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DET HÄR ÄR RLS
RASTLÖS ges ut av RLS-Förbundet,  
patientorganisationen för oss som lider 
av t Restless Legs Syndrom, RLS, även 
kallat Willis-Ekbom Disease, WED. Båda 
beteckningarna förekommer och syftar 
på samma sjukdom. 

RLS är mycket vanligt men förekom

mer i varierande grad. En del har bara 
lindriga besvär medan andra plågas svårt. 
Symptomen brukar beskrivas som brän
nande, domnande, hettande, krypande, 
pirrande, smärtande och/eller stickande 
obehag och känns vanligen djupt inne i 
benen, oftast mest mellan knä och ankel. 

De ger upphov till ett oemotståndligt 
behov av rörelse för att lindra besvären, 
men det hjälper bara för stunden. Oftast 
är det mest besvärligt på kvällen och nat
ten, men i svåra fall kan obehagen finnas 
under hela dygnet och i hela kroppen. 
Sömnen blir nästan alltid störd.

Sidan 7: Varför försämras RLS i klimatkeriet?  
Sidan 10: Minskade besvär med hjälp av dagbok
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LEDARE   SÖREN HALLBERG

»KAN MAN VARA 
GLAD I ONÖDAN? 

JAG TROR INTE 
DET.«

Vaccineringen mot covid-19 
går bra nu. Äntligen kan vi  

få träffa alla i familjen.

Många vårdcentraler  
vägrar ge IV-järn trots att  

det numer är ofarligt.

TOPPEN BOTTEN

M ånga tänker: Hoppas inte på för mycket. Gör inte upp 
planer och bli besviken. Ta inte ut glädjen i förskott. 
Sedan kan de buttert konstatera vad var det jag sa!

Jag är inte sån. Jag försöker ta ut glädjen i förskott. 
Det har följden att jag för det mesta är glad och po-

sitiv. Allting slår förstås inte in som jag önskar mig, men då har jag i 
alla fall varit glad tills dess!

Kan man vara glad i onödan? Jag tror inte det, man är bara glad. 
Men man kan verkligen vara negativ och dyster i onödan. 

I en kris eller svår situation reagerar kroppen genom att utsöndra 
stresshormonerna adrenalin och kortisol. Det är mekanismer som 
rustar oss för kamp. Men din hjärna kan inte skilja på ett verkligt 
eller ett inbillat hot och din kropp reagerar på samma sätt oavsett. 
Även om våra tankar är just bara tankar så påverkar de oss som om 
de vore verkliga. Om våra tankar är negativa sätter de i gång hela 
kroppens stressmaskineri.

Dina inre reaktioner är svåra att ta kontroll över. Ofta går dessa i 
gång per automatik; ”tänk om det blir tråkigt på festen”, ”tänk om 
barnen skadar sig”, ”tänk om jag gör bort mig på anställningsinter-
vjun”. Oron gnager i magen.

Om jag säger till dig: ”Tänk inte på en vit elefant!” Vad ser du 
framför dig? Just det, en vit elefant. Om jag uppmanar dig att ome-
delbart sluta tänka på vita elefanter så har du snart en hel hop för 
ditt inre. Det du sätter fokus på växer. Våra hjärnor tenderar att fo-
kusera på negativa händelser, verkliga eller inbillade, och minimera 
positiva.

Det låter kanske inte så roligt, men vi kan lära oss att styra våra 
tankar och därmed våra känslor. Så i stället för att bli dränerad på 
energi av oro för något som eventuellt sker, fast kanske inte alls 
gör det, välj att tänka att allt kommer att gå bra. Och gör det 
inte det så har du i varje fall varit glad på vägen dit!

Ta ut glädjen i förskott!!  

Ta ut glädjen  
i förskott!
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AKTUELLT

En liten studie publicerad i Movement 
Disorders visade att personer med 
RLS som tog trombocythämmande 
läkemedlet Dipyridamol sov längre 
och med bättre sömnkvalitet, jämfört 
med dem som fick placebo. Medicinen 
visade sig också lindra RLS -symtom 
och periodiska benrörelser.

