
 SEDY ry. 
 

 

Suomen Ehlers-Danlos 

Yhdistys ry. 

 

SEDY ry. on perustettu 2011 loppuvuodesta. 

Jäseniä yhdistyksessä oli syksyllä 2014 noin 250. 

SEDY:n jäsenistö koostuu Ehlers-Danlosia 

sairastavista, heidän perheenjäsenistään ja 

kannatusjäsenistä. Jäsenmaksu on 24€ ja alle 16 

-vuotiailta 12€ vuodessa. Yhdistyksemme toimii 

Invalidiliiton alaisena, joten jäsenenämme saat 

myös kaikki Invalidiliiton tarjoamat edut.   

 

VERTAISTUKEA 

Vertaistukitapaamiset: Yhdistys pyrkii 

järjestämään vertaistukitapaamisia 

mahdollisimman laajasti ympäri maata. Siksi 

meillä on eri alueilla vertaistukivastaavia, jotka 

järjestävät alueellaan tapaamisia vuosittain. 

Vertaistapaamisista ilmoitetaan kotisivuilla. 

Tapaamiset ovat avoimia myös ei-jäsenille. 

 

Vertaistukea jäsenille tarjoaa myös 

keskustelufoorumi. Sinne pääsee vain 

jäsentunnuksin. 

 

Reumaliiton kouluttamien 

puhelinvertaistukien yhteystiedot ovat: 

 

Minna-Kaisa Heinonen 050 3708 417  

Marja-Liisa Sedig  040 8615 794 

 

Hyödynnä Invalidiliiton neuvontaa  

Yhdistyksen jäsenille 

Puhelinneuvonta puh. 0200 1234 to klo 13–17. 

Lakimiesten puhelinpäivystys puh. 09 613 191  

kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai 

klo 13–15. 

 

TÄRKEÄT LINKIT 

 

jäseneksi liittyminen: 

www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/tietoa_

jasenyydesta/jaseneksi_liittyminen/jasenloma

ke/ 

Reumaliiton tulostettava EDS-ensitieto-opas: 

harvinainenreuma.fi/uploads/pdf/eds_tulostet

tava.pdf 

Kotisivumme: www.ehlers-danlos.fi 

Yhdistyksen Facebook-sivu: 

www.facebook.com/suomenehlersdanlos 

Ruotsin yhdistys: www.ehlers-danlos.se 

The Ehlers-Danlos National Foundation: 

www.ednf.org/  

Ehlers-Danlos Support UK:  

www.ehlers-danlos.org/  
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EHLERS-DANLOSIN 

OIREYHTYMÄ (EDS) 

ICD-10: Q79.6 

 

Tiedot on poimittu Reumaliiton EDS-ensitieto-

oppaasta, jonka ovat kirjoittaneet fysiatri Harri 

Hämäläinen HUS ja Jaana Hirvonen Suomen 

Reumaliitto ry, 2015. 

 

Ehlers-Danlosin syndrooma, EDS luokiteltuine 

alamuotoineen on joukko perinnöllisiä 

monimuotoisia tukikudoksen sairauksia, joille 

on ominaista sidekudoksen rakennevika ja 

hauraus eri kudoksissa. Tämä ilmenee mm. 

nivelten löysyytenä, ns. yliliikkuvuutena tai 

helppoina sijoiltaan menoina sekä ihon 

lisääntyneenä elastisuutena, venymisenä. Tätä 

ominaisuutta voidaan arvioida ja käyttää näiden 

sairauksien yhtenä luokittelukriteerinä. Näihin 

sairauksiin liittyy lähes aina myös sydämen ja 

keuhkojen verenkierron, suoliston, virtsateiden, 

lihaksiston sekä autonomisen hermoston 

toiminnan ja rasituksesta palautumisen 

poikkeavuutta, mikä aiheuttaa toimintakyvyn 

päivittäistä vaihtelua. 

EDS:n diagnoosi tehdään esitietojen ja kliinisten 

löydösten pohjalta. Kliinisessä tutkimuksessa 

arvioidaan ihon ilmiasua, nivelten 

liikelaajuuksia, lihaksiston kuntoa, väsyvyyttä 

sekä verenkierron, suoliston ja virtsateiden sekä 

autonomisen hermoston toimintaa ja oireistoa. 

Nivelten yliliikkuvuutta tutkitaan Beightonin 

asteikolla. Testiliikkein selvitetään nivelten 

tavallista laajempi liikkuvuus vastaanotolla, 

mutta kysytään myös aiempi historia. Samalla 

kartoitetaan, onko henkilöllä tai hänen 

sukulaisillaan EDS:ään viittaavia oireita tai onko 

suvussa aiemmin diagnosoitu EDS tai muu 

sidekudoksen poikkeavuus. Jatkotutkimukset 

ovat yksilöllisiä. 

Kyphoskolioottinen muoto voidaan selvittä 

virtsatestillä ja artrokalaktinen ja dermatos-

paraksinen muoto ihosta otettavalla koepalalla. 

EDS on perinnöllinen sairaus. Sen eri muodot 

periytyvät joko vallitsevasti tai peittyvästi. 

Ehlers-Danlosin syndrooman ennuste riippuu 

sairastettavasta muodosta sekä kunkin 

sairastuneen yksilöllisestä tilanteesta. EDS:n 

vaskulaarinen muoto on vakavin ja 

elinvaurioiden ja kudosrepeytymien 

ilmaantuessa henkeä uhkaava. Kirurgian 

kehityksen myötä myös EDS:n vaskulaarista 

muotoa sairastavia on voitu vähitellen auttaa 

paremmin. Muissa EDS:n muodoissa sairaus voi 

vaikuttaa elämänlaatuun monin tavoin, mutta 

sairaus ei yleensä vaikuta elämän pituuteen. 

 


