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Sammendrag 

Hensikt 

Hensikten med prosjektet var å utforske og analysere kroppslige erfaringer hos voksne norske 

personer med HMS/EDS-HT. Det er benyttet en fenomenologisk tilnærming for å belyse en 

todelt problemstilling; a) hvilke kroppslige erfaringer er fremtredende i dagligliv og b) 

hvordan beskriver pasienten disse kroppslige erfaringene.  

Metode 

Studien har et utforskende og kvalitativt design med dybdeintervju av syv deltakere, seks 

kvinner og en mann. Analysen er tematisk, induktiv og teoretisk drevet. Drew Leders teori 

hvor det skilles mellom kroppens dis- og dys fremtredelse, opplevd i egen kropp og i forhold 

til andre, er benyttet i analysen av deltakernes beskrivelser av kroppslige erfaringer å leve 

med HMS/EDS-HT.  

Resultat 

Deltakernes beskrivelser av kroppslige erfaringer med HMS/EDS-HT var knyttet til en 

tidslinje i forhold til deres erfaringene i for- nå- og i fremtiden. Analysen avdekket tre sentrale 

temaer; 1) Synlige til usynlige tegn av en tidligere kropp 2) Stå oppreist og falle sammen i en 

nåværende kropp, og 3) Fremtidige tanker om en indre og ytre kropp.  

Konklusjon 

Funnene viser hvordan å leve med HMS/EDS-HT kan være en kompleks erfaring, som 

handlet om en fleksibel kropp, men begrenset liv. Deltakernes kroppslige erfaringer endret 

seg over tid, og viste en gradvis overgang fra sosial til personlig dys-fremtredende kropp ved 

at hypermobilitetens synlige tegn skiftet til usynlige symptomer som smerter og fatigue. En 

kroppslig lidelse kom i forgrunnen og formet deltakernes eksistens og tanker om håp eller 

håpløshet for bedring av tilstanden.  
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Abstract 

Purpose 

The aim of this study was to explore and analyse bodily experiences from Norwegian adults 

living with HMS/EDS-HT. A phenomenological approach is applied to illuminate a divided 

aim of ; a) which bodily experiences are prominent in daily life and b) how these bodily 

experiences are described from a patient`s perspective.  

Method 

This study has an explorative and qualitative design with in depth- interviews with seven 

participants, six women and one man. The analysis is thematically, inductively and 

theoretically driven. The work of Drew Leder and his distinction between bodily dis- and dys 

appearance, experienced in own body and in relations to other, contributes to the descriptions 

and analyses of the participants` bodily experiences living with HMS/EDS-HT.  

Results 

The participants` bodily experiences were closely connected to a timeline viewing their illness 

in past, here and now and future perspectives. The three central themes that emerge from the 

data are the following: 1) Visible to invisible signs of a former body 2) Standing up and 

falling down of a present body 3) Future thoughts of an inner and outer body.  

Conclusion 

The study findings illuminate how living with JHS/EDS-HT reveals complex experiences of 

having flexible bodies and restricted lives. The participants` bodily experiences evolves over 

time, and forms a gradual transition from social to personal dys- apparent body that changes 

the hypermobility’s visible sign to invisible symptoms as pain and fatigue. A bodily suffering 

comes to the foreground and forms an existence of hope or hopelessness of recovery from this 

condition. 
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1.0 Innledning  

"Hodet mitt har ADHD og kroppen min har ME, det er litt sånn jeg kjennes ut, det går veldig 

dårlig sammen. Hodet har lyst til å gjøre alt, kroppen har lyst til å ligge på en sofa å gjøre 

absolutt ingenting". 

Slik beskrev en av deltakerne i forskningsprosjektet sin erfaring med kroppen og å leve med 

en sykdom som hypermobilitetssyndrom (HMS) /Ehlers-Danlos syndrom, hypermobil type 

(EDS-HT). I det følgende vil HMS og EDS-HT forstås som én tilstand, og for denne 

oppgaven benyttes samlebegrepet HMS /EDS-HT. 

Hypermobilitet (overbevegelighet i ledd) er forstått når et eller flere ledd i kroppen beveges 

utover normal bevegelsesakser. Individets alder, kjønn og etnisk bakgrunn kan ha betydning 

for bevegeligheten av ledd (Grahame, 2010). Hypermobilitet er vanlig og utbredt hos friske 

individer. Det er anslått at overbevegelighet i ledd forekommer hos 10- 20 % i den nordiske 

befolkning (Remvig & Jensen, 2005). Det er først når fenomenet forårsaker instabilitet i ledd 

og gir smerter og begrensninger for en persons funksjon, at det hos enkelte kan medføre til 

diagnosen HMS/EDS-HT (Grahame, 2010).   

Typiske tegn for HMS/EDS-HT er hypermobilitet og hudforandringer, eksempelvis i form av 

økt strekkbarhet i hud. For dem som rammes av tilstanden er kardinalsymptomene utbredte 

ledd- og muskelsmerter. Utover dette er symptomer som fatigue, forstyrret søvnkvalitet, 

bevegelsesfrykt, angst og depresjon vanlige ved tilstanden (Albayrak, Yilmaz, Akkurt, Salli, 

& Karaca, 2015; Celletti, Castori, La Torre, & Camerota, 2013; Krahe, Adams, & Nicholson, 

2018; Murray, Yashar, Uhlmann, Clauw, & Petty, 2013; Rombaut, Malfait, Cools, De Paepe, 

& Calders, 2010; Smith et al., 2013). 

HMS/EDS-HT har likhetstrekk med fibromyalgi og kronisk fatigue-syndrom/myalgisk 

encefalopati (CFS/ME) (A. J. Hakim, Malfait, & De Paepe, 2010) i form av at det dreier seg 

om subjektive symptomer som smerter og tretthet uten at det foreligger konkrete objektive 

funn på sykdommene. I likhet med de andre tilstandene foreligger det ikke noen kurativ 

behandling per i dag. I følge Kumar et al. (2006) og Ross and Grahame (2011) er det en risiko 

for at pasienter med uforklarlige muskel- og skjelettplager blir underdiagnostisert i forhold til 

en HMS/EDS-HT diagnose. En ensidig behandling i form av medisiner har vist seg å kunne 
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forverre pasients plager (Kumar et al., 2006). Når det gjelder behandling er fysioterapi omtalt 

som en hovedtilnærming av tilstanden (Palmer, Bailey, Barker, Barney, & Elliott, 2014). 

Likevel, mange opplever frykt for at øvelser og trening kan gi økte smerter og slik sett kan 

fysioterapibehandling oppleves som en barriere for mange pasienter (Simmonds et al., 2015).  

1.1 Min vei inn i prosjektet 

Utgangspunktet for prosjektet er min egne erfaring som fysioterapeut i kliniske møter med 

pasientgruppen. Som fysioterapeut opplever jeg at pasienter med HMS/EDS-HT syns 

sykdommen gir dem mange utfordringer. De beskriver at det er vanskelig å få forståelse for 

plagene de har. Pasientene utrykker også en usikkerhet omkring hvordan de selv kan håndtere 

sin helsesituasjon hjemme, i arbeid og på skole. For den enkelte kan de ulike symptomene 

føre til redusert livskvalitet og vansker for deltakelse i livet, både sosialt og i samfunnet. 

Pasientenes egne subjektive erfaringer å leve med HMS/EDS-HT er lite utforsket i 

forskningslitteraturen (Terry et al., 2015). Så vidt jeg kan se er pasienters egne kroppslige 

erfaringer rundt det å leve med sykdommen ikke utforsket. En bedre forståelse av pasientenes 

subjektive opplevelser vil kunne bedre møtet mellom pasient og helsepersonell som å lette 

diagnostiseringsprosessen, bidra til en felles målsetning for pasient og terapeut, og muliggjøre 

en mer målrettet behandling. 

Hensikten med prosjektet var derfor å fremme kunnskap om voksne personers erfaringer med 

å leve med HMS/EDS-HT i Norge. Mer spesifikt vil pasientens egne kroppslige erfaringer å 

leve med HMS/EDS-HT bli belyst.  
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1.2 Oppgavens oppbygning 

Masteroppgaven består av to deler, en «Kappe» (Del I) som er skrevet på norsk og en 

vitenskapelig artikkel (Del II) som er skrevet på engelsk: 

Del I: 

«Kappen» er en utvidelse av prosjektets tema HMS/EDS-HT som er beskrevet i Del II. 

Hensikten med «kappen» er å gi en mer utvidet beskrivelse av den vitenskapelige prosessen 

som har ført frem til det presenterte utkast av artikkelen (Del II), og redegjøre mer inngående 

for refleksjoner rundt eksisterende forskningslitteratur, utforming av forskningsspørsmål, 

metodikk, tolkning og diskusjon. Kapittel 1 gir en kort oversikt og oppsummering for 

prosjektet. Videre gis det et innblikk for oppgavens oppbygging og begrepsavklaringer. I 

kapittel 2 gås det nærmere inn i bakgrunn for prosjektets hensikt og problemstillinger, 

herunder presentasjon av HMS/EDS-HT og tidligere forskning, og, det gis en utdypet 

begrunnelse av rasjonale for prosjektet før teoretiske begreper om kroppslige erfaringer med 

helse og sykdom fremstilles i kapittel 3. Kapittel 4 omhandler metode, herunder etiske 

betraktninger, fremgangsmåte og analysemetode og strategi. Resultat presenteres som en 

oppsummering fra artikkel i kapittel 5. I kapittel 6 diskuteres anvendelse av teori, metode og 

resultat før konklusjon presenteres i kapittel 7, og kliniske implikasjoner og tanker om videre 

forskning avrundes.  

Del II: 

Del II består av en vitenskapelig artikkel med en standardisert oppbygging (introduction, 

methods, results and discussion), tiltenkt publisering i det internasjonale peerreview 

tidsskriftet Muscoloskeletal Care (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15570681).  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15570681
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1.3 Begrepsavklaring  

Innledningsvis gis det forklaring av forkortelser som benyttes i masteroppgaven. Det er valgt 

ut sentrale begrep som er gjennomgående for oppgaven. Beskrivelse av forkortelser og 

begreper gjengis alfabetisk. Ord som er synonyme anvendes vekselvis og forstås her med lik 

betydning.   

ADHD= Attention Deficit Hyperactivity Disorder (oppmerksomhets- og hyperaktivitets 

forstyrrelser). 

CFS/ME= Chronic Fatigue syndrom / Myalgisk encefalopati. 

EDS-HT = Ehlers-Danlos syndrom - hypermobil type. 

Dis-appearance er oversatt til norsk med dis- fremtredelse i betydningen helse; en kropp som 

er frisk, usynlig og tatt for gitt.  

Dys-appearance er oversatt til norsk med dys- fremtredelse i betydningen sykdom; en kropp 

som er syk, fremmed og problematisk. 

HMS = Hypermobilitetssyndrom. 

HMS/EDS-HT = hypermobilitetssyndrom / Ehlers- Danlos syndrom- hypermobil type. 

Hjemløshet er et begrep som kjennetegner forandringer av kroppslige erfaringer gjennom å bli 

syk.   

Hyperalgesi er en økt smerterepons og unormal overfølsomhet for smerte. 

Kinesiofobi er synonymt med bevegelsesangst-/frykt og redsel for å bevege seg.  

Langvarige og kroniske smerter forstås synonymt, og er smerter som varer utover normal 

tilhelningstid og består fra tre til seks måneder (og lengre).  
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2.0 Bakgrunn 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for tidligere relevant forskning om HMS/EDS-HT, samt gi 

en kort historikk av forskningsfeltet som har ført frem til to ulike sett med diagnostiske 

kriterier. Dette bakteppe danner grunnlaget for rasjonale for prosjektet og problemstillingene.  

2.1 Et historisk tilbakeblikk på forskningsfeltet  

Hypermobilitet kan i korthet forklares som overbevegelighet i et ledd. Hypermobilitet blir 

gjerne definert som når et ledd, eller en gruppe av ledd, beveges over normale fysiologiske 

akser, passivt og / eller aktivt (Castori et al., 2017).   

Et kort historisk tilbakeblikk viser at det på 1960-tallet var en gruppe pasienter med 

overbevegelige ledd som oppsøkte behandling ved en revmatologisk klinikk. Disse pasientene 

rapporterte om muskel- og skjelettplager, uten at det ble observert tegn på inflammatorisk 

sykdom slik man finner ved andre revmatiske sykdommer (Kirk, Ansell, & Bywaters, 1967). I 

senere tid rapporterte enkelte av pasientene symptomer som smerte, instabilitet i ledd og 

nedsatt funksjon. I 1976 ble hypermobilitetssyndrom (HMS) omtalt som en egen diagnose 

(Grahame, 2010).  

På samme tid ble en annen gruppe pasienter beskrevet, primært innenfor genetiske miljøer. 

Disse pasientene fikk betegnelsen Ehlers- Danlos syndrom (EDS). I dag er EDS forstått som 

en diagnosegruppe med 13 undertyper. De fleste undertypene kan bekreftes genetisk og ved 

kliniske forandringer som vevsskjørhet (endringer i bindevevet) i form av leddplager, 

hudforandringer og i sjeldne tilfeller sprekkdannelse i blodårer (Beighton, De Paepe, 

Steinmann, Tsipouras, & Wenstrup, 1998; Malfait et al., 2017).  

Den vanligste undertypen EDS er den hypermobile typen (EDS-HT). Den hypermobile typen 

er, til forskjell fra de andre EDS typene, ikke ansett å være en sjelden tilstand internasjonalt, 

og det foreligger heller ingen kjent genetisk årsak til EDS-HT (Tinkle et al., 2017). Det er en 

pågående debatt om hvorvidt hypermobilitetsyndrom og Ehlers-Danlos syndrom, hypermobil 

type representerer en og samme tilstand, men i senere år har de i klinisk og forskningsmessig 

sammenheng blitt betraktet som overlappende tilstander og kategorisert som én 

diagnosegruppe (Castori & Colombi, 2015; Tinkle et al., 2009; Tinkle et al., 2017).  
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Epidemiologien av HMS /EDS-HT er det forsket lite på, og det foreligger ikke enighet om 

utbredelse nasjonalt eller internasjonalt. Det er likevel antydet at diagnosen finnes hos 0,75-2 

prosent i den generelle befolkningen (A. J. Hakim & Sahota, 2006) . 

2.2 Diagnostiske kriterier  

HMS /EDS- HT blir forstått og håndtert som en symptomdiagnose. Til forskjell fra en 

sykdomsdiagnose som stilles på bakgrunn av objektive funn, som for eksempel ved 

laboratorieprøver eller billeddiagnostikk, stilles en symptomdiagnose med utgangspunkt i 

kliniske tegn og symptomer (diagnostiske kriterier). De diagnostiske kriterier har, fra slutten 

av 60- tallet og frem til i dag, gjennomgått flere revisjoner (Bloom, Byers, Francomano, 

Tinkle, & Malfait, 2017). Et forslag til ny EDS klassifikasjon med diagnosekriterier ble 

publisert i 2017 (Malfait et al., 2017). De diagnosekriteriene som var i bruk ved studiestart og 

inklusjon av deltakere var Villefranchekriteriene for EDS-HT (Beighton et al., 1998) og 

Brightonkriteriene for HMS (Grahame, Bird, & Child, 2000).  