Dipyridamol används vanligen för 
att förebygga blodproppar i hjärnan, 
eller om du haft en stroke eller om du 
haft tillfällig förlamning eller stör-
ningar av cirkulationen till hjärnan 
(stroke eller transitorisk ischemisk 
attack - TIA).

Man har gjort en tvåveckors dub-
belblind, placebokontrollerad cros-
sover-studie med 28 obehandlade 
patienter med idiopatisk RLS. Doserna 
var 200-300 milligram per dag.

Nytt behandlings
alternativ för RLS?
Ett läkemedel mot blodproppar i hjär-
nan har visat sig lindra RLS-symtom. 
Forskare vill ta reda om det kan vara 
ett alternativ till andra mediciner 
som efter lång behandling riskerar 
att förvärra sjukdomen.

» Rastlös kommenterar: Studien ser 
lovande ut men en större och bredare 
undersökning måste göras för att kart-
lägga både positiva och negativa effekter 
av behandling med Dipyridamol innan 
läkare kan förskriva medicinen.  
/ Sören Hallberg

De viktigaste biverkningarna av 
Dipyridamol (jämfört med placebo) 
var svullen buk, yrsel, diarré och 
kraftlöshet. Dessa biverkningar var 
milda och ingen ledde till att studien 
avbröts.

Studien visade att läkemedlet Dip-
yridamol har ”betydande terapeutiska 
effekter på RLS och sömn”. 

De läkemedel som används mot 
RLS i dag, dopaminerga läkemedel, 
är effektiva, men det finns en risk 
att den som använder dem länge får 
förvärrade symtom av RLS. Studier 
visar att förekomsten av förstärkning 
av RLS-symtomen, så kallad aug-
mentation, är nära 50 procent efter en 
behandlingsperiod på tio år. Efter-
som RLS är en kronisk sjukdom är 
det troligt att långvarig behandling 
ökar risken för augmentation 
ytterligare.

Om denna behandling inte stoppas 
i tid kan det leda till allvarliga kom-
plikationer och när den då avbryts 
kan det vara svårt att sätta in andra 
mediciner med god effekt.

”Mot bakgrund av detta finns  
det ett kliniskt behov av behandlings-
alternativ till dopaminerga läke-
medel.”  Text: Sören Hallberg

Ordlista

 Placebo: Deltagare i en studie får verkningslös medicin, placebo, 
utan att veta om det. Det kan vara sockerpiller eller ett receptfritt 

preparat som läkarna betraktar som harmlöst.
 Idiopatisk: När en sjukdom är utan påvisbar orsak.

 Dubbelblind studie:  Varken testledare eller studiedeltagare känner 
till vilket av de olika behandlingsalternativen som ges en specifik 

deltagare. Syftar till att minska risken för att förväntningar påverkar 
testresultatet.

 Crossover-studie: Studier som jämför två eller flera behandlingar, 
där försökspersonerna efter en avslutad första behandlingsomgång 
överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två 

behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt 
att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. 

 Dopaminerga läkemedel: De vanligaste dopamin 
påverkande medlen mot RLS som  

vi nu använder.
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3FRÅGOR 
TILL ...

Mary Hollstedt i Norberg, 
medlem i RLS-förbundet.

Hur mår du?
– Tack, numera mår jag prima! 

Men i många år hade jag väldiga 
besvär i benen och visste inte vad 
det var. Men så läste jag en artikel 
om RLS-förbundet i PRO-tidning-
en, där det bland annat stod om en 
medicin. 
Fick du den medicinen då?

– Ja, fast jag hade ju glömt 
namnet, så jag fick ringa och 
fråga. Ni är väldigt hjälpsamma i 
RLS-förbundet. 
Och vad sa doktorn?

