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Utifrån den enkätstudie som Britta Berglund genomförde 2008 vid 
Karolinska Institutet med fokus på födoämnesöverkänslighet, 
subjektiva hälsoproblem, munhälsa, mag- och tarmbesvär och 
livskvalitet är två artiklar publicerade.  

Britta kommer att knytas till Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Allmänmedicin vid Uppsala Universitet, och har 
där kommit i kontakt med Carina Pettersson samt Per 
Kristiansson. Carina vill gärna ägna sitt forskningsarbete till EDS 
och då göra en uppföljning av Brittas studie, för att se hur det blev 
sedan för de som deltog i studien 2008. Ansvarig 
huvudhandledare för Carina Petterssons forskning blir Per 
Kristiansson. Carina vill under hösten 2013 med enkäter studera 
dels samma frågor som Britta hade men även lägga till sina egna 
som hon menar är intressanta ur ett sjukgymnastiskt och 
beteendemedicinskt perspektiv. Som tillägg till studien från 2008 
planeras att studera fysisk aktivitet, smärttillstånd och eventuell 
multisjuklighet.  

Har du EDS-diagnos och vill du delta i denna studie? Kontakta då 
Carina Pettersson på e-post: ”carina.pettersson@pubcare.uu.se”. 
Har du ännu inte fått diagnos och/eller har frågor beträffande 
studien - kontakta gärna Carina.  

Även du som har hypermobilitetsproblematik och/eller diagnos 
hypermobilititetssyndrom, är varmt välkommen att kontakta Carina.  

Studier på lång sikt om EDS finns inte publicerade. Hittills kända 
studier undersöker hur det ser ut vid just ett tillfälle. Det blir då 
omöjligt att säga något om hur det blir när man åldras. En studie 
som denna kommer att ge mycket information som kan bli ett stöd 
för den som har EDS i möten med vården. 
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