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EHLERS-DANLOS SYNDROM, EDS
VUXENVISTELSE
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser
och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska är beläget
på Lilla Amundön söder om Göteborg och är en idéburen organisation
som bedriver flera olika verksamheter som familje- och vuxenvistelser, korttids- och sommarverksamhet, personlig assistans samt kurser,
utbildningar och konferenser.
Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer och sex
vistelser för vuxna, med sällsynta diagnoser, från hela Sverige. Vid
vuxenvistelserna delar vuxna med samma sällsynta diagnos, i det här
fallet Ehlers-Danlos syndrom, EDS.
Under tre dagar får deltagarna kunskap, möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.
Programmet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella
medicinska rön, psykosociala aspekter samt det stöd samhället kan
erbjuda.
Faktainnehållet från föreläsningarna på Ågrenska är grund för denna
dokumentation som skrivits av redaktör Marianne Lesslie, Ågrenska.
Innan informationen blir tillgänglig för allmänheten har varje föreläsare faktagranskat texten. För att illustrera hur det kan vara att leva
med syndromet ingår en kortare intervju med en av deltagarna på vistelsen. I sammanfattningen av gruppdiskussionen om vardagsliv och
samhällsinsatser beskrivs hur det kan se ut mer generellt för deltagarna i gruppen. De personer som deltar i intervjuerna har i verkligheten
andra namn.
Dokumentationerna publiceras även på Ågrenskas webbsida,
agrenska.se, där de kan laddas ner som pdf: agrenska.se
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Medicinsk information vid hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) och
EDS av hypermobilitetstyp (hEDS)
– Jag vill kunna bygga upp ett nätverk med sjukvårdspersonal
som är intresserade av EDS inom olika professioner och specialiteter, säger Pernilla Blom, ST-läkare på Stenhagens vårdcentral i Uppsala.
Målet för henne är att utbilda kollegerna så att de kan ta hand
om EDS-patienter på ett bra sätt.
Det är viktigt att de med kunskap om EDS får vetskap om
varandra, tillägger Pernilla Blom.
Hon menar att många EDS-patienter blir missförstådda inom vården. Få känner till syndromet och de besvär syndromet medför med
bland annat värk och trötthet.
Bakgrund
Sokrates som levde 400 f.kr har berättat om en folkgrupp som var
överrörliga. Genom tiderna har ”ormmänniskor” beskrivits och
uppträtt på cirkus. Mot slutet av 1800-talet och i början av 1900talet beskrev en dansk och en fransk läkare tillståndet. Sedan dess
har syndromet kallats för Ehlers-Danlos syndrom, EDS.
Orsak
Ett av grundproblemen vid EDS är att bindväven och kollagenet
inte fungerar som det ska. Människan består till en tredjedel av
bindväv, ett byggnadsmaterial som håller ihop kroppens olika delar, hud, senor och ledband, men också blodkärlen. Bindväven innehåller bland annat kollagen, som utgörs av långa tvinnade fibrer
som fungerar som ett slags “armeringsjärn”, som ser till att vävnaden får de rätta egenskaperna. Vid EDS är bildningen av kollagen
påverkad. Kollagendefekter förekommer i olika varianter, vilket är
orsaken till att vi har olika EDS-typer, alla med sin specifika kollagenförändring. Felet uppstår när bindväven bildas.
– Kollagenfibrerna ska ligga platt mot varandra för att få rätt struktur. När de inte gör det blir det inte elastiskt, som det ska vara, och
fungerar inte som det är tänkt, säger Pernilla Blom.
Kollagen finns i hud och slemhinnor, senor och ledband, muskler,
brosk och ben. I stödjevävnad kring muskler, nervsystem och blodkärl med mera. Det ger stöd kring inre organ som tjocktarm, livmoder etcetera.
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Överrörlighet hEDS
Det är många som är överrörliga (mellan 5 och 20 procent av befolkningen). Barn är mer överrörliga än äldre, kvinnor är generellt
mer överrörliga än män. Det finns också skillnader beroende på
etnicitet och ärftliga faktorer. Man kan se att i vissa familjer är man
rörligare än i andra.
– Det är när det börjar bli ett besvär som man börjar fundera kring
bakomliggande orsak, säger Pernilla Blom.
Överrörlighet som ger olika symtom kallas också för HSD, hypermobilitetsspektrumstörning och en liten del av de som är överrörliga har diagnosen hEDS. Patienter med HSD kan ha lika mycket
besvär eller mer än de som har hEDS.
Besvären från lederna består ofta av smärta, att lederna kan gå ur
led ovanligt lätt samt lätt drabbas av inflammationer i och omkring
leder. Det är stor risk för stukning av fötter. Nedsatt ledkänsla är
vanligt, det vill säga förmågan att känna i vilken position en led
befinner sig i. Det förekommer plattfot, ryggbesvär samt icke ledrelaterade besvär som nedsatt livskvalitet, ångest, blodtrycksbesvär,
funktionella magbesvär, och inkontinens. Cirka två procent av befolkningen det vill säga 200 000 människor, beräknas ha HSD. Det
är lika många som har demens i Sverige idag och handlar alltså om
en förhållandevis stor grupp.
90 procent av alla med EDS har hEDS. Näst vanligast är den klassiska typen cEDS, som ett barn per 10 000 födda har. Den vaskulära typen vEDS är ovanligare, den diagnosen föds ett barn på100
000 med. Övriga typer av EDS är extremt ovanliga.
– EDS har tidigare räknats till gruppen sällsynta diagnoser. På
grund av att HSD och hEDS har en högre förekomst har man precis
lyft ut EDS ur gruppen sällsynta diagnoser, säger Pernilla Blom.
Klinisk diagnos
Ofta märks avvikelserna i bindväven redan i tidig ålder, men konsekvenserna av symtomen blir tydligare lite senare under uppväxtåren och för många främst i vuxen ålder.
Olika symtom på överrörlighet/hypermobilitet är “glappande” leder, ömtålig och/eller övertänjbar hud, blåmärken och tunna ärr. I
tonåren kommer oftast smärtan som ökar med åldern.
– Efter att ha uteslutit annan diagnos som kan ge hypermobilitet
tittar läkaren på sjukdomsbilden hos patienten, undersöker kroppen
(huden, hjärtat, lungorna, sköldkörteln och så vidare). Sjukdomsbilden jämförs med den närmaste släkten; föräldrar, syskon och
barn eftersom hEDS är ärftligt, säger Pernilla Blom.
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Vad gäller överrörligheten används främst Beightonskalan (läkaren
kontrollerar armbågen, knä, tumme, pekfinger och om personen
kan sätta hela handflatan i golvet med raka ben).
– Det finns också ett frågeformulär med vilket man kan kontrollera
om överrörligheten funnits tidigare i livet, säger Pernilla Blom.
Innan diagnosen ställs måste fem av dessa tolv internationella kriterier för hEDS uppfyllas.













Ovanligt mjuk och/eller len hud.
Mild övertöjbarhet i hud på underarm.
Oförklarliga hudbristningar, som inte beror på graviditet eller viktändring.
Pietzogena noduli, vita fettbubblor på hälarnas utsida vid
stående.
Återkommande bråck i bukväggen.
Tunna och breda ärr på mer än två platser.
Framfall av bäckenbotten, ändtarm eller livmoder.
Utdragna tänder alternativt tandställning på grund av trängsel mellan tänder. Smal och hög gom.
Långa smala fingrar, så kallade spindelfingrar.
Längre mellan fingerspetsar än kroppslängd (Om du sträcker armarna rakt ut som ett kors). Måttet däremellan delas
med kroppslängden. Det ger en kvot på 1,0. Kallas för
armspann.
Förändring på hjärtklaffar.

– Ett läckage på hjärtklaffen och en aortarotsdilation ger ett blåsljud och då görs ett ultraljud för att kontrollera det. Vid hEDS är
felen ofta lindriga. De blir inte värre och har ingen klinisk betydelse, säger Pernilla Blom.
Symtom och behandling
Smärtan vid eds är ofta plågsam och den påverkar hela livet.
– Det är jobbigt att ha ont. Vissa dagar hanterar man det bättre,
andra dagar går det inte alls. Smärtan är individuell, säger hon.
Behandlingen är ofta läkemedel mot nervsmärtor, som tas till natten så att personen kan sova bättre.
– Det är även viktigt med icke-medicinsk behandling, säger Pernilla Blom.
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Som exempel ger hon:






Fysioterapi (stabilitet, kroppskännedom, styrka, avslappning, akupunktur, TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, med mera).
KBT-terapi (acceptans, förhållning till syndromet med
mera).
Utbildning och kunskap om sjukdomen.
Annat som berikar ens liv (socialt nätverk, saker man gillar/intressen etcetera).

Huden är ofta mjuk vid EDS, som en ”bebisrumpa”. Sår läker inte
alltid som de ska. Slemhinnorna kan vara påverkade och blåsor i
munnen är vanligt liksom besvär med ögon och med slemhinnorna
i underlivet.
Många känner av trötthet och huvudvärk.
– 75 procent av EDS-patienterna lider av trötthet. Troligast är att
det beror på att musklerna hela tiden arbetar för att stabilisera
kroppen. Smärtan gör också att man sover sämre och orkar mindre.
För att motverka detta rekommenderar Pernilla Blom perioder av
återhämtning på dagen.
– Det är bra att kunna vila/återhämta sig och kunna gå undan lite på
jobbet kortare stunder under arbetsdagen. Kanske ta en mikropaus
för att sedan orka jobba igen, säger hon.
Ortoser stabiliserar kroppen.
– Då slipper kroppen arbeta så mycket.
Dysautonomi förekommer och patienten besväras då av hjärtklappning med mera.
POTS (posturalt takykardykardisyndrom) är en form av dysautonomi. Det innebär att pulsen stiger när man står upp och man känner hjärtklappning. Patienten kan känna sig svimfärdig och ha svårt
att stå längre stunder.

Frågor till Pernilla Blom:
Vilka organ kan vara påverkade vid EDS?
– I princip alla organ kan vara påverkade vid EDS men olika
mycket vid olika EDS-diagnoser. Stödjevävnaderna finns till exempel runt tarmarna, livmodern, längs nervtrådar, i huden, senor,
ledband och blodkärl. Vid kärltypen är de stora kärlen och inre organen påverkade. I de olika vävnaderna, finns olika sorters kollagen. Det är det som gör att symtomen vid de olika EDS-formerna
skiljer sig åt.
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Hur mycket vet vården om bindväv?
– På läkarutbildningen lär man sig mycket om bindväv liksom
andra strukturer i kroppen. Däremot är det svårt att hinna lära sig
mycket om alla sjukdomar eftersom det finns ofantligt många olika.
Det är inte säkert att man sätter symtom i relation till eventuella
bindvävsproblem.
Jag har klassisk EDS och min son kan böja sina fingrar bakåt
mot handryggen, som vid vaskulär EDS. Är det möjligt att han
har det?
– Nej, du ärver inte en vaskulär EDS om din förälder har klassisk
EDS. Varje EDS-typ som har en känd mutation beror på en viss
mutation i en gen. Om föräldern har den mutationen så kan barnet
ärva den. Men, barnet får då samma typ, inte någon annan EDStyp.
Kan det bli svårare att få stöd, hjälp och information i framtiden,
när EDS med hypermobilitet (hEDS )inte är en sällsynt sjukdom
längre?
– Ja det kan vara så, men SKL (Sveriges kommuner och landsting)
har tillsammans med en expertgrupp skrivit ett nationellt kunskapsstöd, som information till vårdpersonal. Det finns tillgängligt på
nätet och du som patient kan tipsa din vårdgivare om det.
Är det typiskt för personer med EDS att få virus som blåsor i
munnen?
– Patienter med EDS har inte en ökad risk för virus, men får man
virus med blåsor i munnen kan symtomen bli värre, för att man har
sköra slemhinnor.
Om man som jag har bråck på magmunnen löper jag då ökad
risk för aortarotsdilation?
– Det finns inget samband. Det är mycket vanligt med bråck på
magmunnen bland kvinnor i befolkningen. Att ha ett sådant ökar
inte risken för påverkan på hjärtklaffar eller kroppspulsåder!
Ska man laseroperera ögonen om man har EDS?
– Nej det är inte något jag rekommenderar. Överlag ska man vara
försiktig med operationer, speciellt vid HSD och EDS.
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Ska man undvika gastroskopi och koloskopi?
– Vid kärltypen av EDS rekommenderas inte dessa undersökningar,
om det inte är angeläget. Men det finns ingen ökad risk vid hEDS.
Vad ska man tänka på vid graviditet?
– Tidigare har man ansett att det finns risk att barnet föds för tidigt,
men hEDS och HSD medför ingen ökad risk för en för tidig förlossning. För alla kvinnor, men kanske mest vid HSD/hEDS, är det
viktigt att träna bäckenbotten och bål/bäckenstabilitet kring graviditet. Det är bra att göra det i samråd med fysioterapeut, då det
många gånger är svårt att få till övningarna på rätt sätt. En del
kvinnor får mer besvär med foglossning än övriga gravida, men det
är väldigt individuellt.

Genetik vid EDS
– Kliniska genetiker är läkare som arbetar med ärftliga diagnoser, eller diagnoser som beror på en genetisk förändring.
Det finns många tusen sådana diagnoser varav Ehlers-Danlos
syndrom, EDS, är en, säger Maritta Hellström Pigg, som är
överläkare på Klinisk genetik vid Karolinska sjukhuset i
Stockholm.
Hos personer med EDS är bindväven i kroppen förändrad, eftersom
syndromet påverkar bildandet av proteinet kollagen och andra
bindvävskomponenter.
Det finns olika sorters bindväv:
 Lucker bindväv, som håller organ och epitel i position.
 Stram bindväv, runt senor och ligament.
 Retikulär bindväv, som finns runt lymfoida organ mjälte
och lymfkörtlar.
 Specialiserad bindväv i ben, brosk och fettvävnad.
– Bindväven ser alltså olika ut beroende på plats och funktion i
kroppen, säger Maritta Hellström Pigg.
Det är en komplex vävnad som kan bestå av olika typer av celler
bland annat fibroblaster, fettceller och benceller. Cellerna är
inbäddade i en grundsubstans, matrix, som bildas av fibroblaster
och specialiserade bindvävsceller.
– Matrixet består av olika äggviteämnen, sockermolekyler, vatten
och mineraler. Det är en geléaktig vävnad, säger Maritta Hellström
Pigg.
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Två typfibrer har betydelse vid Ehlers-Danlos syndrom:



kollagena fibrer som är starka och hållfasta och som håller
ihop bindväven, som armeringsjärn.
elastiska fibrer som är som gummiband, hopdragna, som
kan töjas ut.

Mutationer
Alla människor har variationer i sina gener, men bara en del av dem
ger upphov till symtom. Förändringar som orsakar sjukdom brukar
kallas mutationer.
En gen består av en sträcka nukleotider. En mutation innebär att det
sker en förändring på en eller flera nukleotider. Ordningsföljden
bestämmer den genetiska informationen, det vill säga hur proteinet
ska se ut. Nukleotiderna kallas också ”byggstenarna” i DNA:t.
Eftersom generna utgör mallar för olika proteiner i kroppen, kan
mutationer i nukleotiderna medföra konsekvenser när proteinerna
ska bildas. Det kan beskrivas som att det blir ”fel i koden” för just
det proteinet, eller för en aminosyra som ingår i ett protein.
Ungefär två procent av genomet är kodande, det vill säga utgör
mallen för ett protein.
Effekter
Människan har runt 20 000 olika gener/arvsanlag. Olika
förändringar, mutationer i dem, ger olika effekter på proteinet. Det
kan vara brist på proteinet, avsaknad av proteinet, det kan vara för
många aminosyror i proteinet eller för få. Strukturen och/eller
funktionen av proteinet förändras vid sådana mutationer.
– Vilken diagnos man får beror på vilken gen som är förändrad,
förändringen i sig, och ärftlighetsgången, säger Maritta Hellström
Pigg.
Men inget protein opererar ensamt i kroppen, allt är en samverkan.
Modifierande gener i omgivningen kan mildra symtomen eller
förstärka dem.
Exempel på förändringen/mutationen i kollagen-gener:
 COL1A1- klassisk EDS. Kollagen typ 1 finns bland annat i
hud, ben, senor, ligament, tänder och hornhinna
 COL3A1- vaskulär EDS. Kollagen typ 3 finns bland annat i
hud, blodkärl, hålorgan, tarm och lunga
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COL5A1/A2- klassisk EDS. Kollagen typ 5 finns bland
annat i hud, ben, fosterhinnor och moderkaka