– ”Dina ben går som trumpin-
nar” sa han och skrev ut Sifrol. 
Och det var som en uppenbarelse 
att äntligen få sova ostört en hel 
natt. Nu tar jag en tablett cirka 
två timmar före sänggåendet, 
tillsammans med värk- och in-
somningstabletter, och det funkar. 
Tack RLS-förbundet! 

Text: Gunnel Färm

Ett nytt register, kallat Nationella 
läkemedelslistan, har skapats för att 
underlätta både för patienten och för 
vårdpersonal att hålla reda på re-
cepten. Med patientens tillåtelse kan 
vårdpersonal se vilka recept patienten 
har hämtat ut, oavsett var i landet de 
har skrivits ut och hämtats, enligt 
1177 Vårdguiden. 

Tanken är att läkare, om de kan se 
även andra läkares förskrivningar, 
ska undvika felaktiga kombinationer 
av läkemedel. Den som inte vill visa 
alla recept har rätt att dölja vissa.

ÄVEN FÖR PATIENTER blir det lättare 
att hålla rätt på vilka olika mediciner 
de har och till vilken behandling de 

Enklare och säkrare 
med Nationella  
läkemedelslistan

olika medicinerna hör. Detta är något 
som har varit krångligt, inte minst 
för patienter som har många olika 
läkemedel. 

Den nya lagen ger också vårdper-
sonal möjlighet att uppdatera recept i 
stället för att skriva ut nya, om något 
förändras i behandlingen. De kan 
också rensa bort gamla recept och på 
så sätt kan personalen på apoteket 
och patienten själv lättare se vilket 
recept som gäller. 

Den nya lagen trädde i kraft i 
våras och förändringarna ska införas 
successivt under två år. För att få en 
överblick över sina recept kan man 
logga in på 1177 eller på E-hälsomyn-
digheten och nå den digitala tjänsten 
”Läkemedelskollen”. Information om 
vilka recept man har finns också på 
apotekens e-tjänster.   
Mer information om Nationella läkeme-
delslistan finns på 1177.se/lakemedels
tjansten och ehalsomyndigheten.se

Enklare hantering av recept, både  
för patienter och vårdpersonal.  
Det är syftet med nya lagen om  
nationell läkemedelslista som  
trädde i kraft i våras.
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S
ömn och smärta är två livsviktiga kom-
plexa processer.  Störningar i dessa leder 
till allvarliga konsekvenser i form av 
påverkan på humör, kognition, livskvali-
tet, och långsiktigt även hälsa. Det finns 

i dag robust med evidens på samband åt båda håll 
mellan sömn och smärta. Det är också känt att 
sömnbrist försämrar kroppens egen smärtlind-
ring, ökar inflammation i kroppen samt påverkar 
hjärnan och är därmed en viktig riskfaktor vid 
långvarig smärta.

Restless legs är en vanlig sömnstörning med 
såväl svårigheter att somna som uppvaknanden 
nattetid. Det leder till sömnbrist, men verkar 
påverka olika personer på olika sätt. 

Det finns fortfarande vita fläckar i kunskapslä-
get kring orsakerna till RLS.

Förutom redan påvisade orsaker, som järnbrist, 
och då framför allt järnbrist centralt i hjärnan, 
finns växande evidens på dysreglering i dopamin, 
genetiska orsaker samt nyare upptäckter kring 
förändringar i glutamatreglering. Glutamat är en 
viktig byggsten i kroppen och fungerar också som 
ett viktigt stimulerande signalämne i hjärnan. 
Glutamat är inblandad i kronisk smärta tillsam-
mans med substans P och andra ämnen och 
mekanismer. I en studie som publicerades 
i tidskriften Neurology kunde man 
påvisa tydlig ökning av glutamat 
i ett område i hjärnan (höger 
talamus) hos personer 
med RLS som var friska 
för övrigt och inte hade 
någon behandling som 
kunde påverka gluta-
mathalterna, jämfört med 
friska personer utan RLS. 