Ett av symptomene som skal vurderes i Villefranche og Brightons kriteriesett, er grad av 

hypermobilitet basert på Beighton-score. Beighton- score er en standardisert test for å vurdere 

generell hypermobilitet. Testen er positiv dersom en person scorer ≥ 4 eller 5 av 9 poeng på 

Beighton skala. Villefranche og Brightons kriteriesett kartlegger også om pasienten har hatt 

langvarige smerter i mer enn 3 måneder, i fire eller flere leddområder, samt økt strekkbarhet i 

hud. Begge diagnosekriteriene har hoved- og bikriterier, og diagnosen HMS /EDS- HT er 

oppfylt om personene har to hovedkriterier, ett hoved- og to bi-kriterier, eller det foreligger 

fire bikriterier (Beighton et al., 1998; Grahame et al., 2000). 

2.3 Sykdomsmekanismer 

HMS/EDS-HT er antatt å være en arvelig bindevevstilstand fordi den representerer noen 

autosomal dominante trekk (Castori & Colombi, 2015). En hypotese er at pasientene kan ha 

mangel av ett glykoprotein som resulterer i genetiske endringer og forstyrrelser ved dannelse 

av kollagen. Kollagenet er en viktig bestanddel i bindevevet som gir støtte til kroppens celler 

og organer. Dette kan medføre vevsskjørhet, og som tidligere nevnt gi endringer i hud, ledd og 

muskulær funksjon (Bulbena et al., 2017).  
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2.4 Symptomer 

Forandringer i hud, affeksjon av ledd og smerter er vanlig symptomer og trekk hos personer 

med HMS /EDS-HT. Huden kan være myk og blir beskrevet som silke- eller fløyelsaktig ved 

berøring. Huden kan også være gjennomsiktig, i den forstand at sener og blodårer er mer synlige 

enn hos personer uten tilstanden. Blåmerker kan lett oppstå, og tilhelning av sår kan ta lenger 

tid enn normalt forventet, ofte med tydelige arr i etterkant (Tinkle et al., 2017).  

Smerter  

Smerter er et dominant symptom hos pasientgruppen. Voksne med HMS/EDS-HT oppgir 

smerter både lokalt i enkeltledd, men også i flere ledd sammenlignet med de som har en generell 

hypermobilitet, men ikke diagnosen HMS/EDS-HT (Connelly, Hakim, Davenport, & 

Simmonds, 2015). Smertetilstandene er da ofte beskrevet som muskel- og skjelettsmerter som 

følger sykdomsutviklingen fra en akutt fase, til en langvarig fase. De akutte smertene er ofte 

lokale og skyldes tidlig vevs- og leddskade. Etter hvert blir smertene mer generaliserte og 

medfører hyperalgesi med påvirkning av sentralnervesystemet (Di Stefano et al., 2016; 

Rombaut et al., 2015). Kognitive komponenter som katastrofetanker og frykt for smerter kan 

være opprettholdende faktorer og medvirkende til en mer langvarig smertetilstand (Rombaut et 

al., 2015).  

Fatigue 

Fatigue (trettbarhet) er et fremtredende symptom hos pasienter med HMS/EDS-HT og 

beskrevet som det symptomet som gir størst funksjonsbegrensning i hverdagen (A. Hakim, De 

Wandele, O'Callaghan, Pocinki, & Rowe, 2017). Kronisk fatigue involverer både en mental og 

kroppslig subjektiv komponent som i liten grad bedres ved hvile (Tinkle et al., 2017). Det er 

forsket lite på fatigue, men man antar en sammenheng mellom fatigue og muskelsvakhet 

(Voermans, Knoop, Bleijenberg, & Van Engelen, 2011), og redsel for bevegelse, kinesiofobi 

(Celletti et al., 2013). Celletti et al. (2013) foreslår en mulig forklaringsmodell om assosiasjoner 

i tre stadier; smerte- kinesiofobi- fatigue. Hos enkelte individ vil en tidligere skade/ 

overbelastning i ledd føre til unngåelsesadferd som igjen gir redsel for å bevege seg og 

aggraverer fatigue.  En nylig publisert studie har vist at ortostatisk intoleranse, fysisk aktivitet 

og misnøye med diagnose og behandling kan bidra til opprettholdelse av fatigue (Krahe et al., 

2018).  
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Andre symptomer 

Utover de mer fremtredende symptomene rapporterer pasientene også om dysautonome 

symptomer. Overordnet er dysautonomi en tilstand med forstyrrelser i det autonome 

nervesystemet som kan gi gastrointestinale plager, neuropati, POTS (postural orthostatic 

tachycardia syndrome) og kardiovaskulære symptomer som ortostatisk intoleranse (Engelbert 

et al., 2017; Tinkle et al., 2017). Den mer sjeldne og alvorlige undergruppen av EDS- 

syndromet, vaskulær EDS er assosiert med at blodårer kan være affisert, og i sjeldne tilfeller 

rupturer (Beighton et al., 1998). Til forskjell fra vaskulær EDS er det ikke beskrevet alvorlige 

og livstruende symptomer fra hjerte og blodåresystemet ved HMS/EDS-HT.  

2.5 Behandling 

Tilpasset fysioterapi er ansett som en hovedtilnærming for pasienter med HMS/EDS-HT. En 

systematisk oversiktsartikkel viste at trening gav bedring over tid, uten å kunne si om det var 

spesifikke typer av øvelser, eller at øvelser var bedre en kontroll gruppe (Palmer et al., 2014). 

Fysioterapi ga best opplevelse og effekt hos pasienter hvor diagnosen var kjent, hvor 

fysioterapeuten hadde kunnskap om og erfaringer med å jobbe med HMS/EDS-HT, og hvor 

treningen var individuelt tilpasset (Palmer et al., 2016).  

Flere forfattere påpeker behovet for en tverrfaglig anbefaling bestående av trening, tilpasning 

av hjelpemidler og en kognitiv tilnærming (Baeza-Velasco, Bulbena, Polanco-Carrasco, & 

Jaussaud, 2018; Castori et al., 2012; Rombaut et al., 2010). Det er få studier som har undersøkt 

multidisiplinære rehabiliteringsprogram, som har kombinert fysisk terapi med elementer fra 

KAT (kognitiv adferds terapi). To studier har funnet økt muskelstyrke og utholdenhet og 

redusert kinesiophobia (Bathen, Hangmann, Hoff, Andersen, & Rand-Hendriksen, 2013) og 

reduksjon i engstelse, depresjon og økt mestring (Rahman, Daniel, & Grahame, 2014).   
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2.6 HMS/EDS-HT og psykiske plager 

Mange pasienter med HMS/EDS-HT opplever psykiske plager. En metaanalyse rapporterte at 

personer med HMS/EDS-HT har mer angstplager og depressive symptomer sammenlignet med 

ikke-hypermobile personer (Smith et al., 2013). Kognitive funksjoner som (nedsatt minne og 

hukommelse), redusert kroppsbevissthet, negative emosjoner (engstelse og frustrasjon) og 

over- eller underaktivitet av aktivitetsnivå er potensielle mekanismer som kan påvirke utvikling 

og opprettholdelse av langvarige smerter og nedsatt funksjon (Baeza-Velasco et al., 2018). 

Mange pasienter med HMS/EDS-HT rapporterer om redusert livskvalitet som følge av 

sykdommen (Berglund, Pettersson, Pigg, & Kristiansson, 2015; Murray et al., 2013; Rombaut 

et al., 2010).  

2.7 Å leve med HMS/EDS-HT 

Å leve med HMS /EDS-HT beskrives som en tilstand hvor frykt for smerte og skade begrenser 

aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (Berglund, Nordstrom, & Lutzen, 2000; De Baets et al., 

2017). Mange utrykker frustrasjon i møte med helsevesenet og opplever seg ydmyket fordi 

symptomer og begrensede muligheter for livsutfoldelse ble oversett og ikke tatt på alvor eller 

lyttet til (Berglund, Anne-Cathrine, & Randers, 2010). Å få en diagnose oppleves som en 

langvarig og møysommelig prosess, like fullt å få en tilfredsstillende behandling. I følge Terry 

et al. (2015) har vi fortsatt mangelfull dybdekunnskap om personlig erfaringer med hvordan 

pasientene opplever å leve med HMS /EDS-HT.  

I planleggingsfasen av dette prosjektet opprettet jeg kontakt med TRS kompetansesenter for 

sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus. I et utredningsprosjekt i 2007/2008 ved TRS ble 12 

pasienter intervjuet om erfaringer før og etter de ble diagnostisert med HMS/EDS-HT. 

Resultatene fra denne undersøkelsen ble ikke publisert i vitenskapelig format, men er derimot 

oppgitt i en rapport til Helsedirektoratet. Oppsummert ble det beskrevet at pasientene opplevde 

fagfolk som usikre i håndtering av plagene, og erfaringer med at behandling ble rettet mot 

enkeltsymptomer fremfor mot deres helhetlige helsebilde (Hoff, Andersen, & Wekre, 2008). 

Disse beskrivelser, samt egne beskrivelser fra pasienter i kliniske konsultasjoner, og samtaler 

med annet behandlende helsepersonell, indikerer samlet sett at det fortsatt foreligger mangelfull 

kunnskap om diagnosen og erfaringer med å leve med denne i Norge. Dette har bidratt til å 

utforme tilnærmingen og problemstillingene i dette prosjektet.  
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2.8 Rasjonale for prosjektet 

Forskning på HMS/EDS-HT har i høy grad fokusert på å forstå sykdommens biologiske 

karakteristika, blant annet gjennom kartlegging av utbredelse ved forklaring av symptomer og 

årsaker ved hjelp av genteknologi. Men, man har så langt ikke funnet genetisk årsak. Det er 

fremdeles flere ubesvarte spørsmål i dette forholdvis nylige feltet som krysser genetikk og 

klinisk diagnostikk. For å forstå kompleksiteten HMS/EDS-HT kan innebære, har det for 

dette prosjektet vært relevant å søke å forstå hvordan pasientene selv erfarer og tillegger 

sykdommen mening. For å kunne besvare denne forskningsmessige problemstillingen, ble det 

valgt en kvalitativ tilnærming. Målsettingen med bruk av en slik metode er å frembringe 

systematisert kunnskap om erfaringer med å leve med HMS/EDS-HT. Slik systematisert 

kunnskap om pasientenes erfaringer kan brukes i både primær- og spesialisthelsetjeneste, 

samt være til nytte for utvikling og forbedring av nåværende behandlingstiltak. Fra et 

samfunnsperspektiv kan prosjektet bidra til å synliggjøre pasientgruppen som en helhet. 

Prosjektet kan gi økt forskningsbasert kunnskap på området, og på den måten ha en 

vitenskapelig betydning og nytteverdi, og bidra til å spisse behandling for å bedre funksjon og 

øke aktivitet og deltagelse i hverdagen for pasientene.  

Problemstillingen var todelt, a) hvilke kroppslige erfaringer er fremtredende i dagligliv og b) 

hvordan beskriver pasientene disse kroppslige erfaringene. 
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3.0 Teoretiske begreper 

I dette avsnittet vil jeg redegjøre for teoretiske begreper som har vært relevante for prosjektet. 

Begrepene omhandler kroppsfenomenologi, dis- og dys- fremtredelse og hjemløshet. 

Begrepene har altså vært relevante for å analysere og fremstille kunnskap om kroppslige 

meninger hos personer som lever med HMS/EDS-HT. Med utgangspunkt i 

kroppsfenomenologi, og ved hjelp av begrepene har intensjonen vært å få frem ulike 

kontraster mellom helse og uhelse. Dis-fremtredelse kan slik sett relateres til helse og dys-

fremtredelse og hjemløshet kan relateres til uhelse/sykdom.    

3.1 Kroppsfenomenologi 

Med bakgrunn i problemstillingen er et fenomenologisk perspektiv valgt for å belyse 

kroppslige erfaringer hos individer. I denne sammenhengen blir kropp forstått som erfart og 

meningsskapende (Svenaeus, 2005a). 

Fenomenologi søker å beskrive fenomener slik de viser seg for personer i deres livsverden. 

Begrepet livsverden betyr den verden en person eller flere personer lever i til daglig. Med 

henvisning til fenomenologiens grunnlegger, Edmund Husserl skildret han hvordan 

mennesker handler i intensjonale prosesser til livsverden (Svenaeus, 2005c). I det ligger det 

hvordan en person ubevisst eller bevisst tenker, føler eller gjør konkrete handlinger i 

livsverden. Merleau-Ponty (1974) omtaler livsverden mer konkret, i den betydning at 

mennesker er intensjonalt forankret i kroppen knyttet til temporalitet (tid) og sted. Innen dette 

perspektivet er kropp forstått som en kilde til mening og kunnskap om vår forståelse av 

verden, omgivelser, situasjoner og i relasjon til oss selv og andre. Ethvert fenomen som trer 

frem for han eller henne vil ha en kroppslig forankring eller en spesiell mening, og vil alltid 

rettes mot objekter og faktiske (reelle) tilstander i verden (Merleau-Ponty, 1974).  

Fenomenologi favner mange retninger og bevegelser (Zahavi, 2006). Fenomenologi kan være 

et møte mellom pasient og helsearbeider i å forstå sykdomserfaringer og beskrivelser fra 

dagliglivet. Som kvalitativ metode handler den om å studere og systematisere et empirisk 

material. Den er også omtalt som en filosofisk teori (Svenaeus, 2005c). Det er bred enighet 

om at fenomenologi er egnet for å få frem erfaringer fra et førstepersonsperspektiv gjennom å 

forstå seg selv og den andre (intersubjektivitet). Det er også en metodisk enighet om at 

fenomenologien bør tilstrebe og få frem rike beskrivelser av opplevelser og situasjoner, for 
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senere å analysere disse erfaringene og livsverden den oppstår innenfor (Finlay, 2009; Zahavi, 

2006). Den er kritisert for et lite entydig innhold, men gir samtidig rom for mangfold (Finlay, 

2009).  

For prosjektet ble en kroppsfenomenologisk tilnærming sentralt for å innhente kunnskap fra 

individet. Hvilke kroppslige meninger (eller erfaringer) personer som lever med HMS /EDS-

HT opplever, kan være antagelser og meninger som er lite kjent for forskerne og klinikerne 

per i dag. Fenomenologi er et middel til å forstå og utarbeide begrep for det usagte (Zahavi, 

2006). Den analytiske tilnærmingen har vært å utvikle dybdekunnskap av kroppslige 

meninger som oppstår, og ubevisst deles gjennom intensjonalitet og intersubjektivitet 

(Merleau-Ponty, 1974; Zahavi, 2006). 

3.2 Drew Leder- kropp som dis – og dys-fremtredelse 

Drew Leder er amerikansk lege og filosof og gav i 1990 ut boken «The Absent Body». Leder 

er spesielt opptatt av etymologi (som er studiet av ords opphav). Leder bygger sitt tankegods 

på Merleau- Pontys kroppsfenomenlogi. Med Leders språklige ordspill om kropp som dis-

appearance (dis- fremtredelse) og dys-appearance (dys-fremtredelse) tilfører han teoretiske 

begrep og en dypere fremstilling av vår kroppslige oppmerksomhet. Dis-fremtredelse og dys- 

fremtredelse kan være en avspeiling av å ha en positiv- og negativ kroppsbevissthet. Fysisk 

trening og ønsket graviditet er eksempler hvor kropp er assosiert til noe som er godt og 

behagelig. I motsatt tilfelle kan kroppen stå i veien å være uønsket og ubehagelig, som ved 

kronisk smerter. På den måten utforskes ulike nyanser i forståelsen av menneskelig 

kroppsbevissthet (Zeiler, 2010).     

I følge Merleau-Ponty (1974) er kroppen beskrevet som erfarende og levd i sansene våre, 

persepsjon (hud, syn, hørsel og følelse) og gjennom bevegelse. Ifølge Leder (1990) finnes det 

flere egenskaper som også berører indre organer som respirasjon, det kardiovaskulære 

systemet og urin- hormonsystemet. Slik sett knytter han kropp til en ytre (persepsjon og 

bevegelse) og en indre overflate (autonome funksjoner). Kropp blir her forstått som en enhet 

som deler samme struktur. Den ytre delen av kropp er åpenbar i den forstand at vi 

kommuniserer til andre mennesker og til verden gjennom blikket (øyne) og ved bruk av 

hender når en gestikulerer. Den indre delen av kroppen har ikke en slik intersubjektiv 

egenskap, i den forstand at en kan bli bevisst seg selv i møte med andre gjennom berøring, 

bevegelse eller kommunikasjon (Leder, 1990).  



13 

 

Når Leder henviser til en fraværende (absent) kropp er det i en generell betydning. Den er 

ikke borte fra seg selv, underforstått «to dis-appear is to not appear» (Leder, 1990:27). Et 

eksempel er hvordan kroppslig bevissthet kan plasseres i bak- eller forgrunn av omgivelsene. 

For eksempel; når vi er opptatt med å kjøre bil, krever det oppmerksomhet fra øyne, ører, 

hender, føtter, lår og rygg avhengig av hva som er fokus i kjøring. Enkelte av de kroppslige 

deler kan trekkes tilbake eller tre frem. Når en girer og gjør en forbikjøring vil hender og 

føtter samarbeide i større grad, enn når veien ligger åpen og alene foran deg. Da kan en la 

musikk fra radio trekke ørenes oppmerksomhet og ha øynene på veien, og la føtter, lår, rygg 

og hender tre i bakgrunnen. Å være dis-fremtredende handler om en tilstedeværende og 

deltakende kropp som styres av egen vilje og kroppsoverflate. Kroppen er et levd felt, hvor 

den står til og mot en bakgrunn. En bakgrunn kan også være noe som opptar oss, og den vil til 

enhver tid prege hvordan vi har det i en situasjon. 

I motsatt tilfelle kan vi ikke styre den indre kropp. «I cannot act from my inner organs in the 

way I do from my surface musculature” (Leder, 1990:48). Her må en stole på kroppens indre 

og stille automatikk som ikke kan nå vår bevissthet. Dette handler om autonome funksjoner 

som respirasjon, hjerte og sirkulasjon. Leder problematiserer imidlertid hvordan krampe i 

mage og smerter kan føre til emosjonelt stress. Det er ofte den indre kroppen som roper 

høyest og er mest artikulert ved dysfunksjon.  

Dis-fremtredelse kan oppnås når hodet (sinn) og kropp erfarer og handler på en 

sammenhengende måte. Som en innlært ferdighet av å gå, sykle eller snakke rettes vår 

oppmerksomhet utover, fra kroppen og til verden. Det betyr at vi ikke tenker over hvordan 

kroppen beveger seg eller på helsen som noe som er godt eller vondt. Da er kroppen ifølge 

Leder (1990), ekstatisk og frisk. Videre hevder han at for å forstå en syk kropp, må en forstå 

en frisk kropp som er levd og tilstedeværende i enhver handling, usynlig og tatt for gitt. 

Dys- fremtredelse kan oppstå når tretthet, smerter eller andre sykdomstegn gjør at 

oppmerksomhet blir rettet mot en kropp som fremstår som fremmed og annerledes. Selv om 

Leder anser sykdom og helse som to ulike ståsted, har både sykdom og helse et element av 

fremmedgjøring av egen kropp. Den ene er taus og fraværende når tanker og handlinger rettes 

utover (helse). I motsetning, hos en syk person, er kroppen hørbar, husket og en trussel mot 

selvet (sykdom) og som jobber mot ens egen vilje og forståelse (Leder, 1990).   
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«Dys» forstås som en tilstand og i engelsk terminologi synonymt med «ill» eller «bad». 

Denne tilstanden berører ikke bare funksjon i form av bevegelse, men også emosjoner som 

sinne og depresjon. På den måten skilles ikke kropp fra følelser, tanker og handlinger (Leder, 

1990). På mange måter kan dys-fremtreden forstås som et multidimensjonalt fenomen og 

berøre en rekke kroppsforstyrrelser. Kroppen, som syk, blir fokus for egen fortolkning og et 

prosjekt for å normalisere og gjenvinne kroppens tapte funksjoner.  

Hvordan en betrakter seg selv kroppslig oppstår gjerne i sosiale relasjoner. Et blikk fra andre 

kan virke selvforsterkende på egne plager og føre til brudd i sosiale relasjoner og i egen 

kroppsbevissthet (Leder, 1990). Leder (1990) omtaler det som en sosial dys- fremtredelse hvis 

en person ser på deg og du selv oppfatter det granskende og annerledes. Kroppslig 

fremmedgjøring og objektivering dukker opp i egen bevissthet og kan utløse spørsmål som; 

«Er jeg sterk, vakker, stygg eller pen»? 

Begrepene dis- og dys-fremtredelse har vært aktuelle som verktøy for å undersøke, fremskrive 

og analysere det empiriske materialet, og har en sentral plass i fremdriften av analysen. 
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3.3 Fredrik Svenaeus- hjemløshet 

Fredrik Sveneaus er svensk filosof og fenomenolog. Han bruker begrepet hjemløshet for å 

beskrive sider i prosessen med å bli syk. I følge Svenaeus (2005c) er det når sykdom oppstår 

at helse lengtes etter, og tenkes på som attråverdig. Basert på Heideggers forståelse oppdager 

mennesker seg selv gjennom andre ved å være i verden, i en «tilstedeværelse». Ved sykdom 

kan denne tilstedeværelsen fremstå som en type motstand hvor sykdom gjør kroppen fremmed 

og annerledes og til en opplevelse i livsverden som en hjemløs tilstand (Svenaeus, 2005a).  

Svenaeus (2005a) bruker en konkret pasienthistorie som eksempel på prosessen med å bli syk 

og en opplevelse av hjemløshet. Pasienthistorien handler om en kvinne som fikk påvist 

diabetes og sykdomsprosessen i forkant av diagnosen. For kvinnen startet det ut med en 

gradvis opplevelse av ubehag, fra ubevisste tegn til markerte symptomer. Symptomer som økt 

tørste, hyppig vannlatning, svekket syn og tunge bein ble etter hvert fremtredende. Tretthet 

ble i starten avfeid med å være overarbeidet, men etter hvert tiltok trettheten og utviklet seg til 

en likegyldighet til aktiviteter som tidligere var meningsfulle. De mest basale behov ble 

førende i hverdagen, og begrenset hennes handlingsrom i form av nedsatt evne til å gå og å 

opprettholde konsentrasjonen på jobb. Hennes normale hverdag og aktiviteter ble 

bekymringsfulle og plagsomme. Fra å være automatiske handlinger ble de samme 

handlingene etterhvert problematiske og krevende. Kvinnens opplevelse endres, parallelt som 

de ubevisst på veien ble reflektert over: Hva kan dette være? Det som tidligere har vært 

automatisert gjør motstand i tanke- og bevegelsesmønster. Diagnosen diabetes ble først, etter 

lengre tid med plager, konstatert (Svenaeus, 2005c, 2009).  

Svenaeus’ analyse har i dette eksemplet vært å forstå prosessen med å bli syk (falling ill). 

Dette beskriver han gjennom begrepet hjemløshet som er synonymt med fremmedgjøring. 

Fremmedgjøring er en kroppslig prosess som preger livet og den levde verden (Svenaeus, 

2005c, 2009, 2014). Eksempelet viser hvordan tilsykning følger ulike trinn fra ubehagelige 

kroppslige opplevelser, fra sykdomsspekulasjoner til en diagnose. Stegene tilfører mening til 

hverandre og inngår som en forbindelse. I stor grad passer denne beskrivelse av 

sykdomsforløp som går langsomt og som utvikles til kronisk karakter, slik som HMS/EDS-

HT.  
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4.0 Metode og etikk 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for forskningsprosessen og hvordan valg av metode, 

forskningsdesign, rekruttering av deltakere, intervjuer, transkripsjon og analyse er utført. Som 

forsker har jeg tilstrebet å ivareta faglig kunnskap om pasientgruppen samtidig med å følge 

forskningsetiske prinsipper. Etiske prinsipper er blant annet forstått med konfidensialitet i å 

innhente informert samtykke og synligjøre forskers rolle (Kvale & Brinkmann, 2009a). Fordi 

pasientene er rekruttert som deltakere til et forskningsprosjekt omtales de videre som deltaker.   

4.1 Tilgang til forskningsfeltet  

Dette prosjektet er et selvstendig arbeid basert på en mastergrad i helsefagvitenskap ved 

Universitet i Oslo (UIO). For å kunne gjennomføre prosjektet ble det forhåndsgodkjent av 

kvalitetssikringsutvalget ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UIO og 

Regional komite for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-øst B, 2016/410-3 

(Vedlegg 1). Prosjektet er tilknyttet min arbeidsplass ved Avdeling for vurdering, Sunnaas 

sykehus HF, og har vært til intern godkjenning ved sykehuset i fagforum.  

4.2 Forskningsdesign 

Hensikten med studien er å fremskaffe kunnskap om sykdomserfaringer hos deltakere med 

HMS/EDS-HT. Med utgangspunkt i de kroppslige erfaringer ble problemstillingene 

bestemmende for valg av metode. For å besvare problemstillingene kan den belyses med en 

fenomenologisk tilnærming. En fenomenologisk tilnærming ga tilgang til både et 

erfaringsperspektiv, og hvordan fenomener trer frem og hvilke meninger de gis. Det er utført 

individuelle dybdeintervju for å kunne få et rikt materiale. I følge Kvale and Brinkmann 

(2009b) er dybdeintervju egnet når en har en utforskende tilnærming til deltagerens 

livsverden. Det ble valgt et semi-strukturert intervju for å fremstille kunnskap på en 

utforskende måte, og for å stimulere til refleksjoner over utvalgte temaer.  
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4.3 Utvalg og rekruttering 

Det ble gjort en forhåndsvurdering om å få 6- 8 deltakere og at antallet kunne være 

tilstrekkelig for å utvikle kunnskap om fenomener, og for å få et rikt og variert datamateriale. 

Det ble og ansett som egent i forhold til å kunne gjennomføre et mastergradsprosjekt. I følge 

(Patton, 2002) er ikke utvalgsstørrelse i kvalitativ forskning en bestemt regel om antall, men 

en skjønnsmessig vurdering basert på hva jeg ønsket å finne ut, hensikt med studien og 

tilgjengelige ressurser. Jeg vil gå nærmere inn på tanker om utvalgets størrelse basert på 

fenomener som studeres under metodologiske refleksjoner.  

I følge Polit and Beck (2008) er heterogenitet viktig for å få en variasjon av ulike 

synspunkter, beskrivelser av situasjoner og av pasientpopulasjonen. Jeg valgte en strategisk 

utvalgsstrategi for å oppnå et variert utvalg. En slik strategi medførte deltakere fra ulike deler 

av landet, fordeling av kjønn, spredning i alder og sosioøkonomisk bakgrunn. Deltakerne ble 

rekruttert fra Sunnaas sykehus HF. Sykehuset har tilgang på pasienter med HMS/EDS-HT fra 

hele landet. For å ivareta deltakernes konfidensialitet ble det utarbeidet et informasjonsskriv 

(vedlegg 2). Informasjonsskrivet ga deltakerne tilgang på informasjon om prosjektet. 

Teamkoordinator ved avdelingen kontaktet pasienter via telefon. Her ble det gitt en kort 

muntlig informasjon om prosjektet. Deretter fikk de som var interessert tilsendt 

informasjonsskriv i posten slik at de fikk mulighet til å lese gjennom formålet med prosjektet 

og samtykke med signatur før de bestemte seg om de ville delta. Deltakerne ble informert om 

muligheten til å trekke seg fra prosjektet, uten å oppgi grunn.  

Inklusjonskriterier 

 Personer fra 18 år og oppover. 

 Diagnosen HMS/EDS-HT gitt av lege med spesialisering innen fysikalsk medisin og 

rehabilitering ved et helseforetak. 

Eksklusjonskriterier 

 Andre undertyper av EDS enn hypermobil type. 

 Alvorlig psykisk lidelser. 

 Alvorlig patologi med behov for annen medisinsk behandling. 
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4.4 Presentasjon av deltakere 

Oversikt over rekrutterte deltakere i prosjekt (Tabell 1).  

Tabell 1: Sosiodemografiske opplysninger og karakteristika av deltakere 

Deltaker   Kjønn   Alder   Del av Norge       Arbeidsstatus        Diagnose            Dybdeintervju 

                           År                                                                           (*)                        Minutter 

1  K             50           Nord               Deltid                          Ja       75                           

  

2  K             50           Nord                     Sykemeldt                   Ja                  63 

3  K    24          Vest                       Uføretrygd                  Ja     75 

4  K             34     Vest                       Deltid                         Ja      80 

5  M             24     Nord                      Fulltid                         Ja      64 

6  K              18          Nord                     Student                        Ja      46 

7  K              42          Nord                     AAP                            Ja                               60 

* Flere var ny diagnostisert da intervjuene ble gjennomført (fra 2 til 6 måneder siden, foruten to av deltagerne som hadde hatt 

diagnosen i 1 og 2 år). Diagnose er gitt av fysikalsk medisiner.  

 

Syv deltakere ble inkludert, hvorav seks kvinner og en mann. Aldersspennet var fra 18 til 50 

år. Fem av syv var fra nordlige deler og to fra vestlig del av Norge. Grad av arbeid var noe ulik; 

to jobbet 50 %, én var i 100 % jobb, én var nylig 100 % sykemeldt, og én mottok 

arbeidsavklaringspenger (AAP) på 3. året og var i prosess med å søke ung uføretrygd. Videre 

var en 100 % uføretrygdet og den siste var fulltidsstudent. Alle deltakerne var diagnostisert av 

fysikalsk medisiner ved ulike regionale helseforetak i landet. To av deltakerne hadde hatt 

diagnosen i 1 år og 2 år, og de resterende hadde fått diagnosen det siste halvåret. Intervjuene 

varte fra 45 minutter til 80 minutter, med gjennomsnitt på en time.  

4.5 Gjennomføring av intervju 

I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide (vedlegg 3) med noen overordnede 

temaer. De overordnede temaene i intervjuguiden handlet om sykdomserfaringer, helse, 

diagnose, hypermobilitet og smerter. Til hvert tema hadde jeg noen underspørsmål. Jeg var 

likevel opptatt av at deltakerne skulle få snakke ganske fritt om det de var opptatt av. Slik sett 

ble ikke intervjuguiden fulgt konsekvent, men ment som en hjelp til å berøre aktuelle tema, og 

resoneringer utover gitte tema. Intervjuene ble gjennomført ved Sunnaas sykehus, i et rom 

hvor vi kunne sitte uforstyrret. Samtalene er tatt opp på lydbånd.  
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4.6 Transkribering 

Intervjuene ble transkribert til tekst kort tid etter gjennomføring. Den transkriberte teksten ble 

etterpå igjen sammenlignet med lydopptak slik at innholdet ble ivaretatt på best mulig måte. 

For å få med helheten ble ufullstendige ord som «åh», «eh» og «hmm», i tillegg til latter, 

smil, sukk og pause tatt med. Det jeg valgte ut til analysen er redigert en gang til slik at 

sitatene skulle bli mest mulig leservennlig. Hensikten med denne tilnærmingen har vært å 

ivareta integriteten og verdigheten til deltakerne, i motsetning til transkripsjon som er 

uredigert og kan fremstå uforståelig for leseren og for de som har beskrevet sine 

sykdomserfaringer (Kvale & Brinkmann, 2009c).   

Anonymisering og datasikkerhet 

For å ivareta deltakernes anonymitet ble intervjuteksten avidentifisert. Det vil si at 

informasjon som navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger, 

eksempelvis kombinasjon av bosted og yrke ble fjernet. Deltakers dialekt er oversatt til 

bokmål eller engelsk. Sammenheng mellom deltaker og tekst er kun kjent av meg og sitater er 

presentert med en tallkode og alder. Båndopptaker og intervjutekster er oppbevart i et 

brannsikret skap, og datamaterialet er lagret på forskningsserveren ved Sunnaas sykehus, som 

er sikret med eget brukernavn og passord. Både oppbevaring og lagring av datamaterialet er 

utilgjengelig for andre.  

4.7 Analysemetode og strategi 

I analysen valgte jeg en tematisk analyse, inspirert av Braun & Clarkes (2006) «Using 

thematic analysis in psychology» i kombinasjon med enkelte prinsipper fra van Manens 

(1990) «Researching Lived Experience». Prosjektet er forankret i en fenomenologisk 

fortolkende metode i betydning av at levde erfaringer tillegges mening når de reflekteres 

bevisst, men også ubevisst over i opplevelser, minner og ved samtale. Når disse kroppslige 

levde erfaringer skrives ned i tekst vil fortolkning komme i forgrunn (van Manen, 1990b).  

En fenomenologisk fortolkende tilnærming forstås her som å utforske meningsstrukturer av 

fenomener, situasjoner og hendelser på en systematisk måte (van Manen, 1990a). Mer konkret 

kan det forstås som hvordan en identifiserer mønster av subjektive erfaringer (temaer) som er 

gjennomgående i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). I følge van Manen (1990c) er 
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kunsten å gjengi umiddelbare beskrivelser av en persons livsverden, samtidig med fortolkning 

av meninger om fenomenene som studeres. Ett hovedtema kan fremtre sammensatt med 

undertemaer. Her bidro særlig analysestrategien fra Braun and Clarke (2006) til å 

systematisere meningsstrukturene fra intervjutekstene og analyse av temaer.  

4.8 Trinnene for analysen 

Analysen som ble utført er en kombinasjon mellom en induktiv og en teoristyrt tilnærming. 

Braun and Clarke (2006) beskriver seks faser for å avdekke fremtredende meninger og tema (-

er) i et prosjekt. I første runde leste jeg gjennom intervjuene flere ganger for å få et 

hovedinntrykk. Dette kan sees som en innledende fase en og to (transkribering og ved 

gjennomlesning av intervjutekst) hvor en blir kjent med data og utvikler koder. Følgende 

hjelpespørsmål ble benyttet til en grov systematisering: Hva er det umiddelbart som 

vektlegges? Jeg benyttet ulike fargekoder for å kategorisere hva de snakket om.  

 

Tabell 2: 

Fase 1 og 2: Lese over datamaterialet og kode: 

Energi / balanse/å være sliten  

Kropp /hypermobilitet  

Emosjon / følelse  

Den jeg er (var) / diagnose  

Relasjon til andre /usynlige plager  

Løsningsorientert / hverdagslige 

handlinger 

 

Fysioterapi / trening  

Helsevesenet  

Unngåelse (av aktiviteter)  

Smerte/å være sliten   
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Fargekodene var i denne fasen en guide hvor kodene gav en overordnet innsikt over meninger 

som gikk igjen. Jeg jobbet empirinært og brukte en selektiv tilnærming ved at jeg valgte ut 

fraser eller flere setninger (van Manen, 1990c). Hver kode ble navngitt fra empirien med 

deltakernes egne ord, samtidig med at jeg tilførte synonym som kan ha tilsvarende betydning i 

en kode. En følelse valgte jeg med 1emosjon, eller når de snakket om den personen de var 

(er), var det og knyttet til diagnosen. En kode kunne hentyde til et overlappende fenomen, 

eksempelvis når de snakket om smerter, var det gjerne i relasjon til å være 2sliten. Disse 

kodene var ikke ment å være ferdigstilte temaer. Ett intervju ble først kodet, før neste, hvor 

alle koder til slutt ble sett i sammenheng og vurdert på tvers av materiale.  

Fase 3: Sortere koder i mulige temaer: 

Etter denne fasen hadde jeg kodet ut nærmere 300 koder med sitat. Deltakerne fortalte om 

erfaringer fra barndom, skole, idrett, ulike møter med helsevesenet og opplevelser med 

trening og fysioterapi. Det som fanget mitt analytiske blikk var hvordan de gjennomgående 

snakket om kroppslige erfaringer. De skildret personlige livs – og sykdomsopplevelser og rike 

beskrivelser av opplevelsen av kroppen som endret seg over tid. Dette ledet meg inn i den 

videre analysen med følgende spørsmål: Hvilke kroppslige erfaringer beskriver de?  

Ulike dataekstrakter (avsnitt med meningsfulle utsagn) med tilhørende koder ble organisert i 

deltemaer med egen overskrift, forstått som kategorier. Bruk av tankekart ble et viktig 

hjelpemiddel hvor det visuelt tydeliggjorde plasseringen av kategorier. Disse kategoriene 

(deltema) var basert på kroppslige symptomer, hvor smerter, tretthet og hypermobilitet var 

fremtredenene fenomen som formet typiske kroppslige mønster i datamaterialet. Kategoriene 

ble sett i sammenheng med hverandre og resulterte i refleksjoner over likheter og ulikheter. I 

tråd med fase tre og fire i Braun and Clarke (2006) tematiske analyse ble noen flyttet, slått 

sammen og andre forkastet. Figuren nedenfor viser en innledende induktiv fase over tre 

hovedtemaer med til sammen ni deltemaer av analysen. 

 

 

                                                 
1 En følelse kan inndeles ytterligere i sensasjon (sensasjon i kroppen), emosjon som en tilstand om verden og 

som en stemning (ikke til en partikulær del) men som en farge eller tone (Sveneuas, 2015: 115). 
2 Deltakerne brukte benevnelsen å være sliten. De brukte ikke benevnelsen å være trøtt, utmattet eller slapp. 

Ordet sliten vil her være assosiert til den fag terminologisk definisjon av fatigue (trettbarhet) hvor betydning å 

være sliten videre omtales med tretthet.  



22 

 

Fase 3 og 4: Tankekart i en innledende analytisk fase  
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Eksempel på utdrag av ett hovedtema med undertema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•«Og det som har blitt verre i voksen alder, som har blitt mye 
verre, det er at når jeg slapper av får jeg mye mer vondt og da 
vegrer en seg for å slappe av, og da blir det helt tullete» ( D1)

•«Kroppen er sliten hele tiden. Kroppen jobber hele tiden, sånn 
kjennes det ut for meg i hvert fall. Jeg er på jobb når jeg ligger 
i sofaen, alltid. Du bruker deg hele tiden på ting som egentlig 
er helt unødvendig. Og det går på kapasitet igjen» (D4)

Tilstedeværende 
kropp

Kropp som ikke 
finner hvile

•«Jeg føler at alt ramler i fra hverandre, det gjør jo ikke det, 
men, det kjennes slik, at hoftene og alt (lager lyd med munn) 
bare prrrt, bare flyter ut og da må jeg ha hjelp, jeg klarer ikke 
å snu meg» (D2)

• "Når jeg trener prøver jeg å trene opp den muskulaturen som 
skal støtte opp og hjelpe til å holde alt på plass. Kroppen min 
bruker jo konstant de for å holde de greiene på plass og så 
skal jeg utmatte de mer, ikke sant i forhold til de daglige små 
tingene som jeg gjør" (D4)

•Nå, når jeg sitter og prater med deg som vi gjør, (sukker) så 
kjenner jeg at helt nederst i ryggraden (tar seg med begge 
hender til nedre del av rygg) all min muskulatur bare sitter og 
tviholder» (D5). 

Tilstedeværende 
kropp

Kroppen er løs

•"Når jeg har overdrevet føler jeg musklene svikter. I sommer 
falt jeg plutselig og bare lå på plenen og ikke skjønte hva som 
hadde skjedd? Da hadde jeg ikke overanstrengt meg, så hva 
som skjedde egentlig da, men det er sånn at du blir nummen, at 
du ikke kjenner, klapper sammen, men det har bare skjedd en 
sånn gang» (D2)

•«Det føles ut som foten blir helt borte, jeg mister all følelse i 
hele foten. Når jeg skal tråkke ned så er ikke foten der, fordi 
den er helt borte. Det er på en måte det som skjer og da er det 
ikke noe fot og da bare faller jeg sånn; (løfter opp armene) og 
da har jeg ikke noe sjanse til å ta imot med den andre foten" 
(D6)

Tilstedeværende 
kropp

Kroppen svikter 
meg
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Fase 4:  

Et videre analytisk perspektiv ble lagt til for hvordan en tidsdimensjon formet deres kroppslige 

meninger.  Spørsmål for analysen ble: Hvordan beskriver deltakerne erfaringer om kroppen slik 

den var tidligere, den nåværende kroppen og tanker de gjør seg om den fremtidige kroppen? I 

denne fasen dreide analysen fra en induktiv til en deduktiv tilnærming. Leders teoretiske 

begreper spisset det analytiske blikk til å rydde opp og systematisere temaer for hvordan de 

snakket om kroppen som dis -og dys fremtreden til seg selv og andre. Tabell 3 illustrerer en 

oversikt over de ferdigstilte temaer med deltemaer.  

Tabell 3: 

Fase 5: Definere og navngi temaer 

 

 

 

 

 

Kropp 

                                              Temporalitet (tid) 

 

Hovedtema 

Synlig til usynlige tegn av en 

tidligere kropp 

Hovedtema 

Stå oppreist og falle 

sammen i en 

nåværende kropp 

Hovedtema 

Fremtidige tanker 

om en indre og ytre 

kropp 

Deltema 

Synlige tegn 

Usynlige tegn 

Kroppslig brudd 

 

 

Deltema 

Kroppslig ubehag 

Kroppslig balanse 

 

Deltema 

Håp 

Håpløshet 

Usikkerhet  

 

Fase 6: 

Fase seks har vært å gjengi en historie om resultatene. Hvert hovedtema er skrevet frem omkring 

deltema (tabell 3), hvor analysen beveger seg fra det rent empiriske til det mer konseptuelle i 

Leders begreper. For å validere data har navn på temaer og utvelgelse av sitater endret seg i 

tråd med analysene. De ferdigstilte temaer er belyst til fase en og to for å se om hovedinntrykket 

fra hvert intervju er ivaretatt og på tvers av hele datasettet. Dette kan ha bidratt å sikre at data 

harmonerer om meninger innenfor hvert tema, men at det heller ikke foreligger overlapp av 

meninger innad eller på tvers av temaer, noe eksempelet på figur 2 (tankekart) viser.  
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4.9 Forskers refleksivitet t(i)l prosjektet  

Kliniske erfaringer kan være et potensielt bias i et forskningsprosjekt (Maxwell, 2013), i 

betydning av at det foreligger en forutbestemt måte å forstå HMS /EDS-HT-feltet på hos 

forskeren, som igjen kan påvirke de ulike analysefasene. Interessen for tema, tidligere 

erfaringer og kunnskap om pasientgruppen kan påvirke forskningsprosessen på ensidige 

måter. I følge Maxwell (2013) bør ethvert klinisk synspunkt heller elimineres enn valideres. 

Finlay (2002) på sin side hevder at det er sentralt å være reflektert og bevisst holdninger til 

eget prosjekt. I mitt prosjekt har det vært viktig å bevisst bruke mine kliniske erfaringer for å 

utvikle forskningsspørsmål og forskningsinteresse. I prosjektet har refleksivitet vært et 

førende prinsipp. Det har vært en prosess mellom mine egne erfaringer og selvbevissthet, 

mellom det umiddelbare og pågående, eksempelvis i intervjuene og det som oppstår i 

etterkant (Finlay, 2002). Ideer og tanker har vært nedskrevet i refleksjonsnotater for å oppnå 

en nødvendig distanse til egne førantagelser og holdninger. Datamaterialet har vært analysert i 

flere runder og bearbeidet for å kunne se eget materiale på en fasettert og tydeligere måte. 

Samtidig, det å innta posisjon som forsker har ført til en gradvis uavhengighet fra rollen som 

fysioterapeut. I prosjektet valgte jeg ikke å presentere meg som fysioterapeut, men student 

med helsefaglig bakgrunn som forsket på tema HMS/EDS-HT (før oppstart av intervjuene). 

Kunnskap utvikles gjennom intersubjektivitet, altså i møte mellom de forskede og forskeren. 

For å utforske deltakerens livsverden og ha åpenhet for erfaringer og meninger de tillegger 

sine erfaringer, har intensjonen vært å innta en mer nøytral posisjon da prosjektet i 

utgangspunktet ikke har søkt erfaringer med fysioterapi. Det kan ha bidratt til en nødvendig 

distanse fra den rollen jeg vanligvis har som fysioterapeut. Et annet poeng var at deltakerne 

ikke hadde hatt meg som terapeut tidligere.  

Likevel, min erfaring som fysioterapeut har også vært nyttig å ha med seg inn i forskerrollen. 

Relasjonskompetansen som jeg har tilegnet meg som fysioterapeut opplevde jeg var en fordel 

for å skape en god kommunikasjon i intervjuene. Det har vært en balansering på den ene siden  

å utøve empati for å få nærhet til deres livsverden og sykdomserfaringer, på den endre siden å 

opprettholde en profesjonell samtale som definert og kontrollert (Kvale & Brinkmann, 

2009b). Selv om tilnærmingen har et eksplorativ design, og intervjusettingen har vært 

utforskende, ved at deltakerne skulle få snakke fritt, handler ikke dette nødvendigvis om å 

utøve gjensidig forståelse. I en intervjusituasjon vil det kunne foreligge et maktforhold. Makt, 

ofte forstått fra den som besitter rollen som intervjuer, men som jeg erfarte underveis ble og 
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en følelse av avmakt som intervjuer. Jeg har kjent på å bli overstyrt av informasjon fra 

deltakerne og å være for tilbaketrukket. Makt, heller positivt konnotert i å bestemme gradvis 

hvor spørsmålene styrte mot, og at jeg tok et større ansvar og lot rollen som forsker tre i 

forgrunn. Her vil jeg synligjøre hvordan maktforholdet kan muliggjøres som et middel til å 

fremme beskrivelser og fortellinger mellom de intervjuede og intervjuer. Dette kan i ettertid 

bidra til et mer pålitelig utgangspunkt for analyse og fortolkning av tekster på 

forskningsområdet (Kvale & Brinkmann, 2009d).  

I følge van Manen (1990c) kan en som forsker føle på moralsk forpliktelse, i det å gjenfortelle 

intervjupersonenes historier. For meg har dette vært å opprettholde kritisk fortolkning. Det har 

vært å ha en aktiv dialog i eget datamateriale, i betydning et `åpent sinn` og ikke 

systematisere for tidlig i analysefasen deltakerens erfaringer i teorier og hypoteser (van 

Manen, 1990b).  
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5.0 Resultater 

I artikkelen ‘Flexible bodies- restricted lives- A qualitative explorative study of embodiment 

living with joint hypermobility syndrome’ (Sætre, E. & Eik, H.) utforskes kroppslige 

erfaringer hos personer med HMS/EDS-HT og hvordan disse kroppslige erfaringene ble 

beskrevet. Analysene viste at deltakernes kroppslige erfaringer endret seg over tid og ble 

presentert i en tidslinje med et før- nå og en fremtidig kropp.  

Tema "synlig til usynlig tegn", handlet om erfaringer rundt kroppen som barn og frem til 

voksen alder. Funnene viste at opplevelsen av en hypermobil kropp først og fremst ble formet 

gjennom andres blikk. Mens de selv opplevde en tilsynelatende normal kropp og en normal 

hverdag, opplevde de at den hypermobile kroppen ble oppfattet som spektakulær og var i 

fokus for andres oppmerksomhet. Gradvis, etter hvert som smerte, tretthet og følelsen av at 

ledd gikk ut av stilling endres de kroppslige erfaringene. Økte symptomer medførte en 

tvingende bevissthet mot egen kropp. Samtidig som kroppen opplevdes som stadig mer 

fremtredende og problematisk for den enkelte var den samme problematiske kroppen 

fraværende for andres oppmerksomhet. 

Tema "stå oppreist og falle sammen" handlet om de kroppslige erfaringene her og nå. 

Kroppens symptomer hadde stadig blitt mere i forgrunn i den enkeltes liv. Hverdagen ble fylt 

med en opplevelse av en kropp som falt sammen samtidig som de jobbet hardt for å holde seg 

oppreist. Å holde seg oppreist handlet om en økt bevissthet og overvåking av egen kropp. 

Kontinuerlig prøvd de å opprettholde og gjenvinne en kroppslig balanse gjennom ulike 

handlingsmønstre som å hvile, trene og regulere aktiviteter. På samme tid jobbet de for å 

opprettholde og ivareta sosiale roller og forpliktelser. Å holde seg oppreist handlet også om å 

trosse redselen for å bevege seg gjennom å være så aktive som de kunne klare.   

Tema "en indre og ytre kropp" handlet om og hvordan kroppens ytre forfall ble knyttet til 

en sensasjon om at også den indre kroppen var i ferd med å bryte sammen. Deltakerne følte på 

en sterk uro om at autonome funksjoner som mage, hjerte og hjerne kunne være påvirket av 

bindevevet, og som igjen kunne bidra til alvorlig sykdom og død i fremtiden. Forståelsen av 

endringer i den ytre og indre kroppen ga en opplevelse av å pendle mellom et håp eller 

håpløshet om å bli bedre. 
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Samlet sett viste funnene at å leve med HMS/EDS-HT er en kompleks tilstand som handlet 

om å leve med en fleksibel kropp med et innskrenket og begrenset liv. Funnene viser en 

glidende overgang fra en fremtredende kropp for andres oppmerksomhet, til en personlig 

opplevelse av kroppen som stadig nærværende og en kropp de ikke fikk fri fra eller kunne 

unnslippe. Kroppen blir slik sett påtrengende og i forgrunn for oppmerksomheten og står i 

veien for livet de ønsker å leve.  
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6.0 Diskusjon 

Formålet med dette prosjektet var å få kunnskap om personer med HMS / EDS-HT og deres 

erfaring med egen kropp. Studien har et fenomenologisk perspektiv hvor menneskers 

erfaringer i et før-, nå –og fremtid står sentralt (van Manen, 1990c). Skildringer fra deltakerne 

om kroppen fra barndom, i oppvekst og tanker om voksenliv og alderdom danner det 

empiriske grunnlaget. Funnene i studien viser at å leve med HMS /EDS-HT er en kompleks, 

kroppslig erfaring hvor symptomer som hypermobilitet, smerter og tretthet formet deltakerens 

kroppslige erfaringer. Forståelsen av egen kropp var tett sammenvevd med opplevelsen av 

eget funksjonsnivå og opplevelsen av seg selv i møte med omverden. Samlet sett viser studien 

at å leve med HMS/EDS-HT handlet om en kropp som ble tillagt ulik mening i prosessen med 

å bli syk og som innebar et innskrenket og begrenset liv.    

HMS /EDS-HT omtales som en multisystemsykdom (Tinkle et al., 2017). Hovedtyngden av 

tidligere studier om HMS/EDS-HT har hovedsakelig hatt en biomedisinsk tilnærming til 

sykdommen med fokus på biologiske endringer i kroppen. HMS /EDS-HT er også beskrevet 

som en tilstand i et komplekst samspill av neurofysiologiske prosesser, psykologiske og 

sosiale forhold (Castori et al., 2012; Murray et al., 2013; Rombaut et al., 2015; Smith et al., 

2013). Utgangspunkt for denne studien var å få kunnskap om HMS /EDS-HT sett fra 

pasientens perspektiv. Ved å innta perspektivet til dem som selv erfarer sykdommen tilfører 

studien nye forståelser for hvordan kroppen kan erfares ved HMS/EDS-HT.  

Særlig får studien frem hvordan kroppen tillegges ulik mening i prosessen fra frisk til syk. 

Funnene understreker hvordan kroppslige begrensninger medførte en diskrepans mellom 

hvordan deltakerne levde og hvordan de ønsket å leve livene sine. Studien understreker 

hvordan å leve med HMS/EDS-HT over tid medførte en endret bevissthet og forståelse i 

forhold til egen kropp. I følge Leder (1990) er det i og gjennom kropp mennesker erfarer og 

eksisterer i møte med andre. Fordi kroppen er utgangspunktet for subjektive erfaringer, vil 

den samtidig betraktes fra et objektiv ståsted. Leder skiller mellom når kroppen er i bakgrunn 

eller i forgrunn for vår oppmerksomhet, henholdsvis kroppens dis – og dys fremtredelse. 

Kroppens dis- fremtredelse kan relateres til den friske kroppen hvor man ikke reflektere over 

dens tilstedeværelse. Når man blir syk derimot, hevder (Leder, 1990) at, den kroppslige 

kroppen kommer i forgrunn for vår oppmerksomhet. I lys av Leders begreper og i tråd med å 

bli syk viser funnene at å leve med HMS /EDS-HT kan forstås som en endring fra en 
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kroppslig dis-til en kroppslig dys-fremtredelse. Funnen viser at denne perspektivendringen er 

glidende og skjer gradvis over tid.  

Funnene viser hvordan den overbevegelige kroppen i starten først og fremst var synlig for 

omverden, uten at deltakerne selv opplevde en kropp som skilte seg ut og som var annerledes. 

I tidlig alder opplevde deltakerne at kroppen bidro til entusiasme og ubegrensede muligheter 

for å bevege seg. Funnene viser at det er først gjennom andres blikk at deltakerens opplevelse 

av en annerledes kropp trer frem. I følge Leder (1990) opptrer ikke kroppslige opplevelser 

som et objekt for og av egne erfaringer, men at det er gjennom andres blikk at man retter 

bevissthet mot egen kropp. Det å være annerledes førte ikke nødvendigvis til en opplevelse av 

en negativ kroppslig erfaring, men heller en fornemmelse av en ukontrollerbar og rar kropp. 

Andre forfattere trekker frem beskrivelse fra voksne som husker at de som barn kunne utøve 

«partytriks» med kroppen og som tiltrakk andres oppmerksomhet (Tinkle et al., 2017). I tråd 

med Tinkle og ved hjelp av Leders begrepsapparat kan deltakerens kropp i denne fasen forstås 

som sosialt dys- fremtredende.  

På den ene siden kunne en bevegelig og fleksibel kropp oppfattes som en positiv egenskap. På 

den andre siden medførte kroppens overbevegelighet også begrensninger. Nedsatt evne til å 

løpe og problem med koordinasjon bidrog til at det kunne være vanskelig å fullt ut delta i 

sosiale aktiviteter. Dette er i tråd med en studie som viser at barn som senere får diagnosen 

HMS/EDS-HT opplevde at kroppen gjorde det vanskeligere å delta i skoleaktiviteter (Birt, 

Pfeil, MacGregor, Armon, & Poland, 2014). Andre studier viser at yngre med HMS/EDS-HT 

hadde vanskeligheter med å finne aktiviteter som de likte og følte seg trygge i, uten at de fikk 

smerter eller en opplevelse av instabile ledd (Engelbert et al., 2017).  

Funnene viser at etterhvert som smerte og tretthet ble mere fremtredende erfarte deltakerne 

hvordan kroppen samtidig ble nærværende. Kroppen opplevdes som problematisk og kom slik 

sett i forgrunn for egen oppmerksomhet. På samme tid opplevde deltakerne det som vanskelig 

å fortelle om plagene til andre. Fordi kroppens problematiske sider ikke var opplagte for 

omverden, ble plagene vanskelig å snakke om og å videreformidle til andre. Ved hjelp av 

Leders (1990) begreper viser funnene slik sett en glidende overgang fra sosial dys- 

fremtredelse til en kroppslig personlig dys- fremtredelse. Når sykdommen var i forverring 

økte oppmerksomheten til egen kropp, og ofte til en bestemt kroppsdel.  
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Selv om sykdommen har en gradvis symptomutvikling, opplevde enkelte av deltakerne selv at 

de fikk en rask reduksjon av egen funksjonsevne. For å forstå hva som skjedde med kroppen 

ble fokuset i større grad rettet innover i seg selv for å finne kilden til lidelsen (Leder, 2018).   

Funnene viser at den personlige dys- fremtredelse av kroppen medførte til en opplevelse av 

ensomhet. Ensomheten handlet om en opplevelse av manglende hjelp og forståelse fra 

omverden, særlig fra helsevesenet. Flere av deltakerne opplevde at helsevesenets kunnskap 

om sykdommen var mangelfull, noe som forsterket ensomhetsfølelsen. I jakten på svar på hva 

som feilte dem oppsøkte de informasjon via internett og i grupper for HMS/EDS-HT på face 

book. At å leve med usynlig sykdom gir en opplevelse av ensomhet finner vi støtte av i andre 

studier. I følge Julia (2003) og Nettleton (2006) gir det å leve med sykdom som er usynlig for 

omverden og som ikke kan identifiseres med biologiske markører en opplevelse av 

manglende annerkjennelse og legitimitet.   

Manglende forståelse for sykdommen gjorde at deltakerne opplevde ambivalens i forhold til 

egen sykdom og medførte en opplevelse av å pendle mellom håp og håpløshet. Usikkerheten 

de erfarte kan således relateres til en frykt for fremtiden og hvilken innvirkning det ville ha på 

livene deres. Flere hadde familiemedlemmer med lignende symptomer og deltakerne 

bekymret seg for at de kroppslige problemer var arvelige. Dette førte blant annet til 

bekymring hos dem som hadde valgt å få barn, eller ikke hadde tatt hensyn til egne barn som 

hadde diagnosen. Diagnosen har vist seg å ha stor betydning i valg av å bli mor (De Baets et 

al., 2017).  

Funnene viser at fatigue eller tretthet var en gjennomgående kroppslig opplevelse som 

deltakerne trakk frem. Tretthet påvirket hele kroppen og bedret seg verken ved hvile eller 

søvn. Deltakerne opplevde et stort behov for å legge seg ned for at kroppen og leddene skulle 

få hvile. Funnene får også tydelig frem hvordan den enkelte er i en konstant forhandling med 

egen kropp i forhold til å finne en balanse mellom daglige aktivitet og hvile. I tråd med andre 

studier og sammenliknbare sykdommer, slik som fibromyalgi, finner vi at å leve med 

HMS/EDS-HT er fatigue et fremtredende kroppslig symptom. Pasienter med fibromyalgi 

opplever ofte fatigue som det mest inngripende symptomet ved sykdommen (Söderberg, 

Lundman, & Norberg, 2002), og er en side ved sykdommen som er vanskelig å forstå og 

håndtere (Grape, Solbraekke, Kirkevold, & Mengshoel, 2017). Grape et al. (2017) 

problematiserer også at smerter og tretthet for pasienter med fibromyalgi ikke er så lett å 
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skille fra hverandre. Funnen i denne studien understøttes av disse funnene og viser at dette 

også er en vesentlig side ved å leve med HMS/EDS-HT.  

Funnene viser også hvordan deltakerne har en sterk fornemmelse av kroppens tilstedeværelse 

og understreker hvordan dette dreier seg om både den ytre, men og den indre kroppen. På den 

ene siden viser funnene til beskrivelser av den ytre kroppen som om den var en maskin. 

Beskrivelsene handlet om ledd de opplevde som knuste, eller dårlig smurt og ledd som vrei og 

låste seg. Flere hadde en forståelse av at kroppen brukte mer energi på å holde seg oppe, fordi 

musklene måtte jobbe ekstra hardt for å ha kontroll på overbevegeligheten. Å snakke om 

kroppen i mekaniske termer er en vanlig måte å snakke om kropp på (Engelsrud, 2006), og 

kan forstås som et utrykk på at symptomene er ekte og fysiske og ikke en merkelapp på en 

psykisk lidelse (Werner & Malterud, 2003).  

Likevel, funnene understreker hvordan deltakerne erfarte at den ytre og indre kroppen i stor 

grad stod i relasjon til hverandre. Særlig viste det at opplevelsen av bevegelighet i ledd og 

strekkbarhet i hud ble knyttet til en indre sensasjon fra kroppen. Fordi kroppens bindevev 

også kan berøre indre organer (Beighton et al., 1998; Engelbert et al., 2017; Tinkle et al., 

2017) opplevde deltakerne uro for at også den indre kroppen, som for eksempel mage, hjertet 

og hjerne var berørt. At HMS/EDS-HT har innvirkning på kroppens indre bindevev, gjorde 

dem engstelige for at de kunne få andre alvorlige organsykdommer og i verstefall at de kom 

til å dø av sykdommen. Måten kroppen blir beskrevet på skiller seg slik sett fra andre 

sykdommer den gjerne sammenlignes med, som for eksempel fibromyalgi som tidligere 

beskrevet. I følge Leder (1990) fremtrer kropp som en enhet. Den er både fra den ytre del som 

kinestesi i balanse og berøring fra hud, men like mye til den indre kropp med sensasjoner fra 

organer og av følelser. Funnene viser en tydelig kroppslig tilstedeværelse, hvor følelser og 

tanker om den ytre kropp gjennom sanser og bevegelse også var knyttet til en indre kropp 

(Leder, 1990).  

