsning av vardagliga sysslor och även begränsa personer med EDS i 
sociala sammanhang. Att förändra levnadsvanor för att ge sig själv förutsättningarna att 
undvika smärtgenererande moment (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018) bygger ofta på en 
beteendeförändring. För att en beteendeförändring ska kunna ske framgångsrikt beskriver 
Bandura (1986) interaktionen mellan individen, omgivningen och beteendet. Här kan 
fysioterapeuten ha en viktig roll i att ge stöd för beteendeförändringen genom att upplysa 
patienten om lämpliga fysiska, emotionella och kognitiva strategier för att handskas med 
tillståndets krävande aspekter och öka chanserna för att bibehålla det önskade beteendet att 
hålla sig aktiv och tränande (Sandborgh et al., 2018). Fysioterapeuten är en omgivningsfaktor 
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som spelar en stor roll för personer med EDS och är också något som dessa personer önskar 
stöd av vilket framgått i intervjuerna. En upplevelse som framkom var att man önskade träffa 
fysioterapeut en-tre gånger/vecka. Detta uttrycks som ett behov av fysioterapeutkontakt med 
hög frekvens och under lång tid. Den önskade kontinuerliga kontakten från fysioterapeut kan 
indikera ett stort behov av stöd vid beteendeförändring.  

Vid ett kroniskt tillstånd som EDS är det för det egna omhändertagandet särskilt viktigt att 
arbeta med självreglering. I resultatet framkom en upplevelse om att det känns påfrestande 
att försöka må bra varje dag för att inte kollapsa och att man behöver ha någon som tar hand 
om en. Om individen bestämmer sig för att inte engagera sig i hälsosamma beteenden och är 
inaktiv i det egna hanterandet av sjukdomen reflekterar det en specifik hanteringsstil. Så 
länge individen inte är totalt ignorant gentemot hälsosamma beteenden är det inte omöjligt 
att hantera dennes hälsa, den enda frågan är hur det ska gå till (Lorig & Holman, 2003). I en 
observationsstudie av Olsson, Ekelund, Degerstedt och Thorstensson (2019) ökade self-
efficacyn mer för de patienter med artros som hade träning som en del av interventionen, 
vilket indikerade att det kan vara viktigt att erbjuda stöd för självreglering tidigt i 
sjukdomsförloppet. En ytterligare slutsats var att den ökade graden av self-efficacy för 
smärthantering inte var bibehållen efter en tolvmånadersuppföljning vilket indikerade på att 
fortlöpande stöd kan vara nödvändigt (Olsson et al., 2019). För att vidmakthålla ett beteende 
är det av betydelse att identifiera patientens inre förstärkare och därmed långsiktigt minska 
behovet av yttre förstärkning från fysioterapeut. Det framkom variationer i huruvida man 
diskuterat strategier för tillämpningar i vardag och träning, där en upplevelse var att man 
inte berört problem i det dagliga livet. Viktigt är därför att arbeta med återfallsprevention 
genom att identifiera möjliga framtida hinder och diskutera strategier för hur dessa kan 
överkommas (Denison & Åsenlöf, 2012). Genom att använda stödjande metoder för 
beteendeförändring kan man hjälpa patienterna att optimera eget omhändertagande och 
därmed förhoppningsvis minska det upplevda behovet av högfrekventa besök. En upplevelse 
som framkom var att fysioterapeuten hjälpte informanten att tillämpa ett nytt 
förhållningssätt vid EDS. Dessa strategier kan bidra till nya beteenden som ökar graden av 
delaktighet i vardagliga aktiviteter. Att förstärka dessa önskvärda beteenden kan öka 
patientens self-efficacy för en del av eller hela målbeteendet vilket i sin tur ökar 
sannolikheten för att beteendet upprepas. Fysioterapeuten kan behöva hjälpa patienten att 
identifiera inre förstärkande faktorer för att öka dennes self-efficacy inför att på egen hand 
kunna monitorera och sedan självreglera målbeteendet (Denison & Åsenlöf, 2012).  

5.3 Metoddiskussion 
En kvalitativ design valdes för studien där datainsamlingen skedde genom individuella 
intervjuer. Detta tillvägagångssätt valdes för att besvara studiens syfte där författarna ville 
undersöka och fånga upp informanternas individuella upplevelser ur ett bredare perspektiv 
och öppna upp för djupare reflektioner. Intervjuer med en semistrukturerad design främjar 
en mer nyanserad dialog med chans till följdfrågor (Hedin, 2011) till skillnad från styrda och 
direkta frågor där intervjuaren leder en utfrågning. På detta sätt ter sig intervjun mer 
naturligt med syftet att skapa en avslappnad miljö där deltagarna fick hamna i fokus. Genom 
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att träffa deltagarna fysiskt fick författarna chans att läsa av aspekter i kommunikationen, 
såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge som kan vara bidragande faktorer i analysen.  

Initialt diskuterades valet av metod och en kvantitativ design övervägdes. Med en kvantitativ 
metod hade möjligheten att på kort tid inkludera fler deltagare i studien underlättats. Ett 
frågeformulär hade då skickats ut i form av webbaserade enkäter, men då författarna inte 
kunde hitta en lämplig enkät passande studiens syfte valdes detta bort. En enkätstudie hade 
sannolikt genererat mer ytliga svar än vad författarna eftersträvade och inte gett den djupare 
beskrivning av deltagarnas upplevelser som eftersträvades. Baserat på det valda fenomenet 
författarna ville studera ansågs därför en kvalitativ metodansats vara lämpligare att använda 
(Fejes & Thornberg, 2o15a). Den kvalitativa metoden gav författarna möjlighet till en 
helhetsbild över personernas upplevelser. Tanken var att författarna ville bygga upp ett 
förtroende gentemot deltagarna för att de skulle våga delge sina tankar och känslor. Detta 
hade troligtvis inte varit möjligt med en kvantitativ metod med exempelvis enkäter där 
frågeformulär innehåller en mer formell kontext och utrymmet för fria svar är begränsat och 
inget personligt möte äger rum. I enkäter hade det även kunnat uppstå en risk för 
missförstånd och felaktiga tolkningar av både frågor och svar. Författarna ansåg därför att 
kvalitativa intervjuer öppnade upp för chanser till förklaring och eventuella kompletteringar 
av svar på plats. 

Studiens ändamålsenliga bekvämlighetsurval ämnade att hitta informanter som bedömdes 
ha erfarenhet av tillståndet och behandling hos fysioterapeut, vilket är en betydande faktor 
för resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I och med ett medlemskap i 
EDS Riksförbund antog författarna att informanterna hade viss erfarenhet, var engagerade 
och därför villiga att dela med sig av sina berättelser. Detta antagande visade sig stämma 
överens med verkligheten. Trots att studien endast innefattade sex informanter upplevde 
författarna att ett rikt material uppnåddes och var därför oberoende av antal intervjuer. Data 
upplevdes hålla god kvalité då det besvarade studiens syfte och tolkningar av resultatet 
beskrevs logiskt. Kategorierna som dataanalysen ledde fram till ansågs överensstämma med 
författarnas känsla för vad informanterna berättat och lyfter fram vad som avsågs beskrivas. 
Resultatet kan baserat på detta anses som giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Dock är det osäkert om mättnad uppnåddes då studien begränsades av examensarbetets 
omfattning. Det är möjligt att fler informanter och vidare datainsamling hade kunnat tillföra 
ytterligare variation. Informanterna befann sig i författarnas geografiska närhet och kan 
därmed ha tillhört samma landsting och träffat samma vårdgivare vilket innebär att 
resultatet blir svårare att överföra till en liknande population i andra län. 

Urvalet var av författarna tänkt att utgöra ett representativt urval för patientgruppen, utifrån 
rådande prevalens för EDS (Socialstyrelsen, 2015) (Zhou, Rewari & Shanthanna, 2018). 
Antalet kvinnor som anmälde intresse till studien var 33 av totalt 34 personer vilket kan 
kopplas till att tillståndet är vanligare förekommande bland kvinnor än män (Zhou, Rewari & 
Shanthanna, 2018). Utöver att prevalensen av EDS är högre bland kvinnor är det också 
möjligt att kvinnor är överrepresenterade i Riksförbundet. Kvinnor är oftare medlemmar i 
patientorganisationer än män, troligtvis pga. att de är mer villiga att söka hjälp och mer 
mottagliga för hjälpen de får (Eurordis, 2009). En annan tänkbar möjlighet är att kvinnor är 
mer benägna att delta i denna typ av studie. Detta kunde även ses i enkätstudien av Eurordis 
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(2009) där fördelningen av respondenter var 82% kvinnor och 18% män. Det är möjligt att 
andra upplevelser hade framkommit om även män hade inkluderats. Andelen kvinnor som 
ansåg sig ha blivit illa bemötta inom vården var signifikant högre än andelen män i en studie 
från 2007 (Jakobsson). Baserat på Jakobssons (2007) slutsatser fanns en risk för ett 
missvisande resultat i denna studie om de deltagande kvinnorna erfarit övervägande negativa 
upplevelser vid bemötande från fysioterapeuter. Detta behöver dock inte betyda att 
upplevelserna hade varit mer positiva om även män hade inkluderats i urvalet. 

Att kunna genomföra professionella intervjuer kräver kunskap och erfarenhet. Höga krav 
ställdes även på intervjuaren som behövde vidmakthålla hög och konsekvent kvalité för att få 
ut givande material ur intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2015b). Författarnas brist på 
erfarenhet av att genomföra intervjuer kan anses som en svaghet. Intervjuerna bestod till en 
början av flertalet följdfrågor som kunde avvika från syftet. Efter att ha lyssnat på de första 
intervjuerna blev överflödiga följdfrågor mindre frekvent förekommande och författarna 
lyckades under datainsamlingens gång förbättra sin intervjuteknik. Intervjuguiden syftade 
till att hjälpa intervjuaren hålla sina frågor öppna i bästa möjliga mån för att minimera risken 
för ledande frågor där man söker specifika svar. Ibland kunde ledande frågor behövas för att 
bekräfta viss information, men deltagaren skulle känna att denne hade utrymme att tala fritt.  

Samtliga intervjuer skedde under liknande omständigheter där samma författare bar 
huvudansvaret för intervjun och den andra fungerade som ett stöd vid behov. Detta har 
minskat risken för variationer gällande formuleringar av frågor och följdfrågor vilket ökar 
resultatets tillförlitlighet. En styrka i studien är att båda författarna genomförde 
analysprocessen gemensamt vilket medför en konsensus mellan författarnas tolkningar av 
data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Dataanalysens tillförlitlighet har ytterligare 
stärkts genom att diskutera och granska kategorier i flera steg vid grupphandledning och med 
handledare. Detta gjordes för att minska risken för att bli hemmablinda av eget material. 
Något som hade kunnat stärka resultatets tillförlitlighet ytterligare vore ifall informanterna 
fick ta del av en sammanfattning av det transkriberade materialet för att ge möjlighet till 
kompletteringar och korrigeringar, alternativt genom uppföljande intervjuer kring 
oklarheter. 

Vid analysarbetet hade författarna initialt svårt att undvika att tolka materialets latenta 
innehåll. Till en grad genomfördes därför en omedveten tolkning av underliggande budskap 
då författarna vid utförandet av analysen mindes tillbaka till informanternas sinnesstämning 
vid intervjun. En upplevelse som uttrycktes som negativt laddad tolkades lätt därefter. Efter 
egna granskningar och diskussion med handledare reviderades analysen för att eftersträva en 
tolkning av textens manifesta innehåll. Detta åstadkoms genom att författarna försökte 
återge informanternas upplevelser textnära i högsta möjliga grad (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Under arbetets gång krävdes regelbundna påminnelser författarna 
sinsemellan för att sträva mot en textnära tolkning. 

Det fanns en risk för att författarnas egna värderingar och tankar skulle vävas in i intervjuer 
och dataanalys. Författarna ämnade att förhålla sig neutrala under studiens gång utan 
förutfattade meningar men detta kunde vara en svårighet eftersom en personlig kontakt 
upprättades med deltagarna. Författarnas brist på erfarenhet avseende genomförande av 
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kvalitativa studier hade även en avgörande betydelse och kan ses som en svaghet. För att ett 
professionellt förhållningssätt skulle upprätthållas krävdes att författarna försökte bibehålla 
ett neutralt perspektiv under intervjuerna för att inte blanda in personliga känslor och 
värderingar. Med tanke på att diagnosen medför livslång problematik krävdes dock 
uppvisande av empati för att bekräfta personens känslor. Med den induktiva ansatsen i 
åtanke var det därför viktigt att författarna tog distans från materialet under analysen för att 
sträva mot ett neutralt resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Under både litteratursökning och datainsamling skapade författarna sig en viss förförståelse 
kring tillståndet vilket påverkar studiens trovärdighet. Genom att läsa tidigare studier som 
undersökt personer med EDS ökade författarnas teoretiska kunskap om tillståndet. Detta 
kunde leda till svårigheter att under datainsamling och -analys bevara ett förutsättningslöst 
förhållningssätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) vilket kan ses som en svaghet. 
Författarnas fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk inriktning kan ha bidragit till 
att både intervjufrågorna och analysarbetet präglats av en beteendemedicinsk förförståelse. 
Detta kan dock även ha fungerat som en styrka då författarna haft en möjlighet att nå en 
djupare reflektion av de upplevelser som förmedlades i intervjuerna. I resultatet ansåg 
författarna det viktigt att informanternas röst var de som hördes istället för att författarnas 
tolkning presenterades. Detta ökar studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017).  

Studiens resultat skulle kunna överföras till andra typer av EDS med GJH som symtom, detta 
främst pga. det stora behovet av fysioterapi för att hantera smärta. Det kan även överföras till 
andra kroniska tillstånd som ställer höga krav på eget omhändertagande då det i resultatet 
framkom att psykosociala faktorer var av stor betydelse. I resultatet redovisas upplevelser 
som kan stämma överens med tidigare forskning på personer med EDS, som att kunskap har 
betydelse men upplevs saknas hos många fysioterapeuter (Engelbert et al., 2017). Genom att 
urvalet bestod av informanter med olika bakgrund kan studien ha belyst en variation i 
upplevelser och bidra till en bredare bild (Lundman & Granheim, 2017). Olika individer har 
olika sociala- och fysiska omgivningsfaktorer som påverkar deras beteende (Bandura, 1986) 
och dessa eventuella skillnader och likheter i upplevelser var viktiga att klarlägga i analysen. 
Denna studie kan dock endast ge en uppfattning om vad som skulle kunna undersökas vidare 
då studiens omfattning begränsar möjligheten för överförbarhet. För att kunna identifiera 
fler mönster och variationer behövs mer djupgående studier inom området.  

5.4 Etikdiskussion 
Under arbetets gång har författarna varit noggranna med att förhålla sig till GDPR för att 
skydda informanternas personuppgifter (Datainspektionen, 2018). Författarna förhöll sig 
även till Helsingforsdeklarationen (2013) och dess innehåll. Avidentifiering av personlig 
information skedde fr.o.m. att respektive intervju påbörjades då varken namn, ålder, eller 
boendeort spelades in. Inspelat material förvarades som planerat på en inlåst USB-sticka 
endast författarna hade tillgång till. Informanterna var införstådda med vad ett deltagande 
innebar genom utskickat informationsbrev vilket även tydliggjordes muntligt inför intervjun. 
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Det var viktigt för författarna att informera om det frivilliga deltagandet för att inte 
informanterna skulle känna sig pressade att delge information om sina liv. Samtliga 
informanter valde att fullfölja sin medverkan och inga konflikter uppstod mellan författarna 
och inblandade parter.  

Intervjuerna genomfördes på en för informanten accepterad och neutral plats utan 
störmoment där avskildhet kunde garanteras. Detta för att minimera risken att bli påverkad 
eller avbruten av sin omgivning och för att öka informanternas trygghet eftersom det kunde 
vara känsligt att prata om sitt tillstånd. Frågorna var därför öppet utformade och inte 
känsloladdade vilket gjorde det möjligt för informanterna själva att välja hur djupgående de 
ville svara. Detta kunde minimera risken för att informanterna skulle känna obehag, bli 
påminda om sin sårbarhet eller förstärka känslan av att vara oförstådda. Författarna erbjöd 
intervjuer i lokal på högskolan som ett neutralt alternativ men majoriteten valde att bjuda in 
till intervju i sina egna hem. En fördel med att hålla intervjuerna i informanternas hem var 
att de kan ha upplevt sig vara mer avslappnade i en trygg hemmiljö vilket öppnade upp för 
djupare svar. Intervjuerna som hölls i högskolans lokaler bjöd in till en mer neutral plats, 
men författarna upplevde att frågorna resulterade i mer formella svar.  

Vid intervjuerna framkom det en känsla av sorg hos informanterna vilket ställde höga krav på 
författarna gällande att visa empati för att bekräfta informanternas känslor. Författarna hade 
inför intervjuerna i åtanke att EDS är associerat med både ångest och depression samt att 
kronisk smärta kan vara en bidragande faktor till psykiatriska åkommor (Hershenfeld, 2016). 
Informanternas svar varierade i djup och det förekom att informanterna delade med sig av 
intima känslor och upplevelser. Vid de tillfällen när informanterna upplevts som mest 
känslosamma har de i större utsträckning fått prata ut även om de kan ha avvikit från ämnet. 
Författarna la vikt vid att visa lyhördhet för informanterna och minska risken för att de skulle 
känna sig oviktiga och förminskade. Författarna upplevde det svårt att i dessa lägen avbryta 
informanten och påminna om den ursprungliga frågan. Detta har ibland resulterat i längre 
intervjuer med data som inte kunnat användas i studien.  

Det fanns en risk för att det kunde bli en ojämn arbetsfördelning och att någon av författarna 
skulle känna sig styrd av den andra. Maktbalansen författarna sinsemellan upplevdes dock 
inte problematisk och genererade därför inte i några svårigheter sett till varken 
kommunikation eller framställandet av arbetet. En ytterligare risk var att det kunde uppstå 
en slags maktposition gentemot informanterna vid intervjugenomförandet där författarna 
lätt kunde ses som experter inom ämnet. Risken var då att informanten kunde känna sig 
pressad att besvara frågorna på ett visst sätt och behöva förhålla sig till författarnas 
eventuella hierarkiska högre status. För att reducera denna risk ämnade författarna att vid 
inledning av mötet att bekanta sig med informanterna på ett avslappnat sätt och inte direkt 
gå in på intervjugenomförandet. Detta kan ha hjälpt informanterna att känna sig mer 
bekväma gentemot författarna och se varandra mer som jämlikar.  
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6 SLUTSATSER 

Studiens resultat påvisar att dessa informanter med EDS har varit med om många olika 
upplevelser gällande fysioterapeutiska åtgärder och bemötande. En stark upplevelse som 
framkom var att tillståndet inte bara handlar om kroppen och att man som patient inte 
endast vill ha hjälp med de fysiska aspekterna av tillståndet som avhandlas i tidigare 
forskning. Om fysioterapeuten kan se interaktionen mellan individ-, omgivnings- och 
beteendefaktorer och därmed hjälpa patienten med mer än bara de fysiska symtomen kan det 
bidra till en mer individanpassad behandling. En åtgärd i behandlingen som lyftes fram var 
att man tillsammans med fysioterapeuten diskuterat beteendestrategier som sedan 
tillämpades i både vardag och träning. Genom att lära sig ett nytt förhållningssätt vid EDS 
och åstadkomma beteendeförändringar för att minska smärta och öka aktivitet- och 
delaktighetsförmågan skulle man kunna skapa bättre förutsättningar för det egna 
omhändertagandet. Livsstilsförändringarna som tillståndet för med sig kan upplevas både 
fysiskt och psykiskt påfrestande och det framkom att fysioterapeuten var ett viktigt stöd för 
att öka välmåendet. Tidigare forskning belyser att det finns en bristande kunskap för 
tillståndet vilket även framkom som upplevelser i denna studie. För att kunna hjälpa 
patienterna med kraven som ställs på det egna omhändertagandet anser författarna att det 
behövs en ökad förståelse för vad tillståndet innebär för den enskilda individen. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

För att skapa en för patienten meningsfull behandling är kunskap om tillståndet och 
förståelse för vad det innebär för patienten värdefullt. Det är viktigt att fysioterapeuten vid 
mötet med patienter med EDS vågar lyfta patientens psykosociala faktorer och behandla 
individen och inte bara de fysiska symtomen. Denna studie kan bidra till att belysa 
påverkningsbara faktorer som kan ha betydelse för patientens smärtrelaterade beteenden och 
beteendeförändringar med syfte att understödja ett eget omhändertagande vid EDS. Ökad 
kunskap kan bidra till att fysioterapeuter ser patienternas behov ur ett beteendemedicinskt 
perspektiv och därmed lyfter vad som är värdefullt för patienten i behandlingen. EDS är ett 
komplext tillstånd med individuella symtombilder som många fysioterapeuter enligt tidigare 
forskning saknar kunskap om. Trots att det finns viss evidens som stödjer att fysioterapi har 
effekt för patienter med EDS saknas idag internationella standardiserade riktlinjer för 
behandling. Detta faktum belystes även i denna studie där upplevelserna av både åtgärder 
och bemötande var variationsrika. Enligt författarna kan detta tyda på ett stort behov av 
vidare studier och forskning för att skapa konsensus kring fysioterapibehandling vid EDS. 
Intressant vore att genomföra en liknande studie i större omfattning med både kvinnor och 
män för att finna ytterligare mönster och variationer. Det vore även intressant att genomföra 
en interventionsstudie där man utvärderar specifika träningsformers effekt för smärta och 
fysiska funktionsnedsättningar vid EDS. Ytterligare kan man i randomiserade kontrollerade 
studier undersöka om fysioterapi inriktad mot eget omhändertagande beträffande motoriska 
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och psykologiska beteendestrategier kan bidra till en ökad och vidmakthållen 
aktivitetsförmåga och ett minskat lidande för personer med EDS.  
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BILAGA A 
Syftet med studien är att undersöka hur personer med Ehlers-Danlos syndrom och 
hypermobilitetssymtom upplever fysioterapeutiska åtgärder och bemötande av 
fysioterapeuten. 

 

FRÅGEGUIDE 

BAKGRUNDSFRÅGOR (FÖR BESKRIVNING AV URVALET) 

• När fick du din diagnos? 

• Hur länge har du haft symtom?  

• Vilka besvär eller symtom har du? 

• Leder dina besvär till problem i din vardag? 

• I hur stor utsträckning har du varit i kontakt med fysioterapeut? Följdfrågor: Under 
hur lång tid, hur många, när senast. 

Intervjufrågor 

Tänk dig att du ska berätta för någon som inte vet vad en fysioterapeut gör: Vad händer 
hos fysioterapeuten - vad får du för behandling? 

• Kan du beskriva hur du upplever möten med fysioterapeut/sjukgymnast? 
Följdfrågor: Upplevelser, tankar, känslor, kommunikation etc. 

• På vilket sätt har behandlingen lett till att du fått ändra ditt beteende i vardagen? 
- Har du fått anpassa något i din vardag efter att du har fått behandling av 
fysioterapeut?  

• Har du och din fysioterapeut diskuterat strategier för hur du ska klara av det som 
är viktigt i din vardag. Följdfrågor: social omgivning och att delta t.ex. i träning, i 
skolan, på arbetet, hemarbete, fritidsaktiviteter… 

• Är det något du saknar i behandlingen? 

• Är det något du tycker är särskilt bra med den behandlingen hos fysioterapeut? 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B 
INFORMATIONSBREV 

Till dig som har diagnosen Ehlers-Danlos syndrom och som har fått behandling av 
fysioterapeut/sjukgymnast. 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Västerås som studerar på 
fysioterapeutprogrammet och skriver ett examensarbete på kandidatnivå. Syftet med studien 
är att undersöka hur personer med Ehlers-Danlos syndrom och hypermobilitetssymtom 
(överrörlighet) upplever behandling hos fysioterapeut.  

Vi har etablerat kontakt med EDS Riksförbund Sverige och söker nu dig som är registrerad i 
riksförbundet med EDS i form av den klassiska eller hypermobila typen. Medverkan i vår 
studie innebär en individuell intervju som beräknas ta ca. 30–60 min. Intervjun innehåller 
främst frågor om din upplevelse av besök och behandling hos fysioterapeut men även 
generella frågor rörande din diagnos.  

Personliga uppgifter som delges under intervjun behandlas konfidentiellt och avidentifieras 
för att inte kunna koppla information till dig som enskild individ i enlighet med 
dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR). Deltagande är 
frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång utan att du behöver 
ange skäl. Insamlad data från dig raderas då direkt och tas inte med i studien. Avbrytande 
kommer inte att påverka din behandling hos fysioterapeut nu eller framöver. Intervjun 
kommer att spelas in med diktafon för senare sammanställning. Materialet kommer lagras på 
ett USB-minne som förvaras inlåst och ljudfil och text raderas efter det att examensarbetet 
godkänts och avslutats.  

Vi kommer behöva kontakta dig inför intervjun för att bestämma tid och plats. Vi kan även 
komma att kontakta dig efter intervjun vid eventuella kompletteringar eller frågor.  

Slutlig version av examensarbetet kommer presenteras på Mälardalens Högskola. Vid 
intresse kan du ta del av det då godkända examensarbetet.  

Har du några funderingar kring studien är du välkommen att ta kontakt med oss. 

Rickard Bark, fysioterapeutstudent 

e-post: rbk16002@student.mdh.se   

Ellen Sollenberg, fysioterapeutstudent  

e-post: esg16005@student.mdh.se  

 

Maria Sandborgh, lektor i fysioterapi, handledare 

e-post: maria.sandborgh@mdh.se 

tel. 021-101395 
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