DET FINNS ETT starkt samband mellan långvarig 
smärta och RLS. Det har visats i flera studier. RLS 
verkar vara mycket vanligt hos personer med 
långvarig spridd smärta och fibromyalgi. Möj-
ligen kan bland annat glutamat vara gemensam 
nämnare, men det finns ingen forskning på detta. 

Förhoppningsvis till hösten ska en studie inle-
das som för första gången undersöker glutamat i 
hjärnan hos personer med långvarig spridd smär-
ta. Studien, som görs på Akademiska sjukhuset, 
ska göras på personer med och utan RLS.

Det finns fortfarande många frågetecken kvar 
till varför vissa individer utvecklar långvarig 
smärta, även om kunskapsläget har förbättrats 
påtagligt under de senaste cirka tio åren. I en 
artikel som publicerades nyligen presentera-
des resultat av röntgenologiska undersökningar 
av hjärnan hos personer med fibromyalgi som 
påvisade neuroinflammation i hjärnan i form av 
aktiverade gliaceller. Gliaceller är de celler i nerv-
systemet som inte är nervceller utan har en stöd-
jande funktion och är del av kroppens immun-
försvar i centrala nervsystemet. Inflammatoriska 
processer finns dock även påvisade hos personer 
med djup depression, sömnbrist och långvarig 
stress och i framtiden kommer förhoppningsvis 

även RLS undersökas avseende detta. 
Sammanfattningsvis är RLS väldigt 

vanligt hos personer med långva-
rig smärta och det kan finnas 

gemensamma mekanismer 
bakom det sambandet. 
Kunskapsläget är dock 
fortfarande bristfälligt och 
mer forskning behövs. 

Text: Romana Stehlik

Kopplingar mellan RLS 
och smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och  
långvarig smärta. Båda hänger också ihop med sömnstörningar.

Källor
 Neurology (2013), European neurology 

(2009), High prevalence of restless legs syn-
drome among women with multi-site pain: A 
population-based study in Dalarna, Journal 

of clinical sleep medicine (2010), Stijn J. 
Hoogwout, et al, Albrecht DS et al och Current 

Sleep Medicine Reports (2020).
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TEMA

RLS OCH  
KLIMAKTERIET  

TEXT: Jennifer Hensley, översatt och bearbetad av Sören Hallberg

Många kvinnor upplever att RLS-symtomen  
blir värre under klimakteriet. Försämrad sömn 

och hormonförändringar är möjliga orsaker. 

VARFÖR FÖRSÄMRAS RLS med klimakteriet? Det 
vet vi inte i dag. Det finns inte något bra svar som 
passar alla, men det finns hjälp för att få bättre 
sömn. 

Under de fertila åren hjälper östrogen till att 
upprätthålla kolesterolnivå samt hälsan i hjärta, 
ben, vagina, urinblåsa och hjärna. Man tror att 
östrogen spelar en viktig roll för att hjälpa till att 
reglera kroppens temperatur under sömnen. 

I USA är den genomsnittliga åldern för klimak-
teriet – upphörandet av menstruationscykler i 12 
månader – 52 år, men förklimakteriet kan börja 
tio år före det. Detta leder till en minskning av 
produktionen av östrogen och progesteron, och 
en mängd olika fysiska symtom, särskilt värme-
vallningar. Upp till 80 procent av alla kvinnor 
upplever detta dramatiska symptom, inklusive 
kvinnor så unga som 42 år. Vasomotoriska (VSM) »
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TEMA   RLS OCH KLIMAKTERIET 

symtom upplevs som värmevallningar under da-
gen och nattliga svettningar under sömnen. 

Det finns inga entydiga svar från studier hu-
ruvida östrogentabletter förvärrar RLS-symtom 
under klimakteriet eller inte.

Att leva med RLS under klimakteriet
Det är känt är att åldrande kan ändra sömn-
mