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Sammanfattning: Bakgrund: Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en ärftlig bindvävssjukdom  

             som främst påverkar hud, ligament, leder och blodkärl. Det uppskattas 

idag att förekomsten av EDS i Sverige är 1-2 per 10 000 invånare. Till följd 

av de framträdande symtomen, överrörlighet och smärta, som patienter med 

EDS lider av har det en betydande inverkan på patienternas fysiska, sociala 

och emotionella funktion i det dagliga livet samt upplevelsen av livskvalité. 

För att kunna ge individen den vård som behövs så utförs behandlingen av 

ett multidisciplinärt team där arbetsterapeuten ingår Syfte: Studiens syfte är 

att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter med 

Ehlers-Danlos syndrom utifrån tre frågeställningar. Metod: En kvalitativ 

ansats valdes. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer 

med sju arbetsterapeuter som arbetade inom kommunen eller landstinget i 

en medelstor stad i mellansverige. En kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes och resulterade i tre huvudkategorier: arbetsterapeutiska 

åtgärder vid EDS, ökad delaktighet och minskat beroende samt ett sökande 

för att hitta rätt. Resultat och slutsats: I resultatet framkom att åtgärderna 

för patienter med EDS varierar men att de oftast utförs i energibesparande 

syfte. För att nå en framgångsrik behandling utgår arbetsterapeuterna från 

patientens behov och önskemål. Betydelsen av de arbetsterapeutiska 

åtgärderna ansågs som värdefull och bidrog till förbättrad livskvalité för 

patienterna. Arbetsterapeuterna ansåg att det var svårt att arbeta med denna 

diagnosgrupp då problematiken handlade om att göra rätt bedömning vad 

gäller lämpliga åtgärder samt att hitta en balans mellan aktivitet och vila.  
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INLEDNING 

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en ovanlig bindvävssjukdom där förekomsten i Sverige är 1-

2 per 10 000 invånare samtidigt som mörkertalet tros vara stort (1). För många människor är 

sjukdomen okänd och de som drabbas av den är ofta i stort behov av vård, stöd och 

hjälpinsatser. För att kunna ge individen den vård som behövs utförs behandlingen av ett 

multidisciplinärt team där arbetsterapeuten ingår (2). Vilka åtgärder som arbetsterapeuten 

utför samt hur dessa patienters vardag kan underlättas på bästa sätt finns däremot lite 

beskrivet om i litteratur och vetenskapliga artiklar. Syftet med denna studie är därför att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med EDS. Författarnas 

förhoppning med studien är att kunna ge arbetsterapeuter stöd i sitt arbete med denna 

diagnosgrupp, genom att dokumentera erfarenheter och insatser, vilket kan leda till större 

trygghet i bedömning och val av åtgärd. 

 

BAKGRUND 

Ehlers-Danlos syndrom 

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en medfödd bindvävssjukdom. Bindväv ger struktur till 

många organ samt specifika kroppsdelar och har en viktig roll för att stödja muskler och ben 

(2). Sjukdomen påverkar främst hud, ligament, leder, blodkärl och de inre organens kollagen 

(3). Kollagen bildar normalt starka sammanlänkade trådar i kroppens vävnader men vid EDS 

har kollagenet glesare struktur vilket gör att musklernas dragkraft inte överförs till skelettet på 

ett normalt sett. På grund av detta måste musklerna utföra ett större arbete för att utföra en 

rörelse eller stabilisera en led (4). 

 

Sjukdomen är ärftlig och följer ett autosomalt dominant arv. Detta innebär att den drabbade 

individen har 50 % risk att föra vidare de genetiska dragen till sina barn (2). Män och kvinnor 

har lika stor risk att drabbas av EDS. Kvinnor har dock fler symtom vilket kan bero på de 

hormonella förändringar som de genomgår i tonåren (2). 

 

Diagnoskriterier 

Diagnosen EDS är inte alltid lätt att ställa då det ännu inte finns något säkert test att göra. 

Diagnosen fastställs många gånger med utgångspunkt från hur kombinationen av olika 

symptom ser ut och resultatet av en släktutredning (2). Personer med EDS ser ofta friska ut 
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och uppvisar inte alltid tydliga symtom (1). Det tar ofta många år innan patienter med EDS 

träffar någon inom vården som känner till sjukdomen och som kan ställa rätt diagnos (2). 

Detta medför många gånger minskad förståelse från omgivningen och kan leda till en ökad 

känsla av att inte bli trodd vilket kan försvåra behandlingen (1).  

Vid klinisk bedömning används en generell bedömningsmall, Beighton skalan, där syftet är 

att undersöka överrörlighet i leder. Utifrån de olika symtomen definieras olika 

diagnoskriterier varav tre kriterier värderas högre: ledöverrörlighet, övertöjbarhet i huden och 

hudskörhet. Dessa kriterier undersöks för att ställa diagnosen (5). 

 

Symtom 

EDS kan delas in i sex olika typer med varierade symtombild.  De sex olika typerna är 

klassisk, hypermobil, vaskulär, kyfosskoliotisk, artrochalasia och dermatosparaxis. Av dessa 

sex är klassisk och hypermobil de vanligaste typerna (2). 

 

De generella framträdande dragen i denna livslånga sjukdom är kronisk smärta, hudens 

slapphet, hypermobilitet i lederna och bräcklighet i vävnaderna (6). Lederna kan vara så pass 

överrörliga att de lätt kan gå ur led. Andra vanliga symtom är svårläkta sår och blåmärken. 

Problem med tänder, tandkött och plattfot kan även förekomma (4). 

 

Smärta är ofta det första klagomålet från någon med EDS. Smärtan kan vara intermittent 

d.v.s. ryckvis återkommande eller aktivitetsrelaterad. Många vuxna lever med konstant smärta 

som påverkar deras liv (2). De som lider av kronisk smärta lider ofta av sömnstörningar, 

humörsvängningar, minnessvårigheter, försämrad kognitiv förmåga, ångest och även 

depression. Detta påverkar personens vardagliga liv vad gäller fysisk aktivitet, sömn, arbete, 

sociala relationer och sexuell aktivitet (2). 

 

Ett vanligt symtom är att huden är mjuk och elastisk och beskrivs ofta som sammetslen eller 

degig. Dock påverkar ålder, hudvård, vätskestatus och mängden underhudsfett hudens 

funktioner. Vanliga hudproblem vid EDS kan vara svaga atrofiska ärr, rodnader, åderbråck, 

åldrande, blåmärken pga. bristande blodkärl och sämre läkning (2). 

 

Behandling 

EDS är en kronisk, progressiv sjukdom och det finns ingen botande eller bromsande 

behandling (3). De insatser som görs idag för de som drabbats av sjukdomen är främst 
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baserade på att behandla de olika symtomen och att mildra olika följdsymptom genom 

förebyggande åtgärder (3). Detta betyder att patienterna bör lära sig att inte belasta lederna i 

ytterläge för att förhindra översträckning och okontrollerade rörelser. Det kan även handla om 

att få patienten så smärtfri som möjligt då smärtbehandling sker ur ett helhetsperspektiv och 

mängden smärtstillande medel bör vara så liten som möjligt. En del vänder sig till den 

alternativa medicinen som exempelvis akupunktur (7). De olika symtomen som följer med 

sjukdomen har en betydande inverkan på patienternas fysiska, sociala och emotionella 

funktion samt upplevelsen av livskvalité (6). Fysisk och känslomässig sårbarhet samt att leva 

med daglig fysisk smärta leder många gånger till begränsad delaktighet i samhällslivet (3). 

 

Arbetsterapi  

Vid nedsatt aktivitetsförmåga hjälper arbetsterapeuten människor att klara sina vardagliga 

aktiviteter där målet är att stödja och möjliggöra individers engagemang och delaktighet i 

aktivitet (8). Arbetsterapi syftar oftast till att nå en förändring genom att förbättra eller 

bibehålla aktivitetsförmågan hos en individ (9). En grundprincip inom arbetsterapin är att 

människan är en aktiv varelse där aktivitet ses som ett centralt begrepp som bidrar till hälsa 

och välbefinnande (10). 

I Kielhofners modell Model of Human Occupation (MOHO) (9) är individens viljekraft, 

vanebildning och utförandekapacitet i fokus och utifrån dessa nyckelbegrepp är det viktigt att 

se till det unika hos individen samt dennes egen uppfattning om sina förmågor, värderingar 

och intressen. Viljekraften kan ses i individens motivation till aktivitet, dennes tankar och 

känslor om vad som är viktigt och meningsfullt (9). Vanebildning syftar till individens 

beteendemönster där miljön har ett starkt inflytande då aktiviteter organiseras i olika mönster 

och rutiner i vardagen (9). Utförandekapaciteten handlar om individens fysiska och mentala 

förmåga till att utföra en aktivitet (9). En individs motivation, vanor och roller samt den 

fysiska kapaciteten i relation till miljön är det som avgör vilka arbetsterapeutiska åtgärder som 

utförs (9). 

För att skapa en god relation till patienten och nå ett gott resultat är det viktigt att arbeta 

klientcentrerat och ha ett professionellt förhållningssätt (9, 10). Att arbetat klientcentrerat 

innebär att patientens behov och önskemål är utgångspunkten för de arbetsterapeutiska 

insatserna, både vid målsättning, planering och genomförande av åtgärd (9). Arbetsterapeuten 

ser individen som komplex, med egna specifika erfarenheter, förmågor och problem, då man 
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jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv (10). Att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot 

patienten samt låta patienten vara delaktig i besluten vid målsättning är en väsentlig del i det 

klientcentrerade arbetssättet där samarbete värderas högt (9). Som arbetsterapeut är det viktigt 

att inge hopp om förbättring och motivera patienten till att utföra aktiviteter samt ge positiv 

feedback vilket kan stärka patientens självkänsla (10). 

 

Arbetsterapi vid Ehlers-Danlos syndrom 

Personer med EDS är överrörliga och upplever ofta smärta vilket innebär att det är viktigt att 

arbetsterapeuten utför en ergonomisk bedömning. Det handlar om att hitta en balans mellan 

att ge lämpligt stöd för att minska risken för subluxation och skada samt att se till att tiden för 

immobilisering inte varar så länge så att den orsakar förlust av bendensitet eller muskelstyrka 

(11). 

Strategierna för att klara vardagssysslorna varierar eftersom det upplevs olika att leva med 

EDS samtidigt som problemen kan variera vid samma typ av EDS (12). Nedsatt energi är ett 

vanligt symtom och genom kartläggning av olika vardagsaktiviteter kan energi sparas då 

översikten av dagen hjälper patienten att prioritera det som är meningsfullt. En annan åtgärd 

för att orka mer är fysisk träning vilket leder till ökad uthållighet och styrka vilket krävs för 

att klara av vardagen.  Det kan också behövas anpassning av bostaden, ändra 

aktivitetsmönster och tekniska hjälpmedel för att klara av att utföra sina dagliga aktiviteter på 

ett önskvärt sätt (12). Det är även viktigt att så långt som möjligt försöka förebygga skador 

som kan uppkomma. Bindvävens slapphet vid EDS innebär att lederna kräver ökat 

muskelstöd vid stabilisering då muskelkraften är nedsatt. Vid de leder som är utsatta kan 

stödbandage, i form av ortoser och korsetter, användas för att öka stabiliteten vilket bidrar till 

smärtlindring för patienten (7). 

 

Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med EDS. Behandling av smärta 

sker multidisciplinärt. Att hitta lämpliga aktiviteter som inte orsakar överansträngning är ett 

måste. Trötthet, depression och sömnstörningar kan alla påverka upplevelsen av smärta och 

bör också behandlas på samma gång. Målet med smärtbehandlingen är, förutom att dämpa 

smärta, att öka uthålligheten, förbättra humöret samt dämpa ångest (2). I behandlingen kan så 

kallade flowaktiviteter användas. Det innebär att patienten blir så uppfylld av aktiviteten att 

smärtan trängs undan (12).  
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Problemområde 

Vid litteraturgenomgång framkommer att arbetsterapeuter kan bidra med olika insatser för att 

hjälpa och stödja patienter med EDS. Utifrån tidigare forskning kan vi dock se att det finns 

lite beskrivet om vilka arbetsterapeutiska åtgärder som utförs mer konkret för dessa patienter 

och hur dessa åtgärder påverkar dem i vardagen. Det är därför av intresse att få en djupare 

förståelse för vilka de arbetsterapeutiska åtgärderna är samt vad dessa betyder för patienten 

enligt arbetsterapeuterna. Det är även av intresse att ta del av arbetsterapeuternas egna 

upplevelser vilket kan bidra till ökad förståelse och kunskap om hur det är att arbeta med 

denna diagnosgrupp. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

patienter med Ehlers-Danlos syndrom.  

 Vilka åtgärder utför arbetsterapeuterna? 

 Vilken betydelse beskriver arbetsterapeuterna att dessa åtgärder har för patienterna? 

 Hur upplever arbetsterapeuterna att det är att arbeta med denna diagnosgrupp? 

 

METOD 

Författarna valde att använda en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes för att besvara studiens syfte. En kvalitativ studie utgår från 

undersökningspersonernas perspektiv och försöker förstå och förklara deras erfarenheter och 

upplevelser av ett visst fenomen (13). I detta fall handlade det om att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter med EDS. 

 

Urval 

För att hitta deltagare till denna studie använde författarna ett snöbollsurval där urvalet av 

deltagare sker via hänvisningar från tidigare deltagare som rekommenderar någon hon/han 

anser skulle kunna tillföra information till studien (14). Inklusionskriterierna i denna studie 

var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter som varit i kontakt med patienter 

med EDS samt utfört någon form av åtgärd för dessa. Genom telefonkontakt och ett besök hos 

kontaktpersonerna för detta uppsatsämne erhölls två telefonnummer till arbetsterapeuter som 

varit i kontakt med denna diagnosgrupp. Utöver dessa nummer fick författarna även tips på 
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områden i kommunen där patienter med EDS eventuellt hade varit i kontakt med 

arbetsterapeuter på distrikt. Författarna valde att utgå från dessa distrikt och kontaktade en 

arbetsterapeut i varje område som i sin tur hänvisade oss vidare till de arbetsterapeuter som 

varit i kontakt med denna diagnosgrupp. Utifrån de nummer och hänvisningar som erhölls 

kontaktades arbetsterapeuterna via telefon för att se om intresse och vilja fanns för att delta i 

studien. Efter visat intresse skickades ett informationsbrev ut via mail där de fick ta del av 

studiens innehåll, syfte, etiska riktlinjer samt författarnas kontaktuppgifter (13). Sju 

informanter tackade ja till deltagande. Arbetsterapeuterna hade i genomsnitt varit i kontakt 

med 1-2 patienter med EDS och hade mellan 6 till 24 års erfarenhet av arbetsterapeutyrket 

samt arbetade inom kommun eller landsting.  

 

Datainsamling 

Utformning av intervjuguide 

För att samla in data valdes semistrukturerade intervjuer som metod då dessa genomförs med 

en friare struktur inom det valda ämnesområdet, vilket betyder att författarna kan ställa 

förutbestämda frågor samt har möjlighet till spontana frågor, för att få en djupare beskrivning 

av deltagarnas upplevelser och erfarenheter (13). Innan intervjuerna påbörjades 

sammanställdes intervjufrågor i en intervjuguide. Frågorna formulerades utifrån bakgrundens 

litteraturgenomgång där författarna erhöll kunskap om ämnet. Intervjuguiden var utformad 

med ett antal huvudfrågor samt eventuella följdfrågor för att få djupare information om 

ämnet, se bilaga 1, och användes som underlag och stöd vid samtliga intervjuer. Guiden 

kunde ses som ett manus med frågor som täckte de ämnen som motsvarade studiens syfte 

(13). 

 

Genomförande av intervju 

Samtliga intervjuer ägde rum på arbetsterapeuternas arbetsplatser i enskilda rum. Innan 

intervjun påbörjades gavs en kort presentation av studien där de viktigaste delarna av 

informationsbrevet återgavs (13). Deltagarna påmindes bland annat om att studiens material 

behandlades konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt, med rätt att när som helst avbryta 

samt att intervjun spelades in. I början av samtliga intervjuer överlämnades även ett 

samtyckesformulär där deltagarna fick skriva under att de mottagit information om studiens 

upplägg och ge sitt samtycke till att delta i studien. Båda författarna var närvarande under alla 

intervjuer där en var huvudansvarig för konversationen vid samtliga intervjuer medan den 
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andra antecknade och ställde eventuella följdfrågor. Detta gjordes för att få en tydlig struktur 

då båda författarna var väl medvetna om sin uppgift under genomförandet av intervjuerna. 

Avslutningsvis fick deltagarna frågan om de ville tillägga något för att säkerställa att inget 

väsentligt missats (13). Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. 

 

Analysmetod 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberades dessa. Författarna delade upp intervjuerna 

och transkriberade hälften var. Därefter fick författarna ta del av varandras nedskrivna 

material som lästes igenom samtidigt som intervjuerna avlyssnades igen för att säkerställa att 

dessa transkriberats korrekt. När det nedskrivna materialet sedan skulle analyseras och 

bearbetas valdes kvalitativ innehållsanalys med en induktivs ansats som metod vilket innebär 

att texten, som är baserad på människors upplevelser av verkligheten, analyseras 

förutsättningslöst (15). 

Arbetet påbörjades med att författarna valde ut meningsbärande enheter ur texten för att 

identifiera de delar som ansågs relevanta och kunde besvara studiens syfte. Därefter kondenserades 

de meningsbärande enheterna då texten kortades ned och blev mer lätthanterlig samtidigt som det 

relevanta i texten bevarades. De meningsbärande enheterna benämndes därefter med passande 

koder som beskrev dess innehåll. Koderna granskades och likheter och skillnader analyserades och 

utifrån detta skapades kategorier och underkategorier. Enligt Lundman och Graneheim är kategori en 

rubrik som består av koder med liknande innehåll och skiljer sig från återstående kategoriers innehåll 

(15). Materialet analyserades och bearbetades gemensamt av båda författarna samtidigt som 

diskussioner fördes under hela analysprocessen. Dataanalysen resulterade i tre 

huvudkategorier och tre underkategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på steg i analysen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategorisering 

Åtgärderna har underlättat… särskilt elrullstolen 

var guld värd. Just under den varma sommaren så 

kunde hon åka och bada med sina barn, och 

umgås, kunna ta sig till affären och hämta/lämna 

på dagis. 

Åtgärderna har 

underlättat och ökat 

delaktigheten  

 

Ökad 

delaktighet 

Ökad delaktighet 

och minskat 

beroende 

 

Det var svårt, särskilt då det handlar om 

smärtpatienter. Personer med smärta mår bra av 

ett visst sätt att bete sig på... men svårigheten är ju 

att det finns så lite material, man har sökt men 

man hittar liksom ingenting och särskilt specifikt 

diagnos och arbetsterapi hur man ska tänka. 

Att arbeta med 

smärtpatienter upplevs 

svårt då det finns lite 

material om 

diagnosen kopplat till 

arbetsterapi   

Svårt 

Begränsat 

material 

Ett sökande för att 

hitta rätt 
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Etiska aspekter 

Deltagarna erhöll information om studien både skriftligt och muntligt. Ett informationsbrev 

skickades ut där författarna förklarade studiens syfte och metod. Det framgick tydligt i 

informationsbrevet att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Ett informerat samtycke skrevs på av deltagarna före intervjun där de 

accepterade deltagande i studien i enlighet med svensk författningssamling (16). 

I informationsbrevet framgick även att samtlig information om deltagarna endast var 

tillgänglig för författarna och handledaren. Deltagarnas personuppgifter avidentifierades 

genom kodning vid transkriberingen. Detta innebär att deltagarna som ingår i studien inte ska 

kunna identifieras av utomstående samt att insamlat material förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig ska kunna ta del av informationen, d.v.s. att allt material hanteras 

konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen (17). 

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas utifrån de huvudkategorier och underkategorier som 

framkommit i dataanalysen, se tabell 2. Dessa kommer att presenteras i löpande text med citat 

från intervjuerna för att belysa och stärka innehållet. 

 

Tabell 2. Kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Arbetsterapeutiska åtgärder vid EDS Hjälpmedel 

Bostadsanpassning 

Strategier 

Ökad delaktighet och minskat beroende  

Ett sökande för att hitta rätt  

 

 

Arbetsterapeutiska åtgärder vid EDS 

Utifrån intervjuerna med arbetsterapeuterna framkom att hjälpmedel, bostadsanpassning och 

strategier används generellt som arbetsterapeutiska åtgärder vid behandlingen av patienter 

med EDS. Samtliga arbetsterapeuter var överens om att åtgärderna utfördes i 

energibesparande syfte men att det fanns olika tillvägagångssätt. 
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Hjälpmedel 

En stor del av de hjälpmedel som arbetsterapeuterna förskrev till patienterna med EDS var 

förflyttningshjälpmedel då många har svårt vid uppresning, gång och vändning i säng, bland 

annat på grund av smärtan. Exempel på förflyttningshjälpmedel som förskrevs var glidlakan 

vilket kan underlätta vid vändning i säng och på så vis även undvika att belasta höftlederna på 

ett felaktigt sätt. Även minislide och turnslide nämndes, vilka båda underlättar förflyttning i 

säng då de avlastar tryckpunkterna och minskar smärtan. Vid flertalet tillfällen berättade 

arbetsterapeuterna att en autoslide till bilen var användbar då patienten på ett enklare sätt 

kunde ta sig in och komma i rätt position i bilen. Detta bidrar till att patienten kan ta sig till 

och från olika platser och blir därmed mer självständig. 

 

Många patienter med EDS har på grund av smärtan även problem att ta sig i och ur säng. För 

att underlätta för patienten nämndes förhöjningsklossar som en åtgärd för att få en bra nivå på 

sängen. Till detta kan även ett stödhantag monteras vilket underlättar ytterligare vid 

uppresning.  

 

För att få patienterna att spara energi hade många av arbetsterapeuterna förskrivit rullstolar. 

Många tyckte dock att denna bedömning var svår och förklarade att de inte ville ta in ett 

hjälpmedel för snabbt då musklerna riskerar att bli svagare och patienten får ännu mer ont 

runt lederna.  Ett par av arbetsterapeuterna hade även märkt att standardrullstolen i vissa fall 

blivit alltför tung vilket i sin tur ledde till större luxationsrisk. Detta resulterade i att flera 

patienter fick prova rullstolar med e-motion hjul. Dessa underlättar framdrivningen då hjulen 

består av drivmotorer som bidrar till en energibesparande förflyttning. 

 

För att förflytta sig längre sträckor förskrevs eldrivna rullstolar. Många upplevde även att 

denna bedömning var svår då arbetsterapeuterna ställde sig frågan om det verkligen var dags 

för en eldriven rullstol eller inte. 

 

“Bedömningen runt vissa hjälpmedel är svår, särskilt elrullstolen, för då tar man bort 

gångförmågan, risken är ju att man tycker att rullstolen är så skön att man inte går de 

sträckor man kan utan använder rullstolen för mycket.” 

 

Andra hjälpmedel som nämndes i intervjuerna var arbetsstol och läsbord samt 

hygienhjälpmedel i form av toalettförhöjning, badbräda och duschpall. Många 

arbetsterapeuter berättade att de också tipsat patienterna om alternativa hjälpmedel som kan 
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underlätta i vardagen. Svårigheten här var att många upplevde att de hjälpmedel som 

rekommenderades inte kunde ge garanti för att det fungerade. Många av dessa hjälpmedel går 

inte att förskriva och blir därmed en merkostnad för patienterna samtidigt som de inte får 

möjligheten att prova hjälpmedlet innan inköp. 

 

“Det kan också vara en utmaning tycker jag, att man kan visa på att det här finns men jag 

kan inte säga att det funkar. Så man vet ju heller inte om det hjälper eller stjälper” 

 

 

Bostadsanpassning 

Att anpassa bostaden ansåg arbetsterapeuterna var något som behövde göras för att underlätta 

vardagen för patienterna med EDS. Arbetsterapeuterna berättade bland annat att det ofta 

handlade om anpassning för att underlätta förflyttning inom bostaden. Vanligt var eliminering 

av trösklar då det många gånger kan vara svårt för personer med smärtande fotleder med 

höjdskillnader. I vissa fall behövdes badkaret bytas ut mot dusch då patienten spar mycket 

energi på att slippa kliva i och ur badkaret. I något fall hade det också varit nödvändigt att 

anpassa med trapphissar eller ramp då patienten inte längre klarade av att gå i trappor. I de fall 

där eldrivna rullstolar förskrevs hade även en anpassning av garage utförts. 

 

Strategier 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev vikten av att ha struktur på vardagen då de flesta patienter 

med EDS har bra och dåliga dagar. I de flesta fall är det bra att dela upp dagen för att orka och 

hushålla med krafterna. Många arbetsterapeuter tipsade patienterna om att skriva dagbok för 

att på ett enkelt sätt se hur dagen ser ut då utfallet många gånger blev en väckarklocka för 

patienterna. Det framkom att de flesta har tider på dygnet då de orkar mer och känner sig 

piggare men risken är att de då utför för mycket och blir liggande dagen efter. I något fall 

valde patienten att prioritera sina aktiviteter för att klara av det som kändes mest 

betydelsefullt. 

 

“Hon hade själv en strategi där hon plockade bort aktiviteter för att orka umgås med familjen 

istället” 

 

Enligt arbetsterapeuterna uttryckte många patienter en önskan om att klara sig självständigt 

och därför lades stor vikt vid att lyssna och ta till sig de råd som arbetsterapeuterna gav. 

Arbetsterapeuternas tips var bland annat att lägga upp dagen i olika moment och inte göra en 

aktivitet för intensivt, d.v.s. att inte utföra för mycket på samma gång och heller inte lägga ner 
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för mycket energi på en enstaka aktivitet då det gäller att hitta en balans mellan aktivitet och 

vila. Det handlar om att spara på lederna, inte gå och stå i alltför stor utsträckning då aktivitet 

ofta ger ett smärtpåslag. Många av patienterna upplevde enligt arbetsterapeuterna att all 

belastning gav en negativ påverkan.  

 

Andra tips och råd som framkom var hur patienterna skulle hitta strategier för att utföra 

aktiviteter i hemmet på ett energibesparande sätt. Generella tips var att använda sig av lätta 

redskap, placera redskapen på rätt nivå och möblera om. Samtidigt framkom betydelsen av att 

tänka på hur de rör sig och avlastar när en aktivitet utförs, d.v.s. att jobba på en nivå där de 

undviker att komma i ytterlägen.  

 

Allmänt beskrevs vikten av att arbeta på ett energibesparande arbetssätt, d.v.s. använda 

kroppen på ett klokt och skonsamt sätt, hitta avlastande positioner, ha rätt arbetstempo, ta 

paus, dosera och portionera ut aktiviteter över dagen och veckan. Det kan betyda att patienten 

behöver vila en stund mitt i en aktivitet för att kunna fullfölja den. Det handlar om att 

medvetandegöra patienterna om det egna ansvaret, hur de använder kroppen så att de inte 

felbelastar och utför onödiga rörelser som kan medföra luxationsrisk.  

 

“Många är ju väldigt medvetna om var gränsen går för det här fysiska, att det kanske hoppar 

ur led, men har kanske inte lika stor koll på hur energin och orken räcker” 

 

Ökad delaktighet och minskat beroende  

Utifrån intervjuerna framkom det att arbetsterapeuterna upplevde att åtgärderna de utfört haft 

en värdefull betydelse och bidragit till förbättring i vardagslivet för patienterna. 

Arbetsterapeuterna menade att deras tips och råd om strategier fått patienterna att förstå och 

inse att små knep kan bidra till stora förändringar i vardagen. En arbetsterapeut berättade att 

en patient sagt följande: 

 

“Varför har jag inte gjort så här förut eller varför har jag inte ställt kassen på stolen när jag 

plockar ur matvarorna. Man kan ju göra det så lätt hemma bara man lyfter blicken och tänker 

funktion. Så det kan jag nog uppleva att många har fått med sig”  

 

Sömnen är ett stort problem för patienter med EDS då varje liten rörelse smärtar. Flera av 

arbetsterapeuterna upplevde att förflyttningshjälpmedel i säng underlättade nattsömnen för 
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dessa patienter. En god nattsömn är viktigt för att vardagen ska fungera och bidrar till att mer 

energi finns till att utföra de dagliga aktiviteterna.  

Det lyftes fram i flera fall att den eldrivna rullstolen haft stor betydelse. Den underlättade 

vardagen många gånger då den gav större frihet och minskade risken för isolering. Den 

eldrivna rullstolen skapade förutsättningar för att bli mer delaktig och utföra meningsfulla 

aktiviteter som att hämta/lämna barn på dagis, kunna göra utflykter med familjen och handla i 

affären. Detta kan ses som energibesparande då det i något fall beskrevs att det sparade på 

krafterna att slippa ta bilen, vilket många gånger sågs som ansträngande procedur.  

 

Det framkom att användandet av hjälpmedel gjorde att många av patienterna kunde behålla 

sina jobb, dock inte heltid. Många av patienterna upplevde enligt arbetsterapeuterna att de 

hade en förstående arbetsgivare vilket är en viktig förutsättning då dessa patienters välmående 

skiftar dagligen. Någon nämnde även vikten av intressen och hobbys då meningsfulla 

aktiviteter kan ha smärtstillande effekt.  

 

“Hon sa så här: koncentration i sig själv har smärtstillande effekt till exempel vid bilkörning 

eller vid hobbys som pianospel, läsning och fotografering” 

 

 

Det poängterades att de arbetsterapeutiska åtgärderna enligt arbetsterapeuterna även haft stor 

betydelse för familjen då flertalet patienter hade barn. Åtgärderna bidrog till att patienterna 

kunde bli mer delaktiga i familjelivet, både vad gäller vardagliga sysslor och helgaktiviteter. 

Sammanfattningsvis upplevde arbetsterapeuterna att åtgärderna lett till ökad delaktighet och 

minskat beroende och därigenom stärkt patientens självkänsla.  

 

Ett sökande för att hitta rätt 

Många av arbetsterapeuterna hade inte hört talas om sjukdomen innan de kom i kontakt med 

patienterna vilket gjorde att de upplevde att det var svårt att arbeta med diagnosgruppen från 

början. Många kände sig ensamma i sitt arbete och fick söka information själva medan andra 

kontaktade läkare/neurolog och sjukgymnast för att få information. De flesta upplevde dock 

att de saknade ett samarbete mellan de som har och haft kontakt med denna diagnosgrupp då 

balansen mellan aktivitet och vila är svår. Däremot tyckte en del av arbetsterapeuterna att 

patienten själv kunde mycket om sin sjukdom vilket underlättade. 
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Arbetsterapeuterna ansåg att svårigheten låg i att göra rätt bedömning för varje enskild individ 

utifrån dennes behov och förutsättningar. När skulle patienten träna och när skulle 

arbetsterapeuten sätta in ett hjälpmedel? Skulle de utföra åtgärderna i förebyggande syfte eller 

avvakta?  

 

“Det är nog den stora utmaningen att det inte finns något facit utan man får mer gå på 

magkänsla och erfarenhet” 

 

En annan svårighet som arbetsterapeuterna upplevde var att arbeta med patienter med smärta. 

De ansåg att problematiken låg i att hitta rätt åtgärd för att inte göra smärtan värre. Samtliga 

arbetsterapeuter beskrev att de utgick från problemet, lyssnade in och anpassade med 

hjälpmedel och strategier. Det viktigaste var att ta hänsyn till patientens vilja, vanor och 

intressen när de utförde en bedömning då ingen patient är den andra lik. Bedömningen fick ta 

lite tid eftersom det handlade om en människas unika livssituation.  

 

 

“Man tänker ju på aktivitet och hur det är i förhållande till funktionsnedsättning, önskemål 

och vilja, hur hon upplever den situationen” 

“Det är patienten som måste känna och bli medveten om sin kropp, jag kan ju bara skapa 

förutsättningar för henne att hantera sin vardag med energibesparande åtgärder”  

 

 

Enligt samtliga arbetsterapeuter upplevde patienterna en lättnad att få diagnosen EDS då de 

flesta inte såg sjuka ut och upplevt att de inte blivit tagna på allvar i sin sjukdom. Samtidigt 

betydde diagnosen att de fick omvärdera hela sin framtid då diagnosen vände upp och ner på 

deras vardag och beroende på hur patienterna mottog beskedet skilde sig deras inställning till 

de arbetsterapeutiska åtgärderna åt. Någon arbetsterapeut berättade att patienten inte varit 

positiv till åtgärderna och förändringarna. Det var svårt att acceptera de omställningar som 

patienten stod inför men allt eftersom de fick insikt så insåg de att åtgärderna var nödvändiga. 

Det nämndes också att någon patient ville undvika stora hjälpmedel då de ansågs skrymmande 

samt att de ville ha möjligheten till att ställa undan dem vid besök.  

Arbetsterapeuterna ansåg att de flesta ändå hade en sund inställning och var motiverade och 

villiga att arbeta för att få en fungerande vardag. I huvudsak upplevde arbetsterapeuterna att 

patienterna var positiva och tacksamma för den hjälp de kunde få samtidigt som de ville klara 

sig självständigt utan hjälpmedel i den mån det var möjligt. De flesta patienterna var villiga 
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till förändring samt öppenhjärtliga och tydliga med vilka behov de hade enligt 

arbetsterapeuterna. Avslutningsvis upplevde arbetsterapeuterna en glädje i att se att åtgärderna 

som utförts gett goda resultat vilket gav dem en bekräftelse på deras arbete. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

Urval 

För att hitta deltagare till studien användes ett snöbollsurval där författarna genom 

hänvisningar leddes fram till representativa deltagare som bidrog till att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Fördelen med att använda detta urval är att det är ett effektivt sätt att 

hitta lämpliga deltagare till studien. Genom att författarna erhöll telefonnummer och områden 

inom kommunen, där arbetsterapeuter eventuellt varit i kontakt med patienter med EDS, 

bidrog detta till att tid sparades och antalet deltagare kunde utökas snabbt (14). 

Arbetsterapeuterna som deltog var tillmötesgående och kunniga samt att de var väl förberedda 

då många hade med sig nedskrivet material om vilka åtgärder som utförts för respektive 

patient (13). Författarna ansåg att intervjuerna som utförts varit omfattande och gett bred 

information om ämnet.   

Kritik kan riktas mot studien eftersom antalet deltagare är begränsat vilket påverkar 

överförbarheten. Litteraturen (14) beskriver att mängden data genom ett större antal deltagare 

främjar överbarheten. Detta betyder att om författarna använt ett större deltagarantal hade 

överförbarheten till andra grupper ökat, då materialet blivit mer omfattande och gett en 

djupare inblick i arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med denna diagnosgrupp. Trots 

fåtalet deltagare upplevde författarna en mättnad när den sjunde intervjun genomförts då 

ingen ny information tillkom (15). Detta kunde ses i att arbetsterapeuterna återgav liknande 

upplevelser och erfarenheter i arbetet med dessa patienter. Författarna anser ändå att resultatet 

skulle kunna överföras till andra arbetsterapeuter som arbetat med patienter med EDS inom 

Sverige. 

Utformning av intervjuguide 

Författarna upplevde att valet av semistrukturerade intervjuer bidrog till uttömmande svar. Att 

på förhand ha gjort öppna frågor med möjlighet till följdfrågor ledde till att författarna på ett 

enkelt sätt kunde anpassa sig till deltagarens svar och genomförandet av intervjun upplevdes 

ha ett bra flyt. Dock upplevde författarna att intervjuguiden hade kunnat vara utformad med 
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ytterligare följdfrågor i vissa fall för att få ännu djupare svar. Genom intervjuguiden och ett 

halvstrukturerat arbetssätt blev intervjun flexibel. Ordningen på frågorna kunde ändras och 

nya frågor kunde läggas till, beroende på deltagarens svar, vilket ledde till att intervjun kändes 

naturlig och avslappnad (15).   

 

Genomförande av intervju 

Att träffa arbetsterapeuterna på deras egen arbetsplats ansågs som positivt då författarna 

upplevde att deltagarna var trygga och avslappnade i för dem en känd miljö.  

Att individuella intervjuer valdes uppfattade författarna som en fördel då det gav möjlighet att 

fånga deltagarnas unika erfarenheter och upplevelser av att arbeta med denna diagnosgrupp. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit fokusgruppintervjuer som frambringar mer 

spontana uppfattningar då deltagarna ingår i en grupp och kan delge varandra sina upplevelser 

och erfarenheter (13). Författarna ville dock beskriva arbetsterapeuternas unika och specifika 

upplevelser utan att riskera att deltagarna påverkades av varandras åsikter och uttalanden.  

Efter att ha utfört ett antal intervjuer upplevde författarna att följdfrågorna utvecklades till 

ledande frågor. Material från tidigare intervjuer påverkade följdfrågorna i nästkommande 

intervju vilket kan ses som negativt då det kan ha styrt deltagaren och dennes svar. Författarna 

diskuterade huruvida de första intervjuerna påverkat deras förförståelse i kommande 

intervjuer samt om de ledande frågorna eventuellt lett till den mättnad på information som de 

upplevt. Dock ansåg författarna att förförståelsen kunde ses som något positivt då de kände 

sig mer insatta i ämnet och kunde bistå med frågor som ledde till information som annars 

hade kunnat utebliva. Om mättnaden uppstod på grund av de ledande frågorna eller ej kan 

författarna inte svara på, däremot anser de att de ledande frågorna bidrog positivt då syftet 

med dessa var att följa upp och klargöra om författarna förstått deltagarna rätt. Enligt Kvale 

(13) anses ledande frågor lämpa sig väl i kvalitativa forskningsintervjuer i syfte att pröva 

reliabiliteten hos deltagarens svar vilket i vårt fall skulle kunna betyda att deltagarnas svar 

blev mer tillförlitliga samt att författarnas tolkningar verifierades. Detta kan även stärka 

tillförlitligheten i studien (13).  

Vid samtliga intervjuer var båda författarna närvarande där en var huvudansvarig för 

konversationen i samtliga intervjuer medan den andra antecknade och ställde eventuella 

följdfrågor (13). Detta gjorde att författarna var väl medvetna om sin roll under intervjun 

vilket bidrog till ett strukturerat arbetssätt. 
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Dataanalys 

Materialet från intervjuerna delades upp och författarna transkriberade hälften var vilket var 

tidsbesparande. Detta ansåg författarna var ett bra tillvägagångssätt då de sedan tog del av 

varandras transkriberade material för att säkerhetsställa att inget missats och därigenom ökar 

studiens tillförlitlighet (15).  

Författarna valde att bearbeta det insamlade materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

vilket innebär att innehållet i texten från intervjuerna tolkas och analyseras (15). Analysen 

utfördes gemensamt och beskrivs noggrant vilket författarna anser stärker studiens 

tillförlitlighet då de tillsammans diskuterade hur materialet skulle analyseras och tolkas 

genom hela processen. Innehållsanalysen valdes att utföras i fyra olika steg. De steg som 

författarna genomförde var att utse meningsbärande enhet, kondensering, kodning och 

kategorisering (15). Kvalitativ innehållsanalys valdes då båda författarna sedan tidigare var 

bekanta med processen och ansåg att detta var ett bra tillvägagångssätt för att bearbeta texten 

stegvis på ett strukturerat sätt. 

 

Etiska överväganden 

Innan intervjutillfället erhöll deltagarna ett informationsbrev vilket gav dem en möjlighet att 

få en inblick i studiens syfte och fundera över deltagande samt tid till förberedelse inför 

intervjun. Vår upplevelse av detta var att arbetsterapeuterna kändes väl förberedda vilket gav 

oss ett innehållsrikt resultat. Innan intervjun påbörjades återberättade författarna de viktigaste 

delarna ur informationsbrevet gällande etiska riktlinjer och därefter fick deltagarna 

underteckna en samtyckesblankett. I efterhand anser vi att det var klokt att gå igenom de 

etiska riktlinjerna igen då det blev en påminnelse för deltagarna att materialet behandlades på 

ett korrekt sätt och att de kunde känna sig trygga i sitt deltagande. Vi tog t.ex. upp att 

deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter om identifierbara personer var konfidentiella så 

att deltagarna inte kunde identifieras av utomstående (17). Därmed anser författarna att det 

inte fanns någon risk med att delta i studien. Däremot kan nytta i deltagandet ses i att 

arbetsterapeuterna kan ta del av varandras erfarenheter och upplevelser med att arbeta med 

patienter med EDS via denna studie.     
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

patienter med Ehlers-Danlos syndrom. Resultatet visar att de vanligaste arbetsterapeutiska 

åtgärderna för patienter med EDS utförs i energibesparande syfte och innefattar hjälpmedel, 

bostadsanpassning och strategier vilket även Øines-Andersen (12) anser är av vikt för att 

patienterna ska klara av att utföra vardagsaktiviteter på ett önskvärt sätt. Arbetsterapeuterna 

lägger stor vikt vid hjälpa patienten att hitta nya strategier för utförande av olika aktiviteter. 

Det handlar bland annat om att dela upp dagen i olika moment samt att hitta lösningar till ett 

energibesparande arbetssätt. Detta överensstämmer med delar av litteraturen där det beskrivs 

att modifiering av utförandet kan leda till energibesparing (1, 9, 11). Energibesparande 

strategier kan även kopplas till andra patientgrupper som t.ex. vid Multipel Skleros (MS) och 

stroke (18, 19). Strategier som åtgärd beskrivs som en avgörande faktor för att även dessa 

patienter ska kunna nå en väl fungerande vardag då det handlar om att kunna hushålla med 

krafterna för att kunna utföra de aktiviteter som anses vara viktiga och meningsfulla. För att 

detta ska vara möjligt är arbetsterapeuternas råd och tips av stor vikt för att få en struktur på 

vardagen (18, 19). Författarna anser därmed att studiens överförbarhet ökar då 

arbetsterapeuter kan ta stöd och ha nytta av de energibesparande åtgärder som beskrivs i 

resultatet i arbetet med andra patientgrupper.    

En annan åtgärd som arbetsterapeuterna utförde var anpassning av miljön i form av 

bostadsanpassning. Detta för att förstärka individens handlingsmöjligheter genom att t.ex. ta 

bort trösklar och badkar. Kielhofner beskriver att miljön både kan ses som en resurs och en 

begränsning då den påverkar hur och vad individen utför (9). Rummet och föremålen har en 

inverkan på individens aktivitetsutförande då det kan handla om rummets möblering eller var 

i rummet ett föremål är placerat (9). För patienter med EDS kan detta vara viktigt då de 

exempelvis ska undvika att komma i ytterlägen i sina rörelser vilket kan ge smärtpåslag. 

Flertalet av arbetsterapeuterna uttryckte att problemet många gånger låg i att hitta rätt åtgärd.  

Många arbetsterapeuter upplevde en osäkerhet i vilka hjälpmedel som skulle sättas in och när 

tidpunkten var den rätta. Exempelvis låg patienternas smärta ofta till grund för svårigheten vid 

val av åtgärd då arbetsterapeuterna var osäkra på om åtgärden förbättrade eller förvärrade 

smärtan. Smärta behandlas multidisciplinärt (2) vilket innebär att flera professioner har 

kontakt med patienten i dennes behandling. Detta uppfattar författarna som en styrka då 

arbetsterapeuterna kan ta hjälp och stöd av andra yrkesgrupper. Trots detta upplevde 

författarna att arbetsterapeuterna många gånger stod ensamma i sina beslut om åtgärder och 
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att det saknade ett samarbete och stöd i bedömningen. Författarna anser att samarbetet mellan 

arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som varit i kontakt med denna diagnosgrupp skulle 

kunna förbättras och leda till större kunskap om patienter med EDS.  

Oavsett vilka åtgärder som utförs handlar det om att se till den enskilda individen och dennes 

specifika förmågor och erfarenheter. Arbetsterapeuterna beskrev vid flertalet tillfällen att det 

är viktigt att se till individens behov snarare än diagnos. Detta i linje med att utgå från ett 

klientcentrerat arbetssätt där vikten ligger i att se varje individ som unik och se till dennes 

behov och förutsättningar, dvs. att se individen ur ett holistiskt perspektiv (10). 

Arbetsterapeuterna beskrev att de tog hänsyn till patientens vilja, vanor och intressen samt att 

de vid flertalet tillfällen belyste vikten av att utföra meningsfulla aktiviteter. Det är viktigt att 

patienten själv känner mening i aktiviteterna som utförs då viljekraften tas upp som en viktig 

del för att känna motivation till det som ska utföras (9). Meningsfulla aktiviteter kan ses i 

form av patienternas egna intressen och kan enligt arbetsterapeuterna ha smärtstillande effekt. 

Detta kan liknas vid det som beskrivs om flowaktiviteter (12) vilket förklaras genom att 

personen blir så uppfylld av aktiviteten att smärtan reduceras. 

Under intervjuerna framkom att flera av patienterna som arbetsterapeuterna varit i kontakt 

med upplevt en brist på förståelse genom att inte bli trodd i sin sjukdom. För flertalet av 

patienterna var det en påfrestande period innan de fick sin diagnos. Studier har visat att 

patienter med EDS har erfarenheter av att möta personer som visar en brist på förståelse. De 

upplever att vårdpersonal och omgivning inte riktigt tror på omfattningen av deras smärta (1, 

3). 

De arbetsterapeutiska åtgärderna har enligt arbetsterapeuterna haft en värdefull betydelse för 

patienterna med EDS då de minskat risken för isolering och bidragit till en ökad delaktighet 

för patienterna samtidigt som de blivit mindre beroende av andra och fått stärkt 

självförtroende. Litteraturen (3, 6) beskriver att åtgärder, som utförts med en strävan efter att 

mildra de olika symtomen, har en viktig inverkan på patientens upplevelse av delaktighet och 

livskvalité. 

Arbetsterapeuterna upplevde att det var svårt att arbeta med denna diagnosgrupp och många 

kände sig ensamma i sitt arbete. Arbetsterapeuterna ansåg att problematiken låg i att hitta en 

balans mellan aktivitet och vila. Enligt Bird (11) är det viktigt att nå en balans där patienten 

får passande stöd för att utföra aktiviteter samtidigt som vila behövs för att kunna fullfölja 

dessa. Tiden för vila får dock inte vara för länge då patienten riskerar att förlora muskelstyrka 
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(11). Detta gällde framförallt vid bedömningen av behov av rullstol. De upplevde många 

gånger en osäkerhet i om hjälpmedlet hjälpte eller stjälpte patienten vad gäller dennes fysiska 

funktion. Arbetsterapeuternas uppfattning var att patienterna ofta var positiva till rullstolen då 

detta bidrog till en känsla av frihet och gav dem ökad delaktighet. Arbetsterapeuterna 

upplevde dock att risken fanns att rullstolen användes på ett sätt som kunde leda till att 

patientens kroppsliga funktion blev lidande på grund av fysisk inaktivitet. Detta anser 

författarna innebär ett dilemma för arbetsterapeuterna vid ställningstagandet att utföra 

åtgärden eller inte. Å ena sidan vill de vara tillmötesgående mot patienten och dennes vilja 

samtidigt som framtida arbete tillsammans genomsyras av en positiv inställning. Å andra 

sidan är det viktigt att arbetsterapeuten tänker utifrån patientens fysiska förmåga då patientens 

vilja och de behov arbetsterapeuten ser, inte alltid är detsamma och kan leda till att samarbetet 

påverkas negativt. Här inser författarna att det är av vikt att ha ett professionellt 

förhållningssätt då arbetsterapeuten växlar mellan teori och patientens faktiska förhållanden 

(9). Författarna upplever att det är en utmaning för arbetsterapeuterna att möta olika 

människor med varierande behov då de ofta behöver skifta mellan olika förhållningssätt 

beroende på situation och patient. Trots att arbetsterapeuterna beskrev att det var svårt att 

arbeta med denna diagnosgrupp upplevde de ändå en glädje samt bekräftelse i att åtgärderna 

som utförts gett goda resultat och bidragit till bättre livskvalité för patienterna med EDS. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att de arbetsterapeutiska åtgärderna för patienter med EDS utförs i 

energibesparande syfte genom hjälpmedel, bostadsanpassning och strategier.  

Arbetsterapeuterna upplevde att svårigheten låg i valet av åtgärd och när åtgärden skulle sättas 

in då balansen mellan aktivitet och vila är en avgörande faktor för att kontrollera smärtan och 

få vardagen att fungera. Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter generar de arbetsterapeutiska 

åtgärderna, enligt resultatet, i att patienterna upplevde en större delaktighet och stärkt 

självförtroende.  

Mer kunskap om EDS behövs, både vad gäller sjukdomen och vilka arbetsterapeutiska 

åtgärder som är lämpliga, för att ge professionellt stöd i arbetet med dessa patienter. 

Arbetsterapeuterna efterfrågar studier och material om EDS då det saknas information inom 

ämnet. Detta betyder att mer forskning skulle behövas vilket skulle ge arbetsterapeuterna ett 

bättre underlag i sitt arbete. Ett förslag är att göra en större kartläggning på vilka 
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arbetsterapeutiska åtgärder som utförts för patienter med EDS samt sammanställa och 

utveckla detta till ett material som arbetsterapeuterna kan använda i den kliniska 

verksamheten. Vår förhoppning är att arbetsterapeuterna genom vår studie ska kunna få ett 

stöd i den kliniska verksamheten där de kan ta del av andras tillvägagångsätt, tankar och idéer 

vid arbete med denna diagnosgrupp i praxis. 

 

Tack 

Avslutningsvis vill vi som författare till detta arbete rikta ett stort tack till deltagande 

arbetsterapeuter. Vi är tacksamma över att ni delade med er av era erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta med personer med EDS, vi hade inte kunna genomfört det utan er.  

Vi vill även tacka vår handledare Maria Yilmaz för hennes stöd och engagemang under 

arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Hur länge har du varit verksam som AT? 

 

 Hur många patienter med EDS har du varit i kontakt med? 

o Under hur lång tid? 

o Vilka var de mest framträdande symtomen hos dessa patienter? 

 

 Vilka åtgärder har du som AT utfört när du arbetat med EDS-patienter? 

                 Eventuella följdfrågor: 

o Bostadsanpassning? 

o Strategier? 

o Hjälpmedel? 

 

 Vilken betydelse upplever du att åtgärderna haft för dessa patienter? 

                Eventuella följdfrågor: 

o Vilken inställning upplever du att patienterna haft till åtgärderna? 

o Har åtgärderna bidragit till att vardagen underlättats för patienten? Om ja, på 

vilket sätt? 

 

 Hur upplever du att det är att jobba med denna diagnosgrupp? 

                Eventuella följdfrågor? 

o Vad var svårt och vad gick lättare? 

o Vilken utbildning/kunskap har du för att arbeta med denna patientgrupp? Är 

det något du saknar? 

o Vilken möjlighet anser du finns till att få stöd/utbildning inom det här 

området? 

 

 


