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Bästa Acko Ankarberg Johansson, 

Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom (EDS Riksförbund) vill uppmärksamma dig på en diagnos som 

orsakar stort lidande för hundratusentals svenskar, främst kvinnor, och där mycket återstår att göra 

för att skapa en god och jämlik vård. 

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och systerdiagnosen HSD (hypermobilitetspektrumstörning) är en 

grupp genetiska bindvävssjukdomar varav flera är vanligt förekommande men där okunskapen är 

stor både inom vården och i samhället som helhet. Bindväv finns i hela kroppen vilket gör EDS/HSD 

till en multisystemåkomma med många och komplexa symptom och stor variation när det gäller hur 

individer drabbas. Att hela kroppen påverkas gör samtidigt att diagnosen saknar hemvist i sjukvården 

och att dessa patienter ”faller mellan stolarna” i sina försök att få stöd och hjälp.  Vid en konferens 

om EDS/HSD som vårt förbund arrangerade i våras konstaterade de medverkande experterna att ett 

holistiskt perspektiv behövs för att bemöta och hjälpa patienter med EDS/HSD som ofta har många 

olika symtom, långvariga funktionsbegränsningar och omfattande smärtproblematik. Barnläkaren 

Eric Ronge menade att bristen på kunskap och hemvist i vården får konsekvenser som drabbar 

personer med EDS/HSD hårt: ”Det är ett stort mänskligt lidande som inte är värdigt ett civiliserat 

land. Vi har ju avskaffat lobotomi och vi burar inte in homosexuella längre och nu tycker jag det är 

dags att den här patientgruppen får komma in i värmen!” (citat ur EDS-nytt nr 2/22). 

Att vården av och omsorgen om vår patientgrupp är så bristfällig är särskilt illa då prevalensen för de 

vanligaste varianterna av EDS och HSD är hög och, som sagt, hundratusentals svenskar är drabbade. 

Några av EDS-varianterna är dock mycket sällsynta vilket lett till en utbredd missuppfattning om att 

diagnosen som helhet är sällsynt, något som skapar problem bland annat i samband med 

diagnosticering och i politiska sammanhang när fördelningen av vårdresurser ska beslutas. På grund 

av hormonell påverkan och skillnader i muskelmassa drabbas kvinnor hårdare än män och den 

svenska vården har en skamfylld historia av att avfärda bland annat denna patientgrupp såsom SVBK, 

”sveda-, värk- och brännkärringar”.  
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I din presentation på regeringens webbsida slår du fast att Sverige ska erbjuda en god vård i tid och 

en jämlik vård i hela landet, något som vi välkomnar varmt. EDS Riksförbund välkomnar även att 

statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring utlovade en större satsning riktat mot mer 

jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Medicinsk 

forskning är en grundbult i en välfungerande hälso- och sjukvård och hjälper oss finna nya effektiva 

metoder för diagnostik och behandling.  

Villkoren för personer med funktionsnedsättning omnämndes också särskilt i regeringsförklaringen 

liksom behovet av satsningar på psykisk hälsa. Även dessa frågor är högrelevanta för vår patiengrupp 

där många lever med omfattande funktionsbegränsningar och där den psykiska hälsan sviktar, till 

stor del på grund av bristen på adekvat bemötande från vården och viktiga samhällsaktörer som 

Försäkringskassan. ”Unga kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta”, 

menade statsministern vidare. I vår patientgrupp finns tusentals unga kvinnor med svår och 

omfattande smärtproblematik och även många barn och unga som lider på grund av EDS/HSD.  

Lyckligtvis förekommer lovvärda initiativ. En förebild för hela landet finns i sydöstra 

sjukvårdsregionen där smärtenheten på Västerviks sjukhus länge varit ett regionalt center för 

EDS/HSD.  Nyligen har Region Skåne beslutat om att inrätta en liknande enhet på 

Universitetssjukhuset i Lund. Region Skåne har också anslagit en miljon kronor årligen under 2023 till 

2025 för patientnära klinisk forskning kring EDS/HSD. Tyvärr återstår mycket mer att göra för att 

vården för vår patientgrupp ska bli jämlik och jämställd. Vi i EDS Riksförbund föreslår ett antal 

åtgärder som vi hoppas att du vill bidra till att genomföra: 

• att Socialstyrelsen och/eller Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att 

belysa situationen för patienter som lider av EDS/HSD, 

• att samtliga regioner får i uppdrag att inrätta regionala specialistcenter för EDS/HSD, med 

Sydöstra sjukvårdsregionen och Region Skåne som förebilder, 

• att undervisning om EDS/HSD implementeras i alla vårdutbildningar, 

• att medel för forskning om EDS/HSD anslås, samt 

• att en nationell mulitprofessionell arbetsgrupp får i uppdrag att utarbeta ett 

utbildningsmaterial om EDS/HSD riktat till vården och även andra berörda aktörer inom olika 

myndigheter.   



 

 

Sammanfattningsvis hoppas vi på din medverkan så att alla dessa ungdomar, kvinnor och män som 

lider av smärta, svår trötthet, ledinstabilitet och samsjuklighet i form av mag- och tarmproblem, 

gynekologiska besvär, dysautonomi med mera äntligen kan få adekvat hjälp och vård.  

EDS Riksförbunds styrelse träffar dig gärna för ytterligare information och dialog om vår 

patientgrupp. 

 

Med förhoppningsfulla och vänliga hälsningar, 

 

 

Birgitta Larsson Lindelöf 

Ordförande i Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom 

E-post: birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se  

 

Läs mer om EDS/HSD på: 

www.ehlers-danlos.se 
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