Sett i lys av Sveneaus sitt begrep om hjemløshet understreker denne studien hvordan en 

endret kropp kan bli vanskelig å forstå og forholde seg til over tid. Å leve med HMS/EDS-HT 

kan slik sett forstås som om væren i verden er endret og bidrar til en opplevelse av en hjemløs 

tilstand. Funnene viser særlig hvordan de opplevde en kropp de ikke kunne unnslippe og som 

bidro til frustrasjon, sorg, sinne og stress. Svenaeus (2015) hevder at en kroppslig lidelse gjør 

en person fraværende i verden, mindre engasjert i pågående prosjekter og i kommunikasjon 

og kan medføre en hindring til å leve et godt liv.  
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Å leve med en langvarig sykdom som HMS/EDS-HT fremstår som en lidelse som involverer 

kroppen på mange måter. I tråd med (Svenaeus, 2005c, 2009) og i tråd med studier med en 

fenomenologisk tilnærming, står lidelsesaspektet ved kronisk sykdom sentralt. Lidelsen 

omslutter både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter. For den enkelte kan det gi en 

menneskelig respons av ensomhet, tilbaketrekning og hjelpeløshet (Al Kalaldeh, Shosha, 

Saiah, & Salameh, 2018). Selv om denne studien peker i retning av å gi begrensinger i livet 

med sykdommen, er det viktig å trekke frem at sykdommen i seg selv ikke nødvendigvis er 

assosiert med at plagene forverres. Det finnes per i dag ingen kurativ behandling for dem som 

har HMS/EDS-HT. Likevel, noen studier viser at bedring i funksjon og håndtering av 

helsetilstand er mulig (Scheper et al., 2016). Det er viktig å informere pasienter om at de kan 

bli bedre og slik sett ufarliggjøre diagnosen. Fordi tilstanden oppstår i ung alder vil tidlig 

forebygging og veiledning være aktuelt slik at det, på lengre sikt er mulig å leve et aktivt liv 

med sykdommen.  
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6.1 Metodologiske refleksjoner 

Fortolkning av intervju 

I en kvalitativ studie er forskerens refleksivitet en viktig side ved å gjennomføre et 

forskningsprosjekt. I følge (Finlay, 2002) handler refleksivitet om å være bevisst på 

eksisterende førantagelser, samtidig som jeg har vært åpen for ny innsikt i lys av ny 

kunnskap. Refleksivitet har altså vært å utøve sensitivitet i hvordan jeg har formidlet data for 

å få frem prosjektets formål.  

Alle analyser ble fulgt etter trinnene for (Braun & Clarke, 2006) tematiske analyse. Jeg har 

eksplisitt beskrevet de valgene jeg har foretatt meg underveis. I starten var jeg opptatt av å gå 

induktivt til verks, i det ligger det at jeg ikke brukte teoretiske begreper aktiv inn i analysen. I 

følge Braun and Clarke (2006) kan en teoristyrt analyse gi mindre rike beskrivelser av 

fenomen, opplevelser og hendelser. En teoristyrt analyse er ikke nødvendigvis i tråd med en 

fenomenologisk analyse, fordi, intensjonen er å utvikle dybdekunnskap på ett felt hvor 

deltakernes perspektiv er lite kjent. Likevel, en forsker kan ikke frigjøre seg fullt fra teori 

(Braun & Clarke, 2006), selv om analysen innledningsvis tilstrebes å være induktiv. En side 

ved den fenomenologiske tilnærming er at den er fortolkende. Det fortolkende vil være 

påvirket av de teoretiske begrepene jeg har valgt, og av kunnskapen som er utviklet av meg 

og de jeg har forsket på. Jeg har vist og beskrevet hvordan de teoretiske begreper har tatt meg 

videre inn i analysen, og hvor analysen har skiftet til en mer begrepsstyrt tilnærming. Aktuelle 

analysemetode og strategi ble ansett som mest hensiktsmessige og produktive for å kunne 

belyse materialet.  

Funnene kan således sies å være spesifikk for gruppen som er intervjuet. De synliggjør en 

generell struktur og mulig sammenheng av sykdomserfaringer som er overførbare til 

pasientpopulasjonen med HMS/EDS-HT. Men, funnene vil også kunne avvike fra den 

enkeltes sykdomstrekk og erfaring, og derav begrense overførbarheten til andre med samme 

diagnose. Resultater og temaer skrevet frem i analysen er en måte å fortolke. En kan ikke 

utelukke at andre fremstillinger kan foreligge. For å oppnå en større grad av analytisk 

konfidens ville det vært fordelaktig med flere enn en forsker til å kode samme data. Dette 

ville ha minimert egen bias og utfordret refleksivitet i avkreftelse eller bekreftelse av nyanser 

i materialet (Clarke & Braun, 2013).  
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Utvalgets størrelse basert på fenomener som studeres 

Malterud, Siersma, and Guassora (2016) argumenterer for at styrken av informasjon i et 

prosjekt er basert på et tilstrekkelig utvalg, hvor kvaliteten på dialogen og variasjonen av ulike 

deler av datamaterialet er viktigere enn antallet deltakere. Det var et mål å få frem rike og 

varierte beskrivelser, og at de som ble valgt var egnet for å si noe om fenomenene som ble 

studert. Fordi prosjektet har en utforskende design og et åpent forskningsspørsmål vil det ifølge 

Malterud et al. (2016) kunne kreve flere deltakere for å sikre en tilstrekkelig 

informasjonsstyrke. Det er benyttet tematisk tverrsnittanalyse med intensjon å få frem ulike 

beskrivelser. Det var dermed ikke et mål å dekke alle erfaringer med å leve med tilstanden, men 

deler av studiets mål og utvalgte mønster (Malterud et al., 2016) som var gjennomgående trekk 

av deltakerens kroppslige erfaringer. Braun and Clarke (2006) problematiserer at et 

gjennomgående mønster ikke oppfattes i forhold til hvor ofte meninger går igjen, samtidig vil 

det kunne foreligge hierarki av meninger innenfor et tema. 

Denne avveiingen synliggjør en utfordring ved deler av kvalitativ forskning. Hierarki har jeg 

her valgt å forstå med «rangordning» av fenomener / meninger i betydning at noe vil tre mer 

frem enn annet. I motsetning til en kvantitativ tilnærming som har utbredelse, styrkeberegning 

og antall som styrende komponenter for studie (Malterud et al., 2016), er dette begreper som 

ikke benyttes ikke i kvalitativ forskning. Det var allikevel en tanke som farget mitt mål om å 

få flest mulige deltakere, og under koding ble jeg fanget av å vise til flere og gode 

beskrivelser. Underveis vurdert jeg at dialogen var sterk med ordrike deltakere, rike 

beskrivelse og god empiri. Fordi jeg er kjent med feltet kan jeg ha fått lett tilgang til 

erfaringene og justert ned antallet. Fra annen side brukte jeg tid i rollen som intervjuer, og lot 

meg kanskje overstyre av informasjon eller ikke utfordret og styrte spørsmålene i starten. 

Dette kan gi lav informasjonsstyrke og reprodusere ting som var allerede kjent fra før i 

analysene (Malterud et al., 2016), og en kritikk til eget prosjekt. 
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7.0 Konklusjon 

Denne studien viste hvordan deltakerne erfarer sykdommen i en tidsdimensjon som integrerer 

kroppslige meninger i et før, her og nå og et fremtidsperspektiv. Før opplevde deltakerne en 

normal hverdag hvor deres synlige tegn av å være hypermobil fanget andres oppmerksomhet, 

uten at nødvendigvis kroppen stod i forgrunn for egen oppmerksomhet. Over tid, oppstår en 

kroppslig lidelse og et brudd i sosiale situasjoner hvor utvikling av egne kroppslige symptomer 

blir usynlig for omverden. Dette handler om, symptomer som smerter og tretthet og som blir 

stående i forgrunn i den enkeltes liv. Studien viser hvordan de gikk fra en sosial dys- 

fremtredelse til en personlig dys-fremtredelse og formet deltakernes eksistens og ambivalens i 

håp eller håpløshet om bedring av tilstanden. Griper en de kroppslige meninger i en helhet fant 

en at å leve med HMS/EDS-HT avslører komplekse erfaringer av å ha en fleksibel kropp og et 

innskrenket liv  

7.1 Kliniske implikasjoner 

Denne studien har belyst en gruppe pasienter med en diagnose som til nå er lite kjent, både i 

fysioterapimiljøet og i samfunnet for øvrig. Studien gir slik bedre innsikt i en diagnose med 

sparsom kunnskap og med utgangspunkt i pasienters egne erfaringer. Som studien viser er HMS 

/EDS-HT en tilstand som er sammensatt og som i stor grad virker inn på den enkelte og dens 

liv. For å bedre kunne imøtekomme en pasientgruppe med et sammensatt behov er det relevant 

for helsepersonell å ha kjennskap til pasientenes kroppslige erfaringer. Tidligere 

erfaringsorienterte studier har løftet frem pasientens opplevelse av frustrasjon og stigma i møte 

med helsevesenet (Berglund et al., 2010; Terry et al., 2015), og at deres liv og kropp ikke tas 

på alvor eller lyttes til fra helsepersonell sin side. I likhet med tidligere studier understreker 

også denne studien betydningen av å bli trodd og å bli møtt med annerkjennelse. Fra et 

helsepersonell sitt ståsted, vil betydningen av å forstå hvordan kronisk sykdom kan medføre en 

endret tilstedeværelse og anerkjenne pasientens opplevelse av en endret kropp. Dette handler 

om å utøve sensitivitet for han / hennes verden, kroppslig, tanke- og følelsesmessig og med de 

handlinger og fortolkninger de erfarer (Svenaeus, 2005b).  
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Jeg vil trekke frem et viktig poeng fra Svenaeus (2005c) som påpeker at et gjensidig 

læringsaspekt mellom pasienter og helsepersonell er avgjørende for å forstå kropp og sykdom. 

For å kunne ivareta en etisk holdning i møte med pasientene er det viktig å lytte og høre deres 

fortelling. En fortelling kan være flerdimensjonal, bestående av ulike situasjoner, tanker og 

følelser og som helsepersonell er det viktig å være klar over denne kompleksiteten. De ulike 

nivåene eller trinnene i en sykdomsprosess glir over og i hverandre. Hvor i et sykdomsforløp 

en pasient er, kan ha kliniske implikasjoner og relevans for valg av tiltak. I det ligger det å 

kunne møte pasienten der den er for å kunne tilpasse tiltakene med utgangspunkt i pasientens 

aktuelle utfordring. 

 

7.2 Tanker om videre forskning 

Denne studien har hatt et åpent og utforskende design. Det er behov for videre forskning som 

bedre kan forstå pasientens erfaringer av å leve med et sammensatt syndrom. Dette handler om 

å finne effektiv behandling i møte med pasientgruppen og i behandling av kroppslige plager 

som smerter og tretthet. Som tidligere påpekt, er dette en forholdvis ukjent gruppe hvor flere 

kunnskapshull er avdekket. Det er behov for forskning med bedre design, randomiserte og 

kontrollerte studier med større utvalg, og på tvers av de ulike sykdomsområdene. Det kan 

ytterligere være aktuelt å se på epidemiologi og hvorfor enkelte utvikler denne lidelsen og andre 

ikke.  
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ABSTRACT 

Purpose 

The aim of this study was to explore embodiment as a meaning-making experience from daily 

life in Norwegian adults living with JHS/EDS-HT. The work of Drew Leder and his 

distinction between bodily dis- and dysapperance contributes to the description and analyses 

of the participant’s bodily experiences living with this chronic illness.  

Methods 

This study has an explorative and qualitative design, performing in depth-interviews with 

seven participants. The theoretical framework is phenomenology and the method for analysis 

is thematic, involving a descriptive and interpretative approach.  

Results 

The participants’ bodily experiences were closely connected to a timeline viewing their illness 

in past, here and now and future perspectives. The three central themes that emerge from the 

data are the following: 1) Visible to invisible signs of a former body 2) Standing up and 

falling down of a present body 3) Future thoughts of an inner and outer body.  

Conclusion 

The study findings illuminates how living with JHS/EDS-HT reveals complex experiences of 

having flexible bodies and restricted lives. Our findings showed a meaning making process of 

embodied experiences that evolves over time, and a sliding transition from social to personal 

dys- appearance. Through time, a bodily breakdown in social interactions comes to the 

foreground, with invisible symptoms as pain and fatigue. An individual bodily suffering 

forms an existence of hope or hopelessness of recovery from this condition.   

 

Keywords 

Joint hypermobility syndrome, pain, fatigue, embodiment, phenomenology 
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Introduction 

Hypermobility is defined as the ability to move a joint beyond the normal range of motion and 

occurs in 10-20 % of the Nordic population (Remvig & Jensen, 2005) and is often a normal 

sign in healthy individuals. When emerging symptoms like pain and instability cause 

disability and influence a person’s everyday life, it is understood and diagnosed as Joint 

Hypermobility Syndrome (JHS) (Grahame, 2010). JHS and Ehlers-Danlos Syndrome – 

Hypermobile Type (EDS-HT) are clinical diagnoses and recognized as equivalent conditions 

today (Tinkle et al., 2009; Tinkle et al., 2017). A new EDS classification and criteria was 

proposed in 2017 (Malfait et al., 2017). At the time of the study inclusion the Villefranche 

criteria for EDS-HT (Beighton, De Paepe, Steinmann, Tsipouras, & Wenstrup, 1998) and 

Brigthon criteria for JHS (Grahame, Bird, & Child, 2000) was used . In the following paper, 

the terminology of JHS/EDS-HT is used to represent both conditions. 

The etiology of JHS/EDS-HT is still unclear (Fikree, Aziz, & Grahame, 2013). The condition 

seems to be three times as prevalent in women than in men, and is more prevalent in African 

and Asian populations compared with the Caucasian population (A. J. Hakim, Malfait, & De 

Paepe, 2010). The cardinal symptom of JHS/EDS –HT is widespread musculoskeletal joint 

pain. In addition to pain, patients frequently experience symptoms such as hypermobility, 

chronic fatigue, impaired sleep, anxiety and depression (Murray, Yashar, Uhlmann, Clauw, & 

Petty, 2013; Rombaut, Malfait, Cools, De Paepe, & Calders, 2010; Scheper et al., 2016; Smith 

et al., 2013). Kinesiophobia, a fear of physical movement, is a common feature in patients 

with JHS/EDS-HT. The correlation of kinesiophobia and severity of fatigue is strong (Celletti, 

Castori, La Torre, & Camerota, 2013) and is also reflected in decision making processes with 

regard to pain and activity (Schmidt, Corcoran, Grahame, & de-C-Williams, 2015). Quality of 

life is often reduced due to chronic pain (Berglund, Pettersson, Pigg, & Kristiansson, 2015; 

Murray et al., 2013; Rombaut et al., 2010). Functional impairment in patients with JHS/EDS-

HT is similar to patients with fibromyalgia and significantly worse in relation to patients with 

rheumatoid arthritis (Rombaut et al., 2011).  

There is some of the same pathophysiology and management in JHS/EDS-HT as of 

fibromyalgia, chronic fatigue and chronic widespread pain conditions (A. J. Hakim et al., 

2010). Common to these conditions are the lack of objective findings on laboratory testing 

and curative treatment. Underdiagnosing and neglecting unexplainable musculoskeletal 

complaints are often problems of JHS/EDS-HT. Medical treatment may lead to worsening 

patients’ ailments (Kumar et al., 2006; Ross & Grahame, 2011). Physical therapy is a 
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mainstay in treatment (Palmer, Bailey, Barker, Barney, & Elliott, 2014), but pain, fatigue and 

fear of injury are common barriers to exercise (Simmonds et al., 2015) . In the absence of a 

cure and with unexplainable musculoskeletal pain, the condition remains poorly understood 

by both healthcare professionals and patients themselves. There is a scarcity in research into 

the experiences of patients living with JHS /EDS-HT. Fear of pain and injury, lack of 

acceptance from health care and stigma prompt a sense of a restricted life (Berglund, 

Nordstrom, & Lutzen, 2000). Patient’s experiences lack of knowledge from health care 

professionals and getting a diagnosis is fragmented and time-consuming (Terry et al., 2015). 

Terry et al. (2015) raises the need for further in depth research of personal accounts living 

with JHS/EDS-HT, beyond diagnosis and treatment.  

Purpose of the study 

As has been pointed out, previous research underlines how living with JHS/EDS-HT is 

multifaceted and related to a painful and problematic body. However, how bodily experiences 

of people with this illness are experienced and lived, remains unexplored. The aim of this 

study was to explore and analyze embodiment as a meaning-making experience from daily 

life in Norwegian adults living with JHS/EDS-HT. The main aims are to explore a) which 

bodily experiences are prominent in daily life and b) how these bodily experiences are 

described from a patient’s perspective.  

Methods 

Design 

We used an explorative and qualitative design, performing in depth-interviews with persons 

with JHS/EDS-HT. The theoretical framework is phenomenology and the method for analysis 

is thematic, involving a descriptive and interpretative approach (Braun & Clarke, 2006). 

Phenomenology as an approach places attention on the lived body / embodiment as a meaning 

making experience. The concept lifeworld and intentionality addresses how people as bodily 

subjects experiences phenomenon through consciousness like thoughts, feelings, movement, 

perception and in relations to others, situated in time and space (Merleau-Ponty, 1974). From 

this view, our analytic intention is to develop knowledge through a deeper understanding of 

meanings, shared through intentionality and intersubjectivity. Intersubjectivity means that 

experiences and knowledge are formed in the intertwining of oneself and others, here applied 

by investigating meanings conceptualizing the unspoken and taken for granted assumptions 

(Merleau-Ponty, 1974; Zahavi, 2006).  
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The thematic analysis applied was a combination of inductive and theoretical driven 

supported by Drew Leders (1990) distinction of bodily dis-appearance and dys-appearance to 

identified features of meaning.  

Leder`s distinction between bodily dis-appearance and dys-appearance elucidates how people 

experience different situations. Expanding on Merleau-Ponty (1974) reasoning, Leder shed 

light on how we forget about our bodies when they tend to “function unproblematic”. In daily 

life, being is a natural form of absence, which indicates body is always a field of immediate, 

present and lived sensations. Presence through lived sensations stated by Leder is a “ceaseless 

stream of kinesthesia’s, cutaneous and visceral sensations defined as the body`s space and 

extension and yield information about position, balance, state of tension, desire, and mood” 

(Leder, 1990:23) and understood in terms of dis-appearance. When ill, our bodies seize our 

attention as we are experiencing pain, disability or anxiety. The body may be experienced as 

something that “stands in the way”, it dys –appears and interferes with people’s projects 

(Leder, 1990). Leder also argues how awareness and objectivity of the body may be 

associated with social dys-apperance. How the body appears in public and the intertwining of 

self and others exceed the body subject and object. Disruption in social interaction and self-

consciousness may lead to bodily alienation if a gaze from others is experienced objectifying. 

On the other hand, we might be aware of our embodiment in mood of justification and 

acceptance (Leder, 1990).  

Ethical approval and recruitment  

The study was approved by the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics 

(2016/410-3). Written consent and the participants` anonymity were maintained through the 

study. All names were unidentified to maintain confidentiality. Through purposive sampling, 

participants were recruited with the intention of getting a heterogeneous sample with regard to 

age, gender and backgrounds (Polit & Beck, 2008). Inclusion criteria for participating in the 

study were the following: All participants had been diagnosed with JHS/EDS-HT of a 

physician according to the Villefranche criteria (Beighton et al., 1998) and the Brighton 

criteria (Grahame et al., 2000). Seven participants were recruited, six women and one man. 

They came from urban and rural areas in Norway. All were native and spoke Norwegian 

fluently. The age of the participants varied from 18 to 50 years and with different employment 

status. The first author conducted the interviews at a private office located within a 

rehabilitation clinic. The interviews lasted for 1 to 1.5 hours. An interview guide was adhered 

to, with themes and semi-structured questions (Kvale & Brinkmann, 2009) like “Can you tell 
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me about your complaints?”, “Can you describe an ordinary day?”, “Can you describe a 

detailed situation where your hypermobility / pain has been challenged?” However, there was 

room to deviate from the guide. The interviews were tape recorded and transcribed verbatim 

immediately following each interview.   

Analyses 

The analyses of the data were inspired by Braun and Clarke (2006) thematic analysis by 

systematically structuring meaning and identifying patterns within and across data in six 

phases. The process consisted of familiarization through reading and re-reading, coding, 

searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes and writing a report. 

The first phase had a holistic approach, reading actively and openly, seeking sensitivity of the 

phenomena to their complexities, and depth generating data driven codes and descriptions 

stated by the informants. Furthermore, a selective reading approach was taken to identify 

particular meanings revealing bodily experiences, and in this phase Leder`s concept 

sharpened our analytic lens, using the following questioning to carry the process: How do the 

participants talk at times of dis – and dys appearance and in relations to self and others? 

Meaningful statements across the dataset were furthermore identified and coded. These codes 

identified certain bodily patterns that recurred, like meanings of pain, tiredness, hypermobility 

and JHS/EDS-HT. Codes, understood as data extract with prominent meaningful statements, 

developed subthemes. These subthemes were either merged or discarded (Braun & Clarke, 

2006) due to differences and similarities in the participants’ pattern of bodily symptoms and 

lived experiences from daily life. To present the results in main themes and development of 

text, the rewriting and naming of the themes has been a dialectic process between themes, 

subthemes and text as a whole to capture the essence of lived body experiences in its 

ambiguity and complexity.  

Results 

The findings are structured around participant quotations that highlight the prominence of 

bodily statements related to experiences of hypermobility, pain, tiredness and JHS/EDS-HT. 

In the following section, the subjectively lived experiences are in the foreground, yielded with 

particular meanings. Secondly, the universal meaning anchored in embodiment is emphasized 

through Leders concept of dis- and dys-appearance. The results are presented thematically, 

but we chose to maintain a timeline because of the dominating and close connection between 

embodiment and temporality. From one point, our intention was to establish an overarching 
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analytic view dividing the past, present and future, whilst simultaneously integrating themes 

that may appear and fluctuate within and across this temporality. The three central themes that 

emerge from the data are the following: 1) Visible to invisible signs of a former body 2) 

Standing up and falling down of a present body 3) Future thoughts of an inner and outer body.  

 

Visible to invisible signs of a former body 

The participants defined themselves bodily from early age. Being hypermobile involved 

experiences of having a body with unlimited movements in interactions with others, though 

not always. Gymnastics in school challenged their abilities of participation, and with little 

room for available alternatives of activities:  

“When I was little, it was fun. Clown of the class and the schoolyard’s circus artist.     

“Can you do splits?” Yes. I was automatically clever, and did things that others had to 

practice on, but it was not gracefully and I had no control. I was just soft.”  

        (P4, 34 years) 

Presumptions of bodily symptoms in sports and related activities, and the restrictions that 

followed, are further addressed:   

“I ran very strangely. Everybody thought I ran wired. My coordination was not right. 

Someone reacted to a picture of me from 6th grade, because they thought I was 

standing weirdly, with my legs bent backwards, like a flamingo.”  

        (P3, 24 years) 

“I haven’t thought that I was different. I am just hypermobile. Isn’t everybody? It is 

funny to show others that your skin is stretchy. I have been told all life that I am 

hypermobile, but I never thought that that it was a diagnosis, or that it was a disease.  

        (P7, 42 years) 

In these descriptions, a common feature is the partly absence of pain and complete absence of 

tiredness. A few participants experienced pain as children, and they themselves referred to it 

as growth pain. This form of pain is described differently from chronic pain, because it was 

interpreted as normal, without a presumption of bodily harm. Compared with other peers with 

healthy bodies, the body of the participants comes to the explicit awareness and in relations to 

one’s own body, uncontrollable and strange. A gaze from others does not necessarily imply a 

bodily thematization with dys-appearance. For some, this captured an understanding of a body 

indifferent to the need of a diagnostic term.  Somehow, getting a diagnosis raised a two-folded 

aspect in their experiences. Participants were both relieved with receiving the diagnosis, but 
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also frustrated with the perceived lack of knowledge and understanding among physicians of a 

rather unknown diagnosis in society.  

When illness is experienced worsened, increased attention is directed towards their own body. 

A social breakdown is described when their attention is drawn back to their own bodies, often 

to a particular body part. The attention implies a visible bodily sign within and for them, 

while invisible for others to see and understand. Despite the gradual transition, there seem to 

be a dramatic fall in function that leads to bodily disruptions, which is characterized by 

ambiguity and negative bodily awareness:  

 

“Currently, it just goes downhill. A few years ago, I could walk a little bit, but now, I 

feel that I am getting much worse. I am less stable and more hypermobile, I don`t 

know? I look at my fingers; they are more and more crooked. I just add more and more 

attention to things” 

        (P4, 34 years) 

There is a bodily disruption and shift towards illness when instability and function worsened. 

Pain and tiredness appears through and in body and forms a here and now.   

 

Standing up and falling down of a present body 

The present temporality, the here and now, represents mainly a picture of an ordinary day and 

daily activities of getting up, take a shower and doing housework. Furthermore, driving 

children for kindergarten and school, being at work and recreational activities are examples of 

other daily activities. A common feature for all participants were pain and tiredness, and a 

feeling of a lack of energy. There is no clear distinction between pain and tiredness. In some 

cases, tiredness runs in the foreground and is often described as the most overwhelming 

feeling, but at the same time, pain and tiredness is commonly described as a simultaneous 

experience: 

"I feel the body tries keeping things in place, as it hangs a bit loosely. 

Everything becomes overloaded because you don`t have the muscles to hold. 

Ordinary people use legs to walk; I use them to keep everything in place all, in 

addition to walking. The body works all the time and is tired. When you have 

pain all the time, you get tired of having pain and I don`t sleep well at night. It 

is a vicious cycle." 

(P4, 34 years) 
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“Sometimes I feel like the foot is completely gone. When I trample, there is no 

foot there and I fall. It is very embarrassing and they laugh (classmates), they 

probably think I’m very clumsy. I get very tired, because I use all my energy to 

keep my knees stable. I have less energy. It feels like fever, you feel really 

sick”     

(P6, 18 years) 

These quotations reveals bodily discomfort; the body is loose, also elucidated by other 

participants who experienced a body that fails. This includes tiredness, described with a 

physical component, affecting the whole body, but also distinctively in relation to parts of the 

body. “Drove over by a steamroller”, “getting a flu” or having “fever” were used when talking 

about their tiredness. They describe having no more energy to expend in activities, which 

often results in a sudden abrupt stop or a total lack of energy. Everyday activities like standing 

and walking, normally taken for granted, demands alertness in their own bodies. Sudden falls 

happen, without obstacles and without reason. The participants used ordinary people (healthy)  

as a norm in order to understand why their body worked double up. Furthermore, several 

participants experienced an imbalance of their body’s tolerance, and no days are alike. This is 

a consistent theme for all the participants, and independent of full-time / part time 

employment, disability benefits or student status. The participants experience a striving to 

find an equilibrium between exercise and daily activities, and a balance between pain and pain 

relief, activity and rest, and what expends and provides energy: 

"I trained four times a week. It was too much, and I could not sense any progress. 

Finding the balance is very difficult. In activity versus pain, what builds up and what 

builds down. I was exhausted, had no more energy, and became worse." 

                                   (P7, 50 years) 

“You have to check your status. What energy do I have available today? I have to be 

goal directed: Today I am going to take a shower, take care of the grocery shopping, 

and I have to make dinner. Then I distribute the energy throughout the day so that 

these three things can be managed.” 

                                              (P3, 24 years) 

There is an emerging picture of multiple dys-appereances of pain, tiredness and weakness that 

demand attention, interpretation and problem resolution. The dys-appearing body requires a 

response, to recuperate the body’s problematic state. To cope or alleviate bodily symptoms 

there are different action patterns delineated by forms of activities: training, sleep, rest and 

pacing. In contrast, there are descriptions of states of an absent or a normal body during 

relaxation, meditation and massage. There was an urge to rest, and to lie down and find a 

neutral and comfortable position for joints, to provide pain relief and regain energy. However, 
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at the same time, rest and sleep occurs problematic, especially when sleep exceeds several 

hours in the daytime, and disrupts the rest of the day and the following night. Nevertheless, 

glimpses of a body that functions unproblematic may appear in the descriptions.  The 

following quotation sums up a common feature among participants by overcompensating on a 

good day:   

"I had a very good day, not long ago. I was at the garden center, bought flowers, and 

did some gardening. I did everything, and then I got bad, but you cannot afford not to 

do it either. I think that it is worth it! "      

  

       (P4, 34 years)  

Future thoughts of an inner and outer body 

The majority of the bodily experiences reported are described using negative terms, and 

feelings of frustration, anger, grief and distress forms much of their current state. An 

explorative and ongoing self-reinterpretation of symptoms is described, enclosing a bodily as 

well as an existential dimension:  

"There is something physiologically, I don’t know, perhaps calcifications or wear? I 

feel that something in my joints is destroyed, and it feels like sand in my joints. The 

rest of the body breaks down, and it is a degeneration of everything. I see my mother 

who is 83 years, and what I am going to have to deal with in the future, and thinking 

that I must prevent the same course. She hardly manages to walk across the room." 

                 (P1, 50 years) 

This provides an understanding of body as a unit to an exterior and inner surface. Sensations 

from the surface body through movements, presumptions of stretchiness of skin, and change 

in joint positions were articulated in a mechanical characteristic; the body breaks and crushes, 

and joints slip and twist. Several participants expressed concerns related to connective tissues 

and the potential impact of inner organs that could cause cerebral hemorrhage and death. Due 

to ailments from visceral systems, like stomachache, some began wondering if food had an 

influence on the connective tissues. These bodily experiences formed a feeling of fear, which 

link meanings of an inner and surface body.  

The participants commute in ambivalence between hope and hopelessness about their future. 

Hope involves meanings of a good health, a trained body with muscles to hold, quite literally 

described as a body to keep them up and which provides enough energy to spend time with 

their nearest instead of themselves. Contrasting components of being hypermobile are 
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addressed, indicating a range of flexibility, but at the same time quite the reverse; limited to a 

lived body in space and relations:   

“I am frustrated. I hope I`ll get better soon, because then I would go walking in the 

mountains. I wish that I were more mobile. My progress hasn’t been as I hoped for. I 

can`t do anything about it, but it may change?”  

      (P7, 50 years) 

“I don’t function in the way that I had hoped I could do, like others around me do. No 

matter what the future brings, no matter how many good or bad days I’ll get, I want to 

live for those days where I have capacity”.  

       (P3, 24 years) 

The communication was permeated with a sense of their illness, illustrated by such 

descriptions as “I don’t exist” and “everything is so overwhelming”. The tendency of these 

experiences disrupts intentionality, and changes the nature of being in the world and a reduced 

sense of self. Constantly a reminder of the here and now body, but also focusing outward for a 

hoped for future. Hopelessness is viewed as a field of fewer possibilities, and rather of more 

difficulties:  

"Uncertain future, what happens? Would I be better or worse, with a job? Clearly one 

thinks about how one is going to end up, and how mobile will one eventually be? I 

don’t want to use a wheelchair, and I have no desire to use a corset to hold my body 

up. It’s so scary”      (P2, 50 years) 

 

 “It`s a hopeless circle. Training makes me stronger, but at the same time more tired. If 

I am getting more tired, then I can’t go to work and I have no income. What can you 

do?”                 (P5, 24 years) 

 

The overarching picture that emerges from these experiences may be understood as a body 

that stands in the way. The body is not free to act, and this touches a deeper meaning of how 

they feel they were, are and hope to be, thinking ahead. This uncertainty interferes the body – 

mind unit in a disharmonious way, and restricts their ability to live a life of good quality, 

where primarily pain and tiredness has influenced life. Their hope and hopelessness, leads 

back to a sense of a body that “should be taken into account”, “I should not have pushed 

myself so hard” and “I wish there was a recipe”, where the latter implied a solution for their 

illness.  
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Discussion  

The purpose of this study was to provide how bodily experiences arise in people with 

JHS/EDS-HT. Taking a phenomenological approach, this perspective supplied a deeper 

understanding of living with this condition. We found that the participants in the past 

experienced a normal everyday life whereas their visible hypermobility caught the attention 

from others. During time, a bodily suffering and breakdown came to the foreground with 

invisible symptoms as pain and fatigue. Grasping their meaning as a whole we thus found that 

living with JHS/EDS-HT reveals complex experiences of flexible bodies and restricted lives.   

Our findings showed a meaning making process of embodied experiences that changes over 

time, and, with the perspective of Leder, understood as a sliding transition from social to 

personal dys- apparence. As young, the gaze of others makes them aware of a different body, 

questioning their being of normality or abnormality. Leder emphasizes how social dys-

apperance is trigged when the eyes of others are perceived as objective. However, being 

different also nourished their bodily self-awareness positively, because of their uniqueness, 

but when the bodily symptoms augment, the personal dys- appearance takes over. According 

to Svenaeus (2009) the phenomenology of falling ill, delineate how bodily symptoms reside 

in a homeless state, and is transferable of how this chronic illness of JHS/EDS- HT slowly 

develops over time. The taking for granted assumptions of visible to invisible signs, bodily 

disruptions and uncertainty demonstrate how a process of falling ill involves different stages 

through unawareness, bodily discomfort, suffering and disease pondering (Svenaeus, 2009), 

and for this study it forms a horizon of meanings of self-interpretation in lack of knowledge 

about their disease.  

Our findings show that in addition to pain, fatigue is an important bodily aspect of living with 

JHS/EDS- HT. Moreover, we found how multiple dys- appearances of being hypermobile, 

having pain and tiredness seemed to converge, while daily activities consequently were 

negotiated and balanced. Our study therefore adds to the body of knowledge concerning the 

complexities of living with JHS/EDS-HT. In line with other studies, we found that withdrawal 

of activities and restrictions affecting possibilities for being with friends and family, resulting 

in a distance from others, and feelings of being more isolated. De Baets et al. (2017) and 

(Berglund et al., 2000) claims that JHS /EDS-HT has a major impact on social behavior and 

everyday life. In decision-making of activity, fear is described with experiences and 

presumptions of unmanageable pain and dislocation of joint (Schmidt et al., 2015) and 

furthermore fear of physical movement - kinesiophobia (Celletti et al., 2013). Fatigue as a 
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principal presenting symptom is in line with former research on JHS/EDS-HT (A. Hakim, De 

Wandele, O'Callaghan, Pocinki, & Rowe, 2017), and challenges research that holds chronic 

pain to be the predominant symptom (Albayrak, Yilmaz, Akkurt, Salli, & Karaca, 2015). 

Fatigue as an overwhelming symptom in illnesses primarily related to pain is also seen in 

other illnesses such as fibromyalgia (FMS). Patients with FMS have reported fatigue as the 

most challenging and overwhelming symptom (Söderberg, Lundman, & Norberg, 2002). The 

findings in this study are supported by these findings, and often difficult to understand and 

cope with (Grape, Solbraekke, Kirkevold, & Mengshoel, 2017).  

Our findings also underline how the participants experience continuous aggravating bodily 

symptoms, and how the possibility of a worsening condition is a considerable worry in their 

lives. An important finding shows how the participants felt hopelessness, with a growing fear 

for the future. The problematic bodies made it more difficult to stand up, both in a literal and 

figurative way. Furthermore, the findings emphasize how their worries about their body 

changed from a surface body to an inner body. Due to the potential impact of the illness on 

connective tissues, both from visceral (inner) and surface body, there seems to be a growing 

fear. The inner body, according to (Leder, 1990), is more absent because it cannot perceive 

and act upon the world, and some organs recede beyond the reach of personal awareness and 

control, being devoid of sensations. Uncertainty in this context is both related to fear about 

their future and the influence the condition has on their lives, but also uncertainty with regards 

to its severity and worries about possible affection of inner organs. These bodily changes from 

the inner body and the surface body link meanings, they are highly experienced and 

uncontrollable, and not dis-apparent from awareness and actions.  

Regarding the limitations of the study, it could be argued that the findings are specific for this 

study sample. Despite the recurring patterns which coincided between the participants within 

themes, there will always be variations in each participant’s lived experiences. The limit to 

generalize the findings to other groups lies within this extension. However, similarities may 

be found in experiences of living with chronic illness and furthermore concretely in regard to 

pain, tiredness and hypermobility across diagnostic groups. Although the present bodily 

experiences could not show causality, it provided a deeper understanding of how living with 

this condition may be experienced within their own context. One characteristic of our sample 

is that nearly all were recently diagnosed (within 2 to 6 months), not recruited through patient 

organizations, and likely lesser socialized about their illness. This may influence some 

meanings to their bodily significance. Another limitation is the interpretation of qualitative 
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interviews. The first author was not part of a research group, and conducted all of the data 

analyses. In this case, this may have reduced the author’s limit of visions and themes for re-

interpretation (van Manen, 1990), and may expose the researcher’s own bias. To minimize 

this risk, reflexivity was maintained throughout the study by reducing preexisting assumptions 

and held beliefs through reflection notes.  

Conclusion 

This study took a phenomenological approach to examine bodily experiences in people living 

with JHS /EDS-HT, and we have highlighted the importance and supplement of this 

perspective to minimize a gap between the health professionals’ view and the experiences 

lived by the patients. Our findings illuminate how living with JHS/EDS-HT involves complex 

experiences of having a flexible body and a restricted life. This is also in line with other 

studies, where an overarching picture is drawn of the limitations and the impact this disorder 

has on daily function. Furthermore, through its phenomenological investigation, this study 

shows in particular how attention is focused on embodiment as a meaning making process. 

Health care professionals need to strive to develop an ethical attitude, sensitivity in listening 

and acknowledging bodily experiences to understand the nature of this illness. The multiple 

dys-appearances of pain, tiredness and weakness demands attention and problem resolution, 

and behind their lived experiences lies an individual suffering. Using these bodily experiences 

within an integrated approach in management of JHS/EDS-HT may provide a deeper 

understanding of this illness, both in clinical decision-making and in recognizing possibilities 

for recovery.  
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Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven § 9 og § 33

Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden.



Tillatelsen gjelder til 01.08.2017. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil
01.08. 2022. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil.
Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder ”Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og
omsorgssektoren”

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK sør-øst på eget skjema, jf. hfl. § 12. Prosjektleder skal sende
søknad om prosjektendring til REK sør-øst dersom det skal gjøres vesentlige endringer i forhold til de
opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Med vennlig hilsen

Grete Dyb
førsteamanuensis dr. med.
leder REK sør-øst B

Mariann Glenna Davidsen
rådgiver

Kopi til:
- Sunnaas sykehus HF ved øverste administrative ledelse
- Forsker og fagansvarlig fysioterapeut Anne Lannem, Sunnaas Sykehus HF
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Å leve med hypermobilitetssyndrom» 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å få innblikk 

i voksne personers erfaring med å leve med sykdommen hypermobilitetssyndrom  / Ehler-

Danlos syndrom hypermobil type (HMS /EDS-HT). I dag skilles ikke disse tilstandene fra 

hverandre og omtales hypermobilitetssyndrom (HMS). Det er gjort lite forskning på personers 

erfaring med å leve med sykdommen og hvordan de har håndtert sykdommen i hverdagslivet.  

Formålet med studiet er å øke innsikt og kunnskap om hvordan voksne personer erfarer å leve 

med hypermobilitetssyndrom og hvilken betydning det har for deg som lever med denne 

diagnosen. Denne type kunnskap kan bidra til bedre kvalitet fra helsepersonell i primær – og 

spesialisthelsetjenesten i hvordan vi kan forstå og møte pasientgruppen.  

Studiet er et prosjekt ved Masterprogram i helsefagvitenskap, institutt for helse og samfunn, 

det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo (UIO). Ansvarlig institusjon er UIO.  

Hva innebærer prosjektet? 

For å innhente informasjon til prosjektet vil personer med HMS /EDS-HT bli intervjuet 

enkeltvis. Alle skal være over 18 år og ha fått diagnosen ved et helseforetak av fysikalsk 

medisinsk lege. Hvis du samtykker i å dele dine erfaringer, vil det gjennomføres ett intervju 

med ca.1,5 times varighet. Intervjuet vil gjennomføres første eller andre dag du er til 

vurderingsopphold ved Sunnaas sykehus HF. Deltagelse vil ikke gå utover aktiviteter og 

avtaler under oppholdet. Gjennomføring av intervjuet tilrettelegges til rom hvor en sitter 

skjermet fra ytre forstyrrelse. Deltagelse til intervjuet innebærer at du svarer på spørsmål 

relatert til dine erfaringer med å få og leve med diagnosen HMS. Intervjuet vil ha en åpen 

form, hvor du har mulighet til å komme med dine erfaringer fra hverdagslivet. Det er opp til 

deg hvilke erfaringer du ønsker å dele. Dersom du tillater det, tas samtalene opp på lydbånd.  

I prosjektet vil vi registrere opplysninger om deg som kjønn, alder, geografisk bosted og om 

du er i jobb eller ikke. Intervjuet er planlagt gjennomført mai-juni 2016. Nærmere avtale 

gjøres i april /mai 2016 ved at teamkoordinator ved avdelingen tar kontakt med deg pr. 

telefon. Du vil bli muntlig informert om mål og hensikt med studie av teamkoordinator og få 

tilsendt informasjonsskriv i post. Når du er inne til vurderingsoppholdet vil 

mastergradsstudent i prosjektet innhente skriftlig samtykke før gjennomføring av intervjuet.  
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Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 

ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du trekker 

deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet opplysninger, med mindre opplysningene allerede 

er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å 

trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte mastergradsstudent Elisabeth 

Sætre på telefonnummer 910 03 409.  

Mulige fordeler og ulemper 

Fordelen med og delta er at du får mulighet til å fortelle om egen erfaring med sykdommen, 

og bidra til økt kunnskap på området. Innsikten vil kunne bidra til økt forståelse om 

sykdommen og håndtering av sykdommen for deg og andre med HMS, samt for 

helsepersonell du og andre med HMS møter i hverdagen. Ulemper tilknyttet deltagelse kan 

være at temaer i intervjuet kan sette i gang negative sykdomserfaringer. Skulle det være behov 

for veiledning i etterkant av intervjuet, er mastergradsstudent tilgjengelig for samtale mens du 

er inne til vurderingsoppholdet. Du kan også kontakte meg på telefon etter at du har vært inne 

til vurderingsopphold.    

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få 

korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Intervjuene vil bli skrevet om til 

tekst på bokmål. Dialekt eller andre særegne utrykk gjøres ikke gjenkjennbart. Intervjuene 

anonymiseres, dette innebærer at teksten vil bli avidentifisert (uten navn og fødselsnummer 

eller andre direkte gjenkjennende opplysninger). Sammenhengen mellom deg og tekst vil kun 

være kjent av intervjuer. Båndopptak og intervjutekster vil bli lagret forsvarlig innelåst og 

utilgjengelig for andre. Lydopptaket og avidentifiserte intervjutekster skal etter 

dokumentasjonshensyn bevares inntil 01.08.22. Veileder ved institutt for helse og samfunn, 

det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UIO), høgskolelektor /PhD, Hedda Eik Grape vil 

ikke ha tilgang til å høre på lydopptakene, men kunne lese gjennom de anonymiserte 

intervjutekstene.  

Intervjuteksten er utgangspunkt for masteroppgaven og artikkel til fagtidsskrift. Du vil få 

tilgang til resultat om du ønsker dette i endelig redigert utgave. Det vil ikke være mulig å 

identifisere deg i det som publiseres. Prosjektleder har ansvar for den daglige driften i 

forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte.  

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

(2016/410). 
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Samtykke til deltakelse i prosjektet 

 

Jeg er villig til å delta i prosjektet  

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet  

 

Sted og dato Signatur 

 

 

 

 Rolle i prosjektet 
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Intervjuguide 

Hovedtema 

 

Intervjuspørsmål 

Sykdomserfaring 

 

Kan du fortelle meg litt om dine plager?  

Kan du beskrive en vanlig hverdag? 

Kan du fortelle om situasjoner hvor du opplevde å ha en god dag 

med sykdommen (dine plager)? 

Kan du fortelle om situasjoner hvor du opplevde å ha en dårlig dag 

med sykdommen (dine plager)? 

Helse Hvordan opplever du din helsetilstand i dag? 

Hva tenker du om din helse fremover? 

Hva føler du i forhold til dine tanker om dette nå? 

Hvordan opplever du at andre oppfatter din helsetilstand? 

 

Diagnose Hvordan opplevde du det å få diagnosen? 

Kan du fortelle om situasjoner med diagnosen du opplever er 

utfordrende? 

Kan du fortelle om situasjoner med diagnosen du opplever er 

gode? 

 

 

Hypermobilitet 

 

 

Smerte 

 

 

 

 

Hvordan opplever du å være over bevegelig i ledd? 

Kan du beskrive en spesifikk situasjon hvor dette har vært 

utfordrende? 

Hva opplever du som største utfordringen i din hverdag med å ha 

smerter? 

Kan du beskrive så detaljert en situasjon hvor du opplevde dette 

som vanskelig? 

 

Intervjuet Hvordan har det vært å være med på intervjuet? 

Er det noe du savnet / trodde jeg ville spurt om? 

 

 