Förutom att det kan finnas mutationer i kollagengener vid EDS,
kan det också finnas mutationer i:
 Enzymer som är involverade i kollagenbildningen.
 Komponenter som ingår i det extracellulära matrixet.
 Komplementfaktorer, del av immunförsvaret.
 Intracellulära funktioner av oklar mekanism.
Ärftlighet vid EDS
Varje individ har fått hälften av arvsmassan från sin mamma och
hälften från sin pappa. Anlagen, alltså generna, finns i cellkärnan i
kroppens celler. De utgörs av hoptvinnade DNA-spiraler som
formar 46 kromosomer (23 kromosompar som kallas för
autosomer) plus könskromosomerna XX för flickor och XY för
pojkar.
De olika typerna av EDS följer olika ärftlighetsmönster. Autosomal
dominant ärftlighet gäller vid de vanligaste formerna. För ett
föräldrapar där den ena personen själv har syndromet innebär det
att i genomsnitt hälften av barnen blir friska, medan andra hälften
ärver anlaget och får sjukdomen.
– Även om man har anlaget blir inte alla barn sjuka och vi vet inte
varför. Vanligtvis får barnet något symtom, säger Maritta Hellström
Pigg.
Det finns även former av EDS som ärvs autosomalt recessivt. Då är
båda föräldrarna friska anlagsbärare, och sannolikheten för att varje
barn får EDS är 25 procent. Hälften av barnen blir liksom
föräldrarna friska anlagsbärare, medan 25 procent inte alls ärver
anlaget.
– EDS kan också uppstå som en konsekvens av en nymutation, en
ny genetisk förändring som inte funnits i familjen tidigare. Vid
kärltypen av EDS till exempel, är cirka 50 procent av fallen
nymutationer, säger Maritta Hellström Pigg.
EDS ärvs oftast monogent, vilket betyder att en förändring på en
enda gen orsakar sjukdomen. Men i vissa fall, framförallt vid
överrörlighetstypen, hypermobilitet, kan sannolikt förändringar på
flera olika gener samverka och orsaka sjukdomsbilden. Det innebär
bland annat att två föräldrar som inte själva har besvär av sina
genförändringar kan få ett barn där just dessa förändringar
tillsammans leder till besvär.
Ibland har någon av föräldrarna bara det sjukdomsorsakande
anlaget i vissa av sina celler i kroppen. Då kallas det mosaicism och
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om förändringen är i vissa av könscellerna, är det gonadal
mosaicism.
– Vad gäller hypermobiliteten tror vi att en stor andel har en
komplex genetisk bakgrund. Det är inte bara ett arvsanlag som
behövs utan flera som tillsammans ger bilden, säger Maritta
Hellström Pigg.
Diagnos
EDS är idag i huvudsak en klinisk diagnos baserad på kliniska
kriterier och familjeanamnes. Det betyder att man tittar på
symtomen hos övriga familjen.
– Man tittar på patientens egen sjukdomshistoria, och vad man ser
när man undersöker personen. Det kan också behövas hjärtkärlundersökningar eller ögonundersökning.
Det finns genetiska analyser, biokemiska analyser och olika
patologiska analyser, det vill säga att man tittar på vävnad i
mikroskop.
Det kan vara svårt att kliniskt skilja på lindriga former av den
klassiska typen och överrörlighetstypen av EDS. Övriga former har
ofta en tydligare symtombild.
Flera olika typer av analyser används för att ställa diagnos. Bland
annat kan man titta på kollagen från en bit hud i ett elektronmikroskop, så kallad hudbiopsi. Med den metoden upptäcks dock
vanligen inte hypermobilitetstypen.
– Idag vet man mycket mer om EDS än tidigare och går därför ofta
direkt på genetiska diagnostikmetoder, där man undersöker DNA.
Vid hypermobilitetstypen är dock den genetiska bakgrunden föga
känd och kan i regel inte upptäckas när man analyserar mutationer i
gener som är kända för att orsaka EDS. Denna typ är därför
uteslutande en klinisk diagnos, säger Maritta Hellström Pigg.

Frågor till Maritta Hellström Pigg:
Är personer med EDS mer infektionskänsliga än andra?
– Det finns en typ av EDS där immunförsvaret är engagerat, men
generellt finns inga studier på det.
Finns det samband mellan ögonsjukdom och EDS?
– Ja bindväven i ögat och hornhinnan kan vara skörare. Hornhinnan
kan lättare gå sönder vid vissa former av EDS. Många säger att de
är torra i ögonen och att det känns som grus i ögat, även vid former
av EDS som inte har skörhet i ögat.
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Det finns tillskott i hälsobutikerna som sägs hjälpa kroppen att
producera mer kollagen om man har brist på det. Tror du att det
kan ha effekt för personer med EDS?
– EDS är oftast inte en kollagenbrist utan en strukturell förändring i
bindväven. Ett sådant tillskott hjälper alltså inte.
Jag har fått höra att vi reagerar olika på mediciner på grund av
proteinet. Stämmer det?
– Alla människor ser olika ut i arvsmassan och reagerar olika på
mediciner beroende på olika genvarianter.
Är EDS vanligare i vissa etniska grupper?
– Hypermobilitetstypen av EDS finns överallt men hypermobilitet i
sig är vanligare i Asien och Afrika.
Hur uppkom EDS från början?
– Det är genetiska förändringar/mutationer.
Jag ska enligt symtom ha klassisk EDS men på gentesten får vi
inga träffar i min familj. Hur kommer det sig?
– Över 90 procent av de med klassisk typ fångar vi upp i gentest,
men inte alla tyvärr.
Hur är fördelningen män och kvinnor som har EDS?
– Det är lika många män som kvinnor som får EDS.

Hur mycket forskas det kring EDS?
– Det forskas kring genetiken. Vi på Karolinska institutet letar efter
arvsanlag för typer av EDS och andra genetiska bindvävssjukdomar, som inte är kända. Det finns bland annat forskning på bäckensmärtor i Uppsala. Vad gäller kärltypen och medicinsk behandling
finns en del studier i Uppsala. Det finns inte mycket forskning i
Sverige vad gäller EDS av hypermobilitetstypen.
Var bedrivs forskningen?
– Världen över men främst i Belgien, USA och England.
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Smärta
Personer med EDS av hypermobilitetstyp har en central
smärtproblematik, likt fibromyalgi.
– De utvecklar en smärtöverkänslighet, säger Peter Währborg
professor i beteendemedicin på Sahlgrenska Akademin och
smärtläkare på Smärthjälpen i Göteborg.
På 1600-talet lärde vi oss att förstå att det finns ett nervsystem i
kroppen som transporterar smärta, från periferin och upp till hjärnan. I tallkottskörteln i hjärnan blir smärtan en medveten upplevelse.
– Det var filosofen Descartes som första gången beskrev detta i
boken l’Homme, ”Människan”, säger Peter Währborg.
Idag är definitionen av smärta, att det är en obehaglig sensorisk och
emotionell upplevelse förenad med akut eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i sådana termer.
– Betydelsen av det är att en läkare inte behöver kunna se något på
röntgen, för att tillerkänna en människa upplevelsen av smärtan.
Det är inget som låter sig röntgas eller utredas i laboratorium, säger
Peter Währborg.
Akut och långvarig smärta är två olika tillstånd.
– Den akuta smärtan är lättare att behandla. Trots omfattande skador vid en trafikolycka till exempel, går det att smärtlindra på kort
tid.
Långvarig smärta är svårare att lindra och finns i många olika
skepnader.
Olika typer av smärta
Nociceptiv smärta betyder att olika smärtcentra är aktiverade i
kroppen.
– Det finns receptorer (nociceptorer) i kroppen som känner av
smärta. Flest receptorer finns i tandpulpan och det största organet
som helt saknar smärtreceptorer är hjärnan. Det är därför människan kan ha en tumör i hjärnan under lång tid utan att känna det,
säger Peter Währborg.
En del smärttillstånd gör alltså ont i kroppen medan andra inte
känns av alls.
– En person kan spräcka mjälten, som har få smärtreceptorer, utan
att det gör ont, säger Peter Währborg.
Neurogen smärta är nervsmärta och utlöses av att nerverna kan
vara skadade eller drabbade av en infektion.
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Idiopatisk smärta är smärta utan känd orsak. Psykogen smärta är
förändringar i hjärnan som gör en person med psykisk sjukdom
smärtkänslig.
Smärtfysiologi
Smärta uppkommer på ett ställe och förnimmelsen går vidare i
kroppen via nervtrådar som har smärtavkännare. Nervtrådarna
transporterar smärtan in i ryggmärgen. Smärtan tar också med sig
annan information in i kroppen, känsla av tryck och beröring till
exempel. Det är bakgrunden till att TENS, transkutan elektrisk
nervstimulering fungerar. Vid en TENS-behandling konkurrerar
beröringsimpulserna med smärtan som lindras.
– Ryggmärgsstimulering med TENS, är en viktig behandlingsmetod mot smärta, säger Peter Währborg.
Smärtsignalerna fortsätter upp till hjärnan och omkopplingsstationen talamus. En annan viktig omkopplingsstation är formatio reticularis (retikulära aktiveringssystemet). När smärtsignalen når det
retikulära aktiveringssystemet aktiveras personens hjärna.
– Det gör att det är svårt att komma till ro och att sova vid smärta.
Ofta vaknar också personen nattetid. Både vid akut och långvarig
smärta är det viktigt att patienten får hjälp med sömnen. Det räcker
inte enbart med en god sömnhygien utan det behövs sömngivande
läkemedel, säger Peter Währborg.
Smärtan finns inte på ett ställe, som man trodde förr, utan överallt i
hjärnan.
– Förr påstod man att det fanns ett centrum i hjärnan för varje särskild förmåga, som syn, hörsel och smärta till exempel. Så är det
inte. Hjärnan är mer komplex än så, säger Peter Währborg.
Kroppseget morfin
Det finns ett smärthämmande system i hjärnan som aktiveras vid
smärta. Omkopplingen av smärtförnimmelsen sker med hjälp av
det kroppsegna morfinet, betaendorfin. Kroppen utsöndrar ytterligare smärtlindrande hormon bland annat serotonin och noradrenalin. Det är namn vi känner igen eftersom de används i läkemedel
mot depression.
– Smärtpatienter använder dessa läkemedel mot smärta, säger Peter
Währborg.
Det här smärtsystemet fungerar på den friska personen, men inte
vid fibromyalgi och vid andra långvariga smärtor, som vid EDS.
– Kroppen gillar inte att ha ont länge, då ändrar den på sig. Följaktligen ska man försöka så långt det är möjligt att lindra sin smärta på
ett tidigt stadium, säger Peter Währborg.
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Vad som händer vid långvarig smärta är att hela smärtnervsystemet
förändras. Nervfibrerna som transporterar smärtan fortsätter med
det. Nervceller i ryggmärgen, så kallade WDR, som normalt transporterar vibration, tryck och beröring, gör om sig och börjar transportera smärta istället. Personer med långvarig smärta blir överkänsliga mot smärta och det kallas för hyperalgesi. Sådant som
normalt inte gör ont börjar göra ont.
– Det är därför man kan leta sig fördärvad efter orsaken till smärtan
och inte finna den. Problemet sitter inte på något ställe i periferin
utan på det förändrade smärtsystemet som skapar en generaliserad
smärta. Det är inte fel i hela kroppen utan på systemet som signalerar smärta upp till hjärnan och det smärtreducerande systemet som
finns i hjärnan fungerar dessutom allt sämre, säger Peter Währborg.
Ännu går det inte att konstatera smärtan med en undersökning.
– Vi är inte där än. Vi har inget sätt att undersöka smärta som uppkommer av det egna nervsystemet, säger Peter Währborg.
Behandling av smärta vid EDS
En person som har EDS behöver ett tvärprofessionellt team runt sig
för att hantera sin utsatta situation. Förutom medicinsk personal ska
det bestå av fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, menar Peter Währborg.
Det finns inga färdiga paketlösningar. Personen ska förhålla sig till
sitt tillstånd och det behövs hjälp med. Psykoterapi kan vara en väg
till bättre förståelse av sig själv och sina reaktioner. Arbetsterapin
handlar om hjälpmedel, som kan bli aktuella.
Det som är centralt vid alla typer av smärta är att läkaren gör en
smärtanalys. Det innebär att hen tillsammans med patienten tar reda
på mycket om smärtan. Det ger information om vilken typ av
smärta det är.
– Efter en smärtanalys vet man också hur EDS behandlas, säger
Peter Währborg.
Den läkemedelsbaserade behandlingen kan till exempel bestå av:
 Atarax, vid klåda.
 NSAID, Non-steroid Anti-inflammatory Drugs, (men inte
vid Mast Cells aktivering, en klåda, som är vanligt vid
hEDS).
 Paracetamol.
 Starka opioider – Norspan (plåster) och Palexia.
 SNRI ( dysautonomi).
 Anti-konvulsiva som pregabalin och gabapentin.
 Versatisplåster, det vill säga lidokainplåster för lokal behandling av leder.
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Vid dyspareuni (vaginal smärta vid samlag) lidokaingel före
samlag eventuellt konsultera gynekolog för topikalt östrogen.
Vid dysmennoré (”mensvärk”), TENS (biverkningsfritt),
NSAID, konsultera gynekolog och kanske överväga hormonell behandling.
Levodopa/ benserazide vid dystoni (störningar i muskulaturen, kramper, tappar tonus, anspänningen i muskulaturen).

Frågor till Peter Währborg:
Vad beror det på om man behöver extremt mycket sömn och ändå
inte blir utsövd?
– Det hänger samman med EDS-problematiken och smärtan. När
kroppen inte far väl engagerar den en rad strukturer som främjar
sömn, vila och återhämtning.
Går det att träna bort smärta?
– Nej, det går inte. TENS däremot lurar nervsystemet genom att
bombardera det med beröringsimpulser, så att det blir färre smärtimpulser.
Rekommenderar du att man äter NSAID dagligen?
– Vid EDS är första läkemedlet mot smärta normalt NSAID, till
exempel Ipren i kombination med Paracetamol. NSAID är ett av få
läkemedel som har bra effekt mot smärta. Problemet är att det går
illa åt magen och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det finns vissa
typer av NSAID som är bättre än andra, bäst är Relifex.
Kan man söka till dig vid Smärthjälpen?
– Ja, via remiss till Västra Götalandsregionen, genom ett försäkringsbolag eller som privatperson.
Vad gör man om man inte tål Norspan? Jag fick stora utslag av
plåstret.
– Det är vanligaste biverkningen. Plåstret är bra för man får en
jämn insöndring, men tål man inte plåster, måste man leta upp ett
annat läkemedel, till exempel en annan opioid som Palexia.
Görs det forskning på medicinskt cannabis?
– Nej, inte i Sverige, men det pågår mycket forskning i USA och i
Europa. Idag finns inga möjligheter att erbjuda detta läkemedel,
Salivex, i Sverige. Det ges bara till MS-patienter med spasticitet. I
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övrigt kan läkaren begära licens för att förskriva det. Vid senaste
smärtkonferensen i Sverige avråddes smärtläkare från att använda
det eftersom biverkningsfrekvensen är hög. Sju procent utvecklar
psykoser och effekten är relativt tveksam.

Fysioterapi med inriktning mot smärta och fysisk aktivitet
Fysioterapeuten har sin kunskap och patienten sin upplevelse
av smärta. Tillsammans kan de skräddarsy aktiviteter som
fungerar. Det gäller att hitta luckorna och finna det som inte
redan undersökts eller provats.
– Dosera efter dagsform och förmåga, säger fysioterapeuten
Kicki Nordström från Smärthjälpen i Göteborg.
En del av Kicki Nordströms patienter sätter på musik och dansar
med små rörelser eller ibland bara inombords och det är som att de
blir varma efteråt av upplevelsen. Fysioterapi för smärtpatienter går
långsamt fram och handlar om rörelser som stärker små muskelgrupper.
– Vi börjar inifrån och ut. Hittar de rörelser som inte provocerar
smärtan. ”Att utmana smärtan utan att provocera den”, som en
patient uttryckte det.
Studier visar att många med hEDS har sämre livskvalitet på grund
av smärta, trötthet och inkontinens. Gångförmågan är ofta nedsatt
och många patienter behöver ortoser. En person med överrörlig
kropp kan ha svårt att koordinera och att bryta rörelser i tid och
leder kan hoppa ur vid minsta rörelse.
Studier visar att styrketräning ger ökad styrka, knäkontroll, bättre
gångförmåga, större självkänsla och minskad smärta. Ortoser ökar
gångförmågan visar en annan studie.
Okontrollerade studier rapporterar positiva effekter av styrketräning, bål- och nackstabilitetsövningar som börjar på en mycket låg
nivå (exempelvis med andningsövning i ryggläge och ögonrörelser
i egen takt från sida till sida och utan att röra huvudet, för stabilitet
i nacken), konditionsträning och smärtkunskap.
Många av EDS-patienterna har svårt att träna på grund av smärta.
De har en mindre fysisk uthållighet samt ofta en förlamande trötthet, symtom som inte går att träna sig fri ifrån.
– Vissa tillstånd når vi inte med fysioterapi. Hypermobilitetssyndromet kan vi inte träna bort, men vi kan förbättra och skapa
större kroppsmedvetenhet. Basal kroppskännedomsträning till exempel eller dans med fria rörelser som kan utföras i olika positioner.
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Till en del patienter säger hon: ”Ta en motionscykel och sätt dig på
den framför teven en halv minut. Se sen om det går att öka tiden
allt eftersom.”
– Det ska vara med cykelbyxor och mjuk sadel och styret rätt så att
det är bekvämt, säger hon.
Det ska inte göra ont.
Smärtbehandling
Det finns olika sätt att försöka lindra smärtan fysioterapeutiskt. Det
kan handla om aktivering av kroppens lugn- och ro- system, med
exempelvis frigörande dans, andningsövningar och meditation.
– Trots överrörlighet ger ständig smärta spänningar i kroppen och
frigörande dans ger ett avslappnat sinne. Det finns många former
av avslappning. Det gäller att hitta det som passar, säger Kicki
Nordström.
Andra sätt att lindra smärtan är: TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, som går att få utskrivet via vårdcentralen, akupunktur,
TENS fjärilsimulator för ländryggen (trådlös och finns att köpa i
elektronikaffär) och taktil massage kan fungera vid långvarig
smärta.
Antingen värme eller kyla eller både och (bastu och kalla bad) fungerar mot smärta. Våtvästträning kan också vara ett sätt att träna
kondition på.

Frågor till Kicki Nordström:
Jag gör yinyoga, sträcker ut lederna och efteråt är det som att jag
får igång cirkulationen i kroppen och det känns bra. Det är ju lite
motstridigt man ska ju inte översträcka leder vid hEDS. Eller
hur?
– Man kan med sin egen klokskap komma fram till hur långt man
kan gå, yinyoga i värme kan vara fantastiskt. Allt är en fråga om
dosering och egen medveten kunskap samt att utvärdera effekten
under tiden och efteråt. Du kanske inte måste gå in i ytterlägen
smärtan ska inte öka. Yinyoga kan vara bra för det går långsamt
och man har tid att justera. Det kan fungera som en metod även om
det låter fel att ta ut rörligheten när man redan är överrörlig. Musklerna får en möjlighet att slappna av när man stannar i en position
över en längre tid, men det gäller att resten av kroppen klarar av att
vara stilla i en position.
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Hur ställer du dig till fysioterapeutisk manipulation av hEDSpatienter?
– När man är överrörlig finns det risk för ”låsningar” i olika leder
oftast i nacke och rygg. Manipulation är en ledbehandlingsteknik
som utförs med en snabb passiv rörelse där kroppens muskelförsvar
sätts ur spel. Det finns alltid en risk att man skadar en led vid manipulation och speciellt vid hypermobilitet kan det vara bättre att
låta bli. Jag arbetar själv inte med manipulation så ofta som tidigare. Det är skönare när en patient lär sig egna tekniker för att lirka
loss det som kallas låsning. Jag brukar guida patienter till självhjälp
och det finns fina mobiliseringstekniker som är snällare mot kroppen.
Jag har hälsmärta och min fysioterapeut säger att jag inte har
stötdämpande fotsula under hälen. Jag kan inte stå på ett golv
med hela foten utan står på framfoten och har inte kunnat promenera på ett år. Vad kan jag träna och vad ska jag göra åt det?
– Jag känner till många patienter med det problemet och vad gäller
träning är nog vattenträning bäst, våtvästträning kan fungera bra.
Man kan ta kortare kliv och ändå få igång cirkulationen. Cykla är
ett annat sätt att avlasta fötterna. Bäst dämpas värken med en mjuk
sula i skon. Har man problem med fötterna, kan man få en remiss
till en ortopedtekniker, som kan göra specialinlägg.

Munhälsa och munmotorik
– Vi rekommenderar att den som har EDS har regelbunden
kontakt med tandvården.
Det säger tandhygienist Anna Nielsen Magnéli och tandläkare
Åsa Mårtensson, som arbetar på Mun-H-Center i Hovås.
Mun-H-Center ligger i anslutning till Ågrenska på Lilla Amundön.
Det är ett nationellt kunskapscenter med syfte att samla,
dokumentera och utveckla kunskapen om tandvård, munhälsa och
munmotorik hos barn och vuxna med sällsynta diagnoser.
Kunskapen sprids för att bidra till ett bättre omhändertagande och
en högre livskvalitet för de berörda patientgrupperna och deras
anhöriga. I Sverige finns ytterligare två kompetenscentrum för
sällsynta diagnoser som rör munhälsa, i Umeå och i Jönköping.
MHC-basen
Genom samarbetet med Ågrenska kring familje- och vuxenvistelser
träffar Mun-H-Center många personer med olika funktionsDokumentation nr 584 © Ågrenska 2019
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nedsättningar.
Kunskap om sällsynta diagnoser sprids via Mun-H-Centers
webbplats, via en app för smarta telefoner och via MHC:s
Facebooksida och Youtubekanal.
Munhälsa vid Ehlers-Danlos syndrom
Tandvårdsrelaterade symtom som kan – men inte behöver –
förekomma vid EDS:






Tandutvecklingsstörningar.
Käkledsproblem (som tandgnissling eller smärta från
käkleden. Det kan också knäppa eller ”krasa” i käkleden).
Sköra slemhinnor (som kan leda till blåsor och skav- eller
bitsår).
Tandlossningssjukdom (parodontit), främst vid pEDS.
Smal, hög gom.

– Det här är symtom som kan förekomma hos vem som helst, men
de är något vanligare hos personer med EDS än hos andra.
Samtidigt finns det många med EDS som inte drabbas av något av
dessa besvär, säger Åsa Mårtensson.
Överrörlig käkled ses hos en del individer och kan innebära viss
risk för ledluxation.
Personer med EDS som tidigare varit på Mun-H-Center beskriver
själva problem med blödande tandkött, blåsor i munnen, muntorrhet och svårigheter att tugga mat med seg konsistens.
– Munslemhinnan kan vara skör och känslig för skav eller till exempel etsande munvårdsprodukter. I undergruppen pEDS är tidigt
debuterande och aggressiv tandlossning samt blottade tandhalsar
(gingivala retraktioner) ett vanligt fynd, säger Åsa Mårtensson.
Munvård
Det är viktigt med förebyggande tandvård, både hemma och på
tandvårdsklinik, för att undvika sjukdomar i tänder och slemhinna.
Det finns ett flertal olika munvårdshjälpmedel och munvårdspreparat att tillgå. Tandvårdspersonalen hjälper till att välja ut det som
passar. För att motverka muntorrhet finns munfuktgeler eller munfuktspray. Även rapsolja eller solrosolja kan användas. För att stimulera salivproduktion finns sockerfria sugtabletter eller fluortabletter/tuggummi.
– Alla bör använda fluortandkräm vid tandborstning morgon och
kväll. Sedan är det bra att komplettera med andra fluorprodukter,
efter rekommendation av ansvarig tandläkare eller tandhygienist.
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Det finns förstorade grepp som man kan sätta på tandborste eller
mellanrumsborstar om man har svårighet att hålla i dem med handen säger Anna Nielsen Magnéli.
Det är också bra att veta att bedövning kan ta lite annorlunda på
patienter med EDS än på andra. Man kan behöva vänta extra länge
innan bedövningen verkar ordentligt och i vissa fall uppnås inte
fullgod bedövning, berättar Åsa Mårtensson.
Ökad blödningsbenägenhet och förlängd blödningstid kan också
vara ett problem och vid exempelvis tandutdragning är det viktigt
att tandläkaren vet om det här och ser att blödningen avstannar.
Även läkningen i munnen kan vara påverkad.
Särskilt tandvårdsstöd
Personer med EDS som har stora svårigheter att sköta sin
munhygien eller att genomgå behandling inom tandvården kan ha
rätt till intyg om F-tandvård. De betalar då samma patientavgifter
som i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och
frikort efter 1100 kronor i betalda patientavgifter under 12
månader.
– Det krävs ett läkarintyg, säger Åsa Mårtensson.
Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till personer som har
funktionsnedsättningar, som medför en ökad risk för försämrad
tandhälsa. Det är förebyggande tandvård som kan hjälpa dessa
personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller
tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.
Bidraget är 600 kronor per halvår utöver det allmänna
tandvårdsbidraget.
Tips: Gå in på 1177 på tandvård för att läsa vidare om
tandvårdsstöd.

Frågor till Åsa Mårtensson och Anna Nielsen Magnéli:
Varför är mina tänder sköra?
– Det kan finnas många anledningar till att tänder är sköra, till exempel kan du ha stora lagningar som försvagar tänderna. Detta i
kombination med tandgnissling kan leda till att tänderna går sönder. Diskutera med din tandläkare hur du kan ta hand om dina tänder på bästa sätt.
Skulle det vara bra att ha bettskena både uppe och nere?
– Nej, bettskena har man i en av käkarna.
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Finns en tunnare bettskena att ha under dagen?
– Ja, det finns olika typer av bettskenor med olika tjocklek.
Jag har ont i käkarna, kan inte gapa och det är hopplöst hos
tandläkaren. Vad gör jag?
– Under tandbehandling kan du få hjälp av ett bitstöd som finns i
olika storlekar eller en munvinkelhållare. Det är viktigt att du informerar din tandläkare om dina problem och att du kan behöva
pausa och vila käkarna lite oftare.
Mina käkar krampar vad ska jag göra?
– Om man har stora problem kan man be att få remiss till en bettfysiolog.
Mitt tandkött blöder så att jag inte kan borsta tänderna. Vad ska
jag göra?
– Det är viktigt att du får hjälp hos en tandhygienist med professionell tandrengöring och rätt tandborstteknik. Det finns tandborstar
med olika mjukhetsgrad. Fråga din tandhygienist om råd, vilken
som passar just dig.
Jag har svårt att hålla i tandtråden. Vad ska jag göra åt det?
– Det finns extra greppvänligt handtag man kan göra av en silikonslang, som man klipper till själv. Det köper man i metervara
och det går att använda både till tandborste och tandtråd med handtag.

Blanka är 50 år och har EDS
Blanka lever med ständig smärta och får mer ont beroende på
vad hon gör. Om hon är aktiv en dag, med hjälp av smärtstillande medicin, får hon räkna med att bli liggande i två dagar.
Varje morgon när Blanka vaknar ligger hon och känner av kroppen.
Hon beskriver att känslan är som när ”vanligt folk” håller på att få
influensa. Efter ett tag går det stadiet över och kroppen blir som ett
stort blåmärke.
– Det bultar överallt och är ömt.
Vissa dagar har hon ont fram till klockan tolv ungefär och så släpper det lite. Andra dagar sätter värken igång på eftermiddagen och
hon måste lägga sig.
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– Det svåra är att det är oförutsägbart var i kroppen värken sätter
sig. Jag har ont i händerna och armarna ena dagen, nästa dag i fötterna och nacken. Tredje dagen är det höften och fjärde dagen kan
jag inte gå för att ett knä viker sig.
Hon är egen företagare och för det mesta kan hon boka om tiderna
när det känns helt omöjligt för henne att arbeta.
För Blanka började värken när hon var 35 år i samband med att hon
födde sin dotter.
– Förlossningen var långdragen och jag hade foglossningar. Efter
förlossningen fick jag väldigt ont i musklerna i två år och jag tyckte
det var konstigt att värken höll i sig så länge.
Blanka blev remitterad till en reumatolog som konstaterade att hon
hade fibromyalgi och överrörlighet. Hon fick torra ögon och ännu
mer ont i kroppen och gick till reumatologen igen.
– Då gav de mig diagnosen ospecifik reumatism och jag tyckte det
var skönt med en förklaring till att det gjorde ont och var glad att
det inte bara satt i mitt huvud.
Hon fortsatte att arbeta trots värken och drabbades av utmattningssyndrom, blev sjukskriven på halvtid och var hemma i ett helt år.
Genom sin husläkare kom hon i kontakt med andra som hade utmattningssyndrom. De träffades flera gånger i veckan under 16
veckor och under ledning av bland annat en läkare.
– En dag sade läkaren att han var övertygad om att jag hade EDS.
Jag visste inte ens att syndromet fanns.
Blanka fick reda på mer och trodde först att hon hade vaskulär
EDS. Hon läste att vaskulär EDS var dödlig och blev väldigt rädd.
Så småningom konstaterades det att hon har ett mellanting mellan
klassisk EDS och hEDS, EDS med hypermobilitetsspektrumstörning.
Från första läkarbesöket till diagnos tog det åtta år. Efter att hon
fått diagnosen vidtog ett sorgearbete.
– Jag kände mig halv. Halva jag var sjuk och bekräftade den sidan
av mig halva var frisk och arbetade på som vanligt. Humöret pendlade fram och tillbaka under två och ett halvt år. Ibland förnekade
jag att jag hade värken och att jag var sjuk.
Blanka är ensamstående mamma till sin flicka som idag är 14 år
och det har inte alltid varit lätt.
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– Som mamma ska jag vara stark, trygg och se till att hon får sina
grundläggande behov tillfredsställda. Det är inte alltid jag orkar
det. Ibland går vi till exempel till affären för att min dotter måste ha
ett par byxor. Vägen dit räcker för att jag ska bli väldigt trött. Ofta
klarar jag inte av att gå in i affären.
Blanka lägger sig tidigt på kvällen, för att orka med livet. Då finns
inga krafter kvar.
– Numera försöker jag göra det jag kan med min flicka. Spelar spel,
tittar på film, busar lite, kanske kittlas, hitta sätt att vara närvarande
som fungerar.
För ett halvår sedan var det nog. Då hade hon arbetat länge med sig
själv och kommit fram till någon form av acceptans.
– Nu ser jag det som att jag har EDS till 100 procent och gör det
jag kan göra utifrån den insikten.
Blanka försöker äta rätt, åtminstone för det mesta. Hon tar långtidsverkande smärtstillande läkemedel, antiinflammatorisk medicin
och antidepressiva läkemedel mot värken och har fått ortoser till
ben, fötter, armar, händer och en korsett som stabiliserar bäckenet.
Hon vill gärna göra något bra av varje dag.
– Jag kan inte gå, stå och springa, men jag kan ta mig till en bastu
och komma ner i iskallt vatten. Det är bra för mig. Ridning klarar
jag också av och jag älskar vattenfall.
Blanka tränar stabilitet i bålen och kondition två dagar i veckan, 20
till 30 minuter åt gången.
Genom kommunen har hon fått hemtjänst som städar, tvättar och
handlar för henne, varannan vecka.
Och hon har lärt sig nyttan av att vila regelbundet.
– Jag tror att jag har lärt mig att hitta glädjen också, genom att utgå
från verkligheten som den är, säger hon.

Gruppdiskussion om vardagsliv och samhällsinsatser
Vid tre vistelser för vuxna med EDS, deltar 44 kvinnor och en
man i åldrarna 21 till 67 år. Under dessa vistelser leder specialpedagog AnnCatrin Röjvik från Ågrenska gruppdiskussionerna.
Följande är ett urval av de synpunkter som deltagarna lämnar
vid de tre tillfällena. Diskussionen har teman som skola, idrott,
yrke, fritid och egen tid, boende, vardagsrutiner, sömn och
Dokumentation nr 584 © Ågrenska 2019

28

Ehlers-Danlos syndrom

sömnsvårigheter, socialt liv och vänner samt kontakter i vården.
Skola
Det varierade mycket hur deltagarna tillgodogjorde sig undervisningen, alltifrån de som hade stora problem med engelsk och
svensk grammatik, matte, och dyslexi till de som uppgav att de inte
hade några problem alls.
De flesta fick inte sin diagnos under skoltiden, men de hade EDSsymtom.
En hade svårt att sitta still och skolkade mycket. För en annan var
det besvärligt med koncentrationen.
– Men jag gick också i en stökig klass och det gjorde det inte lättare
för mig. Ju längre dagen gick desto svårare hade jag att hänga med.
En tredje person hade ständig värk och gick ofta till skolläkaren.
En kvinna hade problem med att skriva. Hon hade ont i handen och
pennan ville inte fastna i greppet.
– Jag orkade inte skriva uppsatser utan det blev kortare texter eller
så skrev jag inte alls. Försökte byta mellan höger och vänster hand,
men det gjorde ingen skillnad. Jag trodde att alla hade ont när de
skrev.
Fick du någon hjälp?
– Nej, jag engagerade mig i elevrådet istället, så jag var inte mycket
på lektionerna. Min värk sa de var träningsvärk eller växtvärk.
En kvinna märkte tidigt att hon inte orkade som andra.
– Istället gjorde jag allt så snabbt det gick. När uppgiften är över
kan jag vila tänkte jag och så har jag gjort jämt. Jag sov efter skolan.
Många kände sig väldigt trötta och gick direkt hem i sängen efter
skolan. En person kunde inte hålla ögonen öppna och somnade när
hon var stilla. En elev hade en förstående lärare som lät henne gå
någonstans och vila på eftermiddagen.
– Jag fick sova för att orka vara med resten av dagen. Om jag inte
sov fick jag migrän. Den läraren förstod vad jag behövde.
Några hade migrän, ibland med synbortfall.
– Läraren trodde att det var fel på ögonen och jag fick sitta långt
fram i klassen, men det hjälpte inte mot migränen.
I några fall informerades skolpersonalen om EDS och man arrangerade stödundervisning. Men överlag har informationen brustit
och inte sällan har personerna med EDS uppfattats som lata och
ointresserade. Någon gick en extra termin på gymnasiet och högskolan.
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– Jag fick inte diagnos förrän senare. Diagnos hade hjälpt mig, då
hade jag kunnat få anpassad studiegång. En del var sjukskrivna helt
på gymnasiet och fick istället plugga med distansstöd från läraren.
Idrott
Idrotten var ett kapitel för sig. En person av alla hade inga problem
alls med gymnastiken, men de flesta andra hade det mer eller
mindre eller fick det så småningom. Alla ville delta men hade svårigheter. Det kunde handla om händerna som inte lydde när personen ville spela handboll, eller om kullerbyttor som inte lät sig göras.
– Jag var duktig i gymnastik men fick blåmärken som gjorde ont.
Några blev kallade lata för att de hade svårigheter eller helt enkelt
uteblev från lektionerna.
Men det fanns kreativa lärare.
– Friluftsdagarna var en mardröm för mig, för man skulle gå en mil
eller åka skidor lika långt och det kunde jag inte. Jag kunde heller
inte simma, cykla eller orientera eftersom jag hade svårt med lokalsinnet. När idrottsläraren märkte att jag skolkade för att jag inte
klarade gympan föreslog hen att jag skulle gå till ett gym istället.
Det var en lättnad för mig och jag fick bra betyg.
Överrörligheten sågs som något positivt och skolan ville absolut att
en av tjejerna skulle vara med på gymnastiken.
– Det var i mellanstadiet. Men när jag var med på gympan hoppade
ju lederna ur led och det gjorde ont. Till slut började jag skolka från
gymnastiken. Men då började läraren hämta mig från lektionen jag
hade innan gympan för att jag absolut skulle vara med. Då slutade
jag gå till skolan.
Var det någon som hjälpte dig i skolan?
– Nej, de lade en kylklamp på mina knän och sa att det går över till
nästa gympa. Jag opererades nio gånger under min skoltid. I skolan
kunde jag inte vara med på någonting på rasten, kunde inte hoppa
eller gå i trappor. Det slutade med att jag blev mobbad i skolan och
jag slutade i årskurs sju.
En av kvinnorna berättar att hon fick slippa gymnastiken på högstadiet och gå in på gymmet istället.
– Jag hade ont i knäna och gjorde det jag kunde göra. Sen kunde
jag vara med på en del i vanliga gympan, så att jag fick betyg.
Några som hade fått diagnos fick hjälpmedel i skolan genom skolsköterskan eller arbetsterapeuten på habiliteringen. Det kunde
handla om en specialstol eller en kilkudde så att de kunde sitta
bättre.
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– Jag mådde bra till jag var 16 år. Då vred jag knäet ur led och fick
problem med fötterna. Jag spelade hockey i division ett och karriären tog slut.
Yrke
De flesta har utbildat sig till det som intresserat dem, men få har
orkat vara kvar i yrket. De arbetar deltid, 50 procent eller 25 procent. Några har utbildat sig på nytt efter besvären kom eller bytt
jobb. Åter andra är sjukskrivna och förtidspensionerade.
En kvinna utbildade sig till dataingenjör och visste inte att hon
hade EDS.
– Jag kraschade helt efter ett tag. Hjärnan stängde av sig och jag
fick diagnosen utbränd. Sedan blev jag uppsagd för att det inte gick
att rehabilitera mig. Om jag hade haft diagnosen EDS hade jag
kunnat jobba kvar, fått rehabilitering och kunnat arbeta hemifrån.
Men det hade jag inte och det var hårt på det stora teknikföretaget.
Det är svårt att anpassa arbetsuppgifterna om man arbetar inom
vården, menar en kvinna. Hon arbetade inom psykiatrin och sprang
på larm. Armarna och kroppen hängde inte riktigt med.
En ung kvinna hade svårt att ta sig igenom gymnasiet. Hon hade
smärta och var mycket sängliggande.
– Jag har arbetstränat några gånger, men det har inte gått eftersom
jag är superdålig och har påverkan på synen. Nu har jag sjukpension.
En kvinna har tidigare kört truck på ett stort livsmedelslager, men
pluggar nu till mäklare.
– Jag arbetade på ackord, jobbet var viktigt och det var roligt med
arbetskamraterna. Jag fick bra anpassningar, bland annat en lift
som gjorde att det gick att ta in en rullstol i trucken. Det visar att
det går att anpassa om det är en bra arbetsgivare.
I ungdomen turnerade hon med ett cirkussällskap. Att hon var vig
och rörlig i lederna gjorde att hon tidigt ägnade sig åt akrobatik.
– Jag var tvungen att sluta när jag var 18 år på grund av EDS och
förtidspensionerades från det att jag var 23 år. Idag engagerar jag
mig ideellt i handikappvården och arbetar som frilansfotograf.
En kvinna som nyligen fick sin diagnos arbetar som sjuksköterska.
– Jag är på akutmottagningen men har gått ner i tid. Jag tror inte jag
kan vara kvar och vet inte vad jag ska göra istället.
En kvinna utbildade sig till tandläkare och har idag arbetat i 32 år
som tandläkare.
– De flesta tandläkare sitter eller står i samma position hela dagen
och det fungerar dåligt vid EDS. Det finns också en piska över
verksamheten, allt ska gå snabbt och kosta så lite som möjligt.
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Hon förstod att hon inte skulle kunna fortsätta jobba om hon inte
startade eget.
– Idag kan jag påverka dagarna mer och jag är hemma några dagar
per månad och vilar.
En av dem slutade skolan i 7:an och började jobba i en nöjespark.
När hon var 17 år testades hon på Samhall, både medicinskt och
yrkesmässigt. 1997 fick hon göra en medicinsk utredning hos Försäkringskassan, men ingen kunde föreslå någon lämplig sysselsättning eller utbildning.
– Idag är jag 53 år och har aldrig kunnat arbeta heltid. Men jag har
sjungit i dansband i många år, varit bartender, servitris och ridlärare.
Sedan 2002 har hon sjukersättning.
En kvinna utbildade sig till kurator och har inte heller hon kunnat
arbeta heltid.
– Det var svårt att acceptera att jag inte orkade mer. Innan diagnosen tänkte jag att det bara var viljan som saknades. Alla andra kan.
Efter diagnosen kunde jag acceptera mera. Det handlar inte om
vilja.
Det svåra är att hitta balansen och veta hur mycket man ska arbeta,
säger hon.
– Det är bra att jag har hittat ett jobb där jag kan röra mig då och
då. Går jag ut på lunchen en stund håller jag koncentrationen uppe
och smärtan nere. Lagom rörelse i kombination med jobbet är viktigt.
Fritid och egen tid
En kvinna har anpassat sitt liv efter EDS säger hon.
– Jag har varit sjukskriven länge och tagit hand om egna barn. Men
jag är ingen lektant och det vet mina barn. Det finns andra sätt.
Man kan läsa sagor och titta på film med dem. De vet att soffan är
min favoritmöbel. För övrigt ger körsången mig energi och glädje.
Önskar bara att det var lite tidigare på dagen. Kören slutar nio på
kvällen och då är det svårt för mig att varva ner inför natten.
Flera av kvinnorna är ute mycket i skog och mark och njuter av det.
Trädgårdarbete är något många ägnar sig åt.
Flera har hund eller katt, rider eller har ridit. Närheten till djuren är
betydelsefull.
– Djur ger värme och de är kravlösa, säger en av dem.
– Stickning och ridning fungerar bra för mig. Jag kan rida i skritt
med lösa tyglar i en mil ibland.
– Jag sitter i permobil och har två hundar som jag tränar i agility
och lydnad. Det är roligt och socialt och jag glömmer allt annat.
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Serier på Netflix och ljudböcker. Många ägnar sig åt hantverk
bland annat keramik.
– Jag går inte in för att producera på keramiken, det får bli vad det
blir. Jag börjar med en klump lera och det blir alltid något helt annat än vad jag tänkt!
Boende
De flesta bor i eget boende i hus eller lägenhet. Många bor opraktiskt, flera våningar upp utan hiss. Flera har fått de anpassningar de
behöver i boendet, men det finns också de som inte fått någon enda
anpassning. De anpassningar de ofta behöver när de sitter i rullstol
gäller anpassningar i kök, badrum, tvättrum.
De flesta har undvikit att begära hjälp från hemtjänsten och väljer
oftare att sambo eller föräldrar hjälper till med sådant de inte klarar
själva i boendet.
Hjälpmedel av olika slag underlättar tycker de och det mesta har de
fått genom arbetsterapeut. Det kan handla om kodlås på ytterdörren
och dörrar utan trösklar. Sittplats för dusch och sitshöjare för toaletten, höj- och sänkbara skåp och bänkar i köket, En kvinna bor i
villa och har en trapphiss så att hon kommer ner i källaren och en
ramp för rullstolen ute i trädgården.
En kvinna vill inte ha någon anpassning alls.
– Jag bor på tre plan och ser det som träning att ta mig mellan de
tre planen.
Andra hjälpmedel är en scooter som är dubbelt så bred så att dottern också får plats.
– Den är så bra. Nu kör vi till förskolan och till affären tillsammans.
Arbetsstol på hjul, fotstöd, ståstol och olika gripklor så att det går
att ta tag i saker är bra hjälpmedel och infraröd bastu.
– Den har hjälpt mig mycket och gör under för onda muskler.
En kvinna önskar sig en elmotor på sin ”dra-maten”. Då skulle det
bli lättare att handla, tycker hon.
Robotdammsugare och matleveranser hem är annat som kan göra
stor nytta, säger de.
Vardagsrutiner
De är många som har lång erfarenhet av att ha EDS även om de fått
diagnosen sent. De har lärt sig hur de ska hantera tillvaron.
Det är viktigt att tänka på vad man klarar av, säger en av kvinnorna.
– Göra en kartläggning. Hitta vilopauser. Vila en stund på dagen
men också vila när man sitter och pratar i telefonen eller när man
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äter. Bra är också att dela upp det som ska göras och att inte göra
allt på en gång.
Ett gott råd är att förbereda morgondagen kvällen före.
– Vi hjälps åt i familjen och har en rullvagn där vi lägger kläder
och allt annat vi ska ha med oss till skolan och jobbet.
På morgonen går det annars väldigt långsamt, säger de flesta.
– Jag är inte människa förrän klockan är tolv. Det händer att jag
viker tvätt i sängen. Det tar en timma för mig att göra det.
En person lever ensam, men har skaffat en katt.
– Han får mig att stiga upp på morgonen. När jag gett honom mat
och släppt ut honom lägger jag mig igen och vilar i kanske tre till
fyra timmar.
Några har hemtjänst som hjälper till att handla och städhjälp som
städar. En person får hemvårdsbidrag från kommunen, för släkt och
föräldrar när de hjälper till. En av kvinnorna har fått ett portöppnare
av kommunen. Hon har också en sitshöjare på toaletten och fått
höjt upp sängen. På sängen har hon en tryckavlastande bäddmadrass och två kuddar, en bananformad och en som en halvmåne
att lägga mellan knän.
Sömn och sömnsvårigheter
Insomningsproblem är vanligt förekommande. När det gäller sömn
och återhämtning berättar flera att de sover mycket, både på nätter
och dagar, men är trötta ändå. Orsaken till tröttheten är ofta smärta.
Flera uppger att de bara kan somna framför tv:n eller när de läser
en bok, inte när de lägger sig ner för att sova. Sömnproblemen innebär inte sällan att de vänder på dygnet. Ett vanligt problem är att
de inte får någon längre sammanhängande sömn, eftersom de vaknar ofta på grund av smärta.
De använder sig av olika hjälpmedel för en bättre sömn. Det kan
vara, insomningstabletter, sömnmedel och melatonin. V-kuddar,
kedjetäcken, bolltäcken, glidlakan och olika madrasser. Värmeflaska, ljudbok att somna till, avslappningsmusik på you tube, appar med regnskogsljud och öronproppar.
Socialt liv och vänner
Smärta och trötthet är ofta ett hinder för ett mer frekvent socialt liv
där man träffar släkt och vänner. Flera har insett att deras sociala
liv kan förbättras om de tar emot hjälp från hemtjänsten och inte
blir uttröttade av hushållsgöromål. Någon enstaka uppger att de har
ett fantastiskt bra socialt liv med släkt, familj och goda vänner.
Någon enstaka uppger också att hen inte har något som helst socialt
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liv, att hen måste klara hemmet alldeles själv i perioder, med både
barn med EDS och den egna sjukdomen.
Kontakter i vården
Det är stora variationer inom gruppen när det gäller kontakten med
sjukvården och den hjälp de får.
Flera i gruppen har en väldigt bra kontakt med vuxenhabiliteringen
eller behandlande läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Några uppger att de helt eller nästan helt saknar kontakt med behandlande läkare. Några har kontakt med sjukvården men får inte
särskilt mycket hjälp eller behandling, tycker de.
Kontakter de kan ha är med, husläkare, neurolog, hjärtläkare, kiropraktor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kbt-terapeut, samtalsterapeut,
kurator, dietist, ortopedtekniker, sömnforskare, tandläkare, naprapat, Försäkringskassan, sjukhuskyrkan, tandhygienist, smärtcentrum och akupunktör.

EDS Riksförbunds arbete för att sprida information
EDS Riksförbund är en ideell organisation som arbetar för att
sprida kunskap om EDS och utgör en samlad plattform för sina
medlemmar.
– Idag är vi drygt 1000 medlemmar. Vi ser att förbundet har en
stor potential och kommer att växa ännu mer. Ju fler vi är
desto fler kan bidra med det de kan och dessutom blir
ekonomin bättre, säger Markus Otterloo, vice ordförande och
Marie Falk suppleant.
Riksförbundet bildades 1992, med mål att göra informationen om
EDS tillgänglig på svenska. En ytterligare målsättning var att skapa
mötesplatser för personer med EDS och deras anhöriga.
– Träffar som den här på Ågrenska ger oerhört mycket för vår
patientgrupp. Deltagarna kan spegla sig i varandra och få tips och
råd och framförallt stötta varandra. Att få till ett nätverk är viktigt
för de flesta och i dessa nätverk föds idéer till aktiviteter som leder
till kunskapsspridande om EDS, säger Markus Otterloo.
Synen på EDS har förändrats med tiden. Klassificeringen av
Ehlers-Danlos syndrom har uppdaterats internationellt och
publicerades 2017. I klassificeringen beskrivs symtom och
diagnoskriterier för de fjorton olika typerna som ingår i EhlersDanlos syndrom. Hypermobil EDS (hEDS) har definierats med
striktare kriterier. Andra former av symtomatisk överrörlighet som
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inte uppfyller kriterierna för hEDS klassificeras numera som HSD
(Hypermobile Spectrum Disorders) enligt den nya klassificeringen.
Den hypermobila typen är vanligast av sjukdomarna som ingår i
Ehlers-Danlos syndrom och finns hos fler än 10 personer per 100
000 invånare.
– Detta innebär att hEDS numera inte anses som ovanlig enligt
Sveriges definition av ovanliga diagnoser. Vi är många och om alla
var medlemmar i förbundet skulle vi vara en faktor att räkna med
opinionsmässigt, säger Marie Falk.
Men var finns alla dessa människor? Man ser dem inte i vården och
ännu så länge inte i förbundet även om vi stadigt växer, fortsätter
Marie Falk.
Det går framåt
Det händer saker även i Sverige. CSD, centrum för sällsynta
diagnoser finns på alla universitetssjukhus i landet och EDS
riksförbund har dialog med dem.
– CSD:s roll är att lotsa patienter vidare till expertisen för sällsynta
sjukdomar, men när det gäller EDS finns tyvärr inte många att lotsa
vidare till, säger Marie Falk.
Behovet av profession som känner till EDS och HSD ser både CSD
och förbundet och det är ett prioriterat område som förbundet
arbetar med framöver.
– För att klara detta behöver vi vara många av flera anledningar.
Dels för att kunna hjälpas åt, tillsammans blir vi starkare, men
också för att politiker och andra beslutsfattare oftast undrar över
hur många det berör och då frågar om förbundets medlemsantal.
1000 personer är inte särskilt många i dessa sammanhang, säger
Marie Falk och Marcus Otterloo.
Viktigt är att få ut kunskap till skola, förskola och till anhöriga.
– Många medlemmar frågar hur de ska få sin partner att förstå,
säger Marie Falk.
Förbundet arbetar även med att ta fram information till olika
mottagare så som anhöriga, skola/förskola och vården.
Kontaktpersoner
Idag har föreningen ca 30 kontaktpersoner i nästan alla län. De har
som uppgift att ge tips, råd och stöd till medlemmarna.
– Vi ska inte ersätta vården utan vara ett komplement till den.
Lyssna och stödja, säger Markus Otterloo.
Grunden i föreningsarbetet är det fysiska mötet och det har varit en
bristvara hittills. Det senaste halvåret har det mesta förändrats och
det har blivit många träffar över hela landet.
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– Att få igång lokala nätverk är bra för medlemmarna men det
avlastar också styrelsen. Om vi lyckas få igång tio lokalföreningar
har vi rätt till ett organisationsbidrag från Socialstyrelsen. Då skulle
vi kunna anställa en eller två personer och kunna utföra ett ännu
bättre arbete, säger Markus Otterloo.
Medlemstidning
Riksförbundet ger även ut en medlemstidning, EDS NYTT (fyra
gånger per år) ofta med artiklar av vårdpersonal med EDS-kunskap.
Förbundet är också med och uttalar sig när Socialstyrelsen
reviderar sin information om diagnosen i sin kunskapsdatabas.
På förbundets webbplats finns information om hur man blir
medlem. Där finns också informationsbroschyrer att ladda ner eller
skriva ut och ta med till exempel till sin läkare eller skolan.
Läs mer på föreningens webbplats: ehlers-danlos.se

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Socialstyrelsen har en kunskapsdatabas för ovanliga diagnoser.
Den innehåller för närvarande informationstexter om cirka 300
ovanliga sjukdomar.
Texterna produceras av Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet, i samarbete med ledande medicinska
experter och företrädare för patientorganisationer. Kvalitetssäkring
sker genom granskning av en särskild expertgrupp utsedd av universitetet.
Informationen i databasen uppdateras regelbundet och ytterligare
diagnoser tillkommer varje år. Texterna översätts också successivt
till engelska. Till varje text finns även en folder som kan beställas
kostnadsfritt eller laddas ner från Socialstyrelsens webbplats.
De som skriver texterna svarar även på frågor och hjälper till att
söka information, och nås på telefonnummer 031-786 55 90 eller
via mail, ovanligadiagnoser@gu.se.
Läs mer på: www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser bildades för 15 år sedan av
en grupp föräldrar till barn med olika typer av syndrom. Det
är en paraplyorganisation där en mängd olika
diagnosföreningar finns representerade.
Förbundets uppdrag är framför allt att driva politiskt driva frågor
som berör personer med sällsynta diagnoser, och att påverka och
påtala att dessa måste uppmärksammas och forskas kring.
Förbundet trycker på att personer med sällsynta diagnoser har rätt
till samma insatser från samhället som alla andra, till exempel när
det gäller vård och behandling. De ska inte missgynnas på grund av
att andra inte känner till så mycket om deras syndrom eller
sjukdom.
Förbundets 12 000 medlemmar representerar ett 50-tal olika
diagnosföreningar som sinsemellan är väldigt olika. Gemensamt är
att alla sjukdomar eller syndrom är livslånga, obotliga och nästan
alltid har genetiska orsaker. Det är sällsynthetens dilemma som
förenar, inte sjukdomen eller syndromet i sig.
Här hittar du Riksförbundet för sällsynta diagnoser:
sallsyntadiagnoser.se

NFSD - Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Ågrenska har under åren 2012-2018 drivit Nationella Funktionen
Sällsynta Diagnoser, NFSD, på uppdrag av Socialstyrelsen och har
arbetat med samordning, koordinering och informationsspridning
inom området sällsynta diagnoser.
NFSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för
att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser genom sin
webbplats nfsd.se och på sociala media (Facebook, Twitter och
Linkedin).
Läs mer om NFSD:s verksamhet på nfsd.se
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Ehlers-Danlos syndrom,
EDS, hEDS, vuxenvistelse
En sammanfattning av dokumentation nr 584
Ehlers-Danlos syndrom, EDS, är en medfödd ärftlig
bindvävssjukdom, som leder till en defekt i
produktionen av proteinet kollagen. Kollagen utgör
normalt en tredjedel av kroppens protein och behövs för
att bygga upp stödjevävnad som, hud, senor, ben,
brosk och blodkärl.
Symtomen vid EDS varierar, men det är vanligt med
skör töjbar hud, benägenhet för svårläkta sår och
överrörliga leder, som kan leda till att olika leder som
axel och knän, hoppar ur led.
Överrörlighet kallas också för HSD,
Hypermobilitetsspektrumstörning en del av de som är
överrörliga har diagnosen hEDS, EDS med
hypermobilitetsspektrumstörning.
Behandlingen syftar till att lindra symtom och förhindra
skador.

ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER
Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser
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