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Q 79.6 Ehlers Danlos Syndrom

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en medfödd bindvävssjukdom som påverkar leder, hud och blodkärl. 

Förändringen i bindväven beror på bristfällig bildning av kollagen, ett av kroppens grundläggande byggnadsmaterial och det 
vanligast förekommande typ av proteiner hos människan. 

Kollagen utgör nära en tredjedel av kroppens totala proteinmängd. 
Det finns mer än tjugofem olika typer av kollagen i: 

• hud
• ben
• senor
• brosk
• blodkärl
• tandkött
• basalmembran
• hornhinna
• ögats glaskropp 
• stödjande vävnader i inre organ

Sjukdomen kan delas in i sex olika typer: 

• klassisk typ,
• överrörlighetstyp
• kärltyp
• kyfoskolios-typ
• artrochalasi-typ 
• dermatosparaxis-typ

Graden av symtom varierar inom var och en av de olika typerna, men också hos en och samma person under livet. 
Inom en familj har man alltid samma typ av sjukdomen, men graden av symtom kan variera mellan de familjemedlemmar som har 
sjukdomen. 

En del symtom, till exempel symtom från leder och hud, är gemensamma för de olika varianterna medan en del är specifika för en 
viss typ av sjukdomen. 

Källa
Socialstyrelsen/ovanliga diagnoser/Ehlers- Danlos syndrom: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/ehlers-danlossyndrom 
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Hej!

Jag heter Ulrika Rydbjer och är 35 år gammal och bor i Skövde. 
Jag hoppas att ni kommer att läsa hela det här brevet och att ni förstår att jag har något viktigt att säga till er 
trots att jag varken är eller har varit patient hos er. Jag planerar heller inte att bli det. Det är inte för min 
egen skull jag skriver detta. 

Jag är född med Ehlers- Danlos syndrom överrörlighetstypen (tidigare kallad EDS typ III).  
Den benämns också EDS-Ht (Ht står för hypermobilitetstypen). 
Eds-Ht är den vanligaste typen av Eds och är den enda typ som inte är genetiskt eller biokemiskt kartlagd. 
Den anses vara ”lindrig” i jämförelse med de andra typerna men därmed inte sagt att det är ett lindrigt 
syndrom. Eller att det inte skulle vara ett komplext syndrom som kan ta ganska allvarliga uttryck och 
medföra svåra handikapp.
 
Jag har haft symptom i hela mitt liv. Symptom från hela kroppen såväl invärtes som utvärtes. 
Vården har många gånger valt att varken tro eller lyssna på mig och jag har har verkligen kämpat. 
Jag har försökt att nå fram och det under många år. 
Jag har levt i den här kroppen i 35 år och fick diagnos först 2009. Jag har haft tid att lära känna mig själv 
men väldigt ofta har jag inte en aning om vad det är som händer. Det är svårt att hänga med även för en 
som lever mitt i syndromet men jag vet och känner när något är fel. Då söker jag i regel vård.
 
Jag har heltids sjukersättning då jag tyvärr med åren bara blivit allt sämre.
Nog kunde jag ha fått ett par år till inom arbetslivet om man hade lyssnat på mig från början men frisk och 
symptomfri hade jag inte kunnat bli. De 10 senaste åren har inneburit konstanta försämringar. 

Du är inte sjuk!

Du är alldeles för ung för att ha så ont.
Du är för ung för att få något starkare än Alvedon. 
Du kan arbeta bara du vill!
Det är inget fel på dina händer!
Du är så mjuk och smidig och ser så frisk ut, det är bra att du är så rörlig.
Du ska inte känna efter så mycket.
Du behöver motionera mer, gör du det kommer du att må bättre.
Vi har gjort allt vi kan för dig! 
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Alla tillåts inte vara sjuka!

Tänk, jag visste inte att smärta hade en åldersgräns eller att det fanns regler för vilka som fick lov att ha 
neurologiska problem/symptom. 

Jag visste inte att man måste ha gått i pension eller vara reumatiker för att få hjälp/röntgen/kirurgi och 
smärtlindring för sina svåra handledssmärtor. 

Jag hade heller ingen aning om att sömn bara var något man bara unnade ”friska” eller äldre människor, 
eller de som hade en ”riktig” diagnos.
 
Jag visste inte att man riskerade ses som en potentiell missbrukare för att man vill ha ett drägligare liv och 
kunna ta sig ur sängen om dagarna. 
 
Inte ens när man fått diagnosen är de här sakerna en självklarhet. 
När vi väl har fått diagnosen så har man helt plötsligt en ny ursäkt för att inte utreda eller behandla. 
Allt är plötsligt på grund av Eds och Eds går inte att bota! 
Hantera det säger vården! Men hur, och resten då? Det är bara en av många saker vi kan behöva hjälp med.

Vad som förändrades med diagnosen var jag. 
Helt plötsligt kunde jag söka svar på egen hand och helt plötsligt hittade jag andra människor som var precis 
som jag. Utan dem vet jag inte vad jag hade varit idag. 
Det visade sig att många saker jag trott varit normala inte var det. Jag har aldrig levt någon annans liv så jag 
visste ju inte. Det var en chock att inse att det fanns hjälp att få och ytterligare en när jag insåg att jag inte 
skulle få den hjälpen. Inte utan att ”strida” för det.

Vill du leva mitt liv för en dag?
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Att leva med och att leva utan

Försök att leva med en rektal invagination, sömnlöshet, nervsmärtor, neurologiska bortfall, muskelsvaghet 
(myopati), muskelsmärtor, dysfagi, händer vars leder ”går isär” och smärtar vid varje rörelse, en rygg som 
låser sig, kramper, RLS, återkommande infektioner p.g.a känsliga och sköra slemhinnor, dysautonomi och 
ben som inte bär vissa dagar.  
Allt det och lite till!  

Dessutom isolerad från omvärlden och arbetsoförmögen. Delvis beroende av andra människor för att klara 
av det vardagliga livet. 
Försök att testa det livet UTAN mediciner, specialistvård eller något som helst stöd från sjukvården. 
Testa hur det känns att bli nekad vård, hånad, kränkt och tillsagd att rycka upp sig. 

Naturligtvis så vet du inte vad alla de där saker du drabbats av heter eftersom du inte fått det utrett eller 
ens undersökt. Du är ju bara inbillningssjuk!

Hjälp!

Jag är inte ute efter sympatier. 
Jag menar inte att Eds är den värsta diagnos man kan ha. 
Jag menar inte att det inte skulle finnas andra patientgrupper som far minst lika illa i vården. 

Vad jag är ute efter är att bidra till att öka kunskap om Eds-Ht och bidra till att dessa människor får det 
bemötande och den vård de behöver. Mitt och alla andras kämpande genom åren får inte ha varit 
förgäves. 

Obehandlad blir man knappast inte friskare. Tvärtom faktiskt!
 
Man orkar mindre och man mår psykiskt dålig och till och med stundom inbillar sig att felet verkligen sitter i 
huvudet. Det är precis vad sjukvården är snabba att påpeka också, att det sitter i huvudet. Att det handlar 
om vilja för inte kan man ha så där många problem när man ser så frisk ut? 

På mina sidor (se länkarna) har jag främst patienter men även vårdpersonal som läser.
Det finns mycket att lära sig av enskilda drabbade individer. Vi kan oftast mer om våra sjukdomar/syndrom 
än vad ni inom vården kan. Det är ju vi som lever med det dagligen.

För att mina ord ska göra någon skillnad så måste någon ta till sig vad jag skriver. Den någon kan vara du.

Arga doktorn uppmärksammar Eds

Ni såg väl avsnitt 2 av ”Arga doktorn” som sändes på SVT1 
torsdagen den 5 september?

Avsnittet finns fortfarande tillgängligt och om det försvinner så 
kan jag ordna så att ni får se det ändå. 
Här har ni länken: 
http://www.svtplay.se/video/1440390/del-2-av-6
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Kommer det bli en sån där modediagnos nu?

Så skulle man kunna se det när en så kallad ovanlig diagnos lyfts fram i ljuset. Många kommer att känna igen 
sig. Tänk, nu kanske folk vaknar i stugorna och ser att de inte är ensamma. Kommer ni att vara beredda på 
det?

Varför vi är så få?

EDS är en diagnos där människor ofta lider i det tysta. Trots att den är långt ifrån den ovanliga diagnos den 
påstås vara. Jag vill påstå att överrörlighetstypen absolut inte borde klassas som en ovanlig diagnos och 
förändringar kommer det att bli. Det diskuteras redan internationellt. 

Största anledningen till att så få har diagnos beror på okunskap och att ingen vet vem som ska ha ansvaret 
för oss. Ingen verkar heller vilja ha ansvaret? Det finns inte pengar, vilja och/eller engagemang.

Socialstyrelsen har tyvärr inte valt att ge så mycket plats åt just Eds-Ht på sin sida. 
Vi är ”vanliga” och ganska ointressanta ur det genetiska perspektivet. 
Vi löper ”bara” samma risker att dö som vanliga människor även om vi har en viss överlappning både till de 
andra typerna men även inom andra genetiska bindvävssyndrom. 
Vi är alla olika och blandtyper förekommer. 
Att vi är sköra både invärtes och utvärtes vet ofta de som opererat oss. ”Oskuret” är bäst brukar man säga 
men ibland har man inget val. Det finns gränser för vad man står ut med.

• Eds-Ht är ett komplext syndrom. 

• Överrörligheten är inte godartad.

• Eds-Ht går inte att bota men symptomen går att behandla/lindra.

• Att leva med en ”multisystemsjukdom” är psykiskt och fysiskt påfrestande.

• Beroende på vart i diagnosen vi befinner oss, har vi olika behov av stöttning.

• Beroende på hur diagnosen drabbar oss, har vi olika behov av insatser från 
olika specialistområden.
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Lär dig mer

Eftersom kunskap om syndromet är en förutsättning för att vi ska kunna få bra och rätt vård vill jag dela med 
mig av en länk där ni kan läsa och lära er mer om Eds-Ht. 
Länken går till The National Center for Biotechnology Information, NCBI, och är skriven av Howard P Levy: 
Ehlers-Danlos Syndrome, Hypermobility Type:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1279/ 

Tyvärr är den inte på svenska men nog den bästa sammanfattning som finns idag om man inte är 
intresserad av att läsa tjocka böcker, vilket jag också kan ge tips på om intresse finns? 
Förutom ovan länk har vi Eric Ronges sida som är skriven på svenska och ur en läkares perspektiv.
Hypermobilitet.se:   http://hypermobilitet.se/ 

Se även gärna min film på Youtube som nu är uppe i över 7000 visningar:
Leva med Ehlers Danlos syndrom:   http://www.youtube.com/watch?v=0TWLB24fVJk 

 
Jag har varit engagerad och försökt sprida kunskap om EDS sedan jag fick min diagnos. Jag har både en 
välbesökt hemsida och en blogg. Där kan ni också hitta länkar till andra bloggar och sidor. 
Det är inte fel att som läkare sätta sig framför google och söka information. 
Ni är välkomna att kika hos mig: 
Inte bara sjuk (blogg):  http://intebarasjuk.wordpress.com/ 

Inte bara sjuk (hemsida):  http://intebarasjuk.com

Vems ansvar?

Min vårdsituation är inte ultimat men långt mycket bättre än för många andra i Skövde. 
Jag har hittat en läkare som jag håller hårt i, som aldrig har aldrig ifrågasatt min diagnos. 
Det är en förutsättning för att relationen mellan oss ska fungera, att jag blir lyssnad på och trodd på.

Att jag inte fick den hjälp jag behövde är historia. 
Jag kan inte förändra det som varit men ibland kommer det över mig, ibland minns jag... 

Det är när jag ser/hör att andra bemöts på exakt samma sätt som jag 
blev bemött, som mitt tålamod brister. Fördomar och okunskap kan få 
stora konsekvenser för den enskilda individen. 
Inte bara just nu utan även senare i livet.

Det måste ske en förändring!

Det verkar som att alla vill att någon annan ska ta ansvar för oss Eds-
patienterna och man tycks blunda för att den som faktiskt har 
ansvaret för oss är vårdcentralerna runt om i landet. 
Inte ens alla på vårdcentralerna runt om i landet vet om det.
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Ni anar inte hur många gånger sjukvården inklusive vårdcentralsläkare har frågat mig: 

- Vem är din Eds-läkare?

- Min Eds-läkare? Menar du på vårdcentralen?

- Nej, jag menar vem som har hand om dig?

- Ingen!

• Det är ju ni som ska utreda oss och vid behov remittera oss till någon som kan ombesörja 
utredningen om det finns någon annan och när vi fått diagnosen kommer vi i regel tillbaka till er 
eftersom vi inte hör hemma någon annan stans. Det är ofta då det uppstår problem. Vi hör ju 
hemma lite varstans.

• När er kompetens inte räcker till är det ni som ska remittera oss vidare till specialister. 
Det förutsätter att ni tror på oss och lyssnar på oss annars blir vi utan hjälp och om ni inte har 
tillräcklig med kunskap om diagnosen för att klara av detta så är det ändå ni som är skyldiga att 
skaffa er den kunskap som krävs.  

• Det är ni som har möjlighet att se oss som helhet och inte bara en luxerad axel eller en prolaberad 
tarm. Ni tillsammans med arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det finns inte något särskilt team 
som tar hand om oss. 

 
Jag och många med mig önskar inget hellre än att slippa springa till vårcentralerna där man egentligen inte 
har tid med oss. Ni har varken ”röntgensyn” eller specialistkompetenser vilket vi skulle behöva.  

Vad jag och många med mig däremot har väldigt svårt att förstå är hur det kan finnas sådan ovilja till att 
sätta sig in i problematiken och försöka förstå. 

På vilket vis tar ni som vårdgivare ert ansvar om ni inte är villiga att lära er vad Eds är och innebär?

Man blir jämförd med balettdansöser och informerad om att man kan vända det till något positivt. 
Att vara hypermobil kan vara något bra? Om det ”bara” vore hypermobiliteten...
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EDS sitter i huvudet?

Visst sitter EDS i huvudet på ett sätt. Tala om vart i kroppen vi inte har bindväv?
Visst påverkar sjukdomen vår mentala hälsa eftersom vi ofta år ut och år in möts av motstånd och 
försämringar. Bara att hantera och acceptera att livet inte blir som man tänkt det kan vara svårt.
En diagnos innebär inte alltid en lättnad. Försämringar kan komma plötsligt. Alla har inte hunnit förbereda 
sig mentalt. 
Visst måste väl ni förstå, att när ni inte hjälper oss driver ni oss till vansinne och in i negativa spiraler av 
tankegångar och ännu mera smärta? 
I en del fall så illa att människor börjar självmedicinera och går in i djupa depressioner. 

Det kan väl knappast kallas för vård?

Olika men lika

En del är inte särskilt vårdkrävande alls. Det finns alla varianter. 
Vissa arbetar hel- eller deltid samtidigt som andra inte kan arbeta alls. 
En del är i behov av hjälpmedel, assistenter, narkotikaklassad smärtlindring, operationer, kontinuerliga 
uppföljningar och remisser kors och tvärs över landet. 
Att då få höra att man ska söka psykiatrisk vård snarare än remiss till en specialist blir genast ett hån. 
Många med Eds söker därför endast vård när det är akut och kanske till och med för sent att åtgärda.

Vi kanske drabbas av märkliga och i sammanhanget osannolika saker men det betyder inte att det som 
drabbar oss inte är på riktigt ,eller att det sitter i huvudet. 
Att vi skulle acceptera att inte få behandling/vård för att vi har Eds och därmed måste stå ut, är inte rimligt 
att begära. Ingen kan motivera varför man inte ska hjälp oss med sådant andra får hjälp med. Vi förtjänar 
åtminstone att man försöker. 

Begär vi för mycket?

Jag tror inte det! Men...
Så klart att vi är förbannade och besvikna och slutligen kanske till och med blir ganska ”svåra” att ha att göra 
med när vi inte får det bemötande vi förtjänar och har rätt till. 
Samtidigt är det nog svårt att hitta en mer tacksam patient, när vi väl blir hjälpta.

Att få ett trevlig bemötande är A och O och att slippa bli förlöjligad eller hånad är väl egentligen en 
självklarhet? Inte ska man behöva få en hypokondriker-stämpel i pannan bara för att man drabbas av många 
olika saker från många ställen i kroppen? 

Är det att begära för mycket?
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• Man kan inte bota oss. Det vi drabbas av är symptomen av den genetiska defekt vi är 
födda med. 

• Den defekt vi inte har förvärvat oss själva och inte haft möjlighet att välja bort. 

• Vi drabbas av symptom som ofta har ett namn (andra diagnoser).

• Vi är inte undantagna från sjukdomar i övrigt.   Vi löper samma risk som alla andra 
och ibland kanske till och med större risk. Det finns många skäl till att ta oss på 
allvar! 

Till vårdcentralerna runt om i landet

Jag vet att ni har och har haft (diagnostiserade eller potentiella) Eds-patienter av olika typer. 
Jag vet att nya patienter kommer att strömma in.  
Vi har kontaktnät från södra till norra Sverige (ständigt växande) och det finns en och annan läkare och 
vårdcentral som mer eller mindre är ”svartlistade”. 
Det sparar oss tid men det hade varit bättre om vi kunde gå till vilken vårdcentral som helst och mötas av 
någon som lyssnar och förstår. Att ni inte kan allt kompenserar man med ödmjukhet, empati och vilja att 
lära sig mer. Se avsnittet med Arga doktorn!
 
Det är vanliga fördomar som ställer till det (okunskap) och ni som har bläddrat igenom Guinness Rekordbok 
har säkert sett: världens mest elastiska man, Gerry ”Streach” Turner?

Det där är till och med extremt för en person med extrem form av hyperelastisk hud. Vi med EDS-Ht kan 
absolut inte göra så. 

Ehlers- Danlos national foundation - EDNF skriver: 

”A great concern is that this presentation creates an adverse environment for those affected with 
EDS, many of whom are young, who may now be viewed as "circus freaks" and subjected to 
humiliation and ridicule as opposed to understanding, support and empathy.” 

Källa: 
http://ednf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1260&Itemid=88889049&date=2011-07-01 
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De flesta Eds-patienter har stött på ett antal märkliga och direkt felaktiga uttalande angående just Eds. 
Det är inte ok och det hoppas jag att ni får mer förståelse för oss/Eds-ht, när ni har läst detta brev.

• Eds är inte en ledsjukdom eller psykisk diagnos! 
• Eds är en genetisk bindvävssjukdom och vi har bindväv i hela kroppen! 
• Vi är inga akrobater.
• De flesta av oss med ht-typen har oftast inte överelastisk hud men 

mjuk/len och ”degig ”hud.

Arbeta för att alla ska få en trygg vård!

Ni kunde vara en av de vårdcentralerna i landet som tar riktigt väl hand om just Eds-patienter. 
Ja om alla patienter givetvis, men eftersom vi tydligen stått på undantag så kanske det är vår tur nu?

Jag tror och jag hoppas att det handlar om eventuella missförstånd som beror på att ni saknar kunskap om 
Ehlers- Danlos syndrom. Jag tror inte att ni avser att förringa någon patients besvär? 

Visst är alla inte lika hårt drabbade men dom som kommer till er och söker vård för eds-relaterade 
besvär/symptom är drabbade. Med eller utan diagnos. 
Ett enskilt symptom kanske inte är så besvärligt att leva med men lägg då till resten, det som patienten 
kanske inte söker för just den gången. Det är helheten/syndromet som avgör hur människan mår, vilket i sin 
tur påverkar vårdbehovet. 

Det är aldrig för sent

Det är aldrig för sent att lära sig nytt, plocka upp ny kunskap och bygga upp nya relationer med sina 
patienter. I vissa fall kanske de redan har lämnat er men det kommer nya patienter. Ni kommer att få fler 
chanser. 

Läs på, följ länkarna, ställ frågor. Låt oss som lever med det här berätta för er. 
Var lyhörda och glöm inte att ingen är den andra lik. Lika men olika. 
 
Det finns gott om litteratur och vi har ett riksförbund: http://www.ehlers-danlos.se/. 
Föreläsningar hålls lite då och då och det går också bra att be om att få föreläsningar arrangerade.
 
I Skövde har vi Eric Ronge som är engagerad och kunnig gällande Eds och hypermobilitet. Han var även med 
en kort sekvens i avsnitt 2 av ”Arga doktorn”. Titta in på Hypermobilitet.se

Tack för att ni tog er tid att läsa mitt brev!

Jag räknar inte med att kunna förändra så mycket med bara ett brev, men förhoppningsvis, i alla fall så ett 
frö. Så länge jag orkar tänker jag ”brinna” för att mina medmänniskor ska få den bästa vård de kan få, för att 
få ut det mesta möjliga av sina liv. Jag tycker att vi förtjänar det!
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Ni har möjligheten att hjälpa oss eller att stjälpa oss. 
Vad väljer ni? 

Välkomnar respons, kontakt och dialog. 

För en bättre vård!

Ulrika Rydbjer 
www.intebarasjuk.com 
kontaktuppgifter se blogg och hemsida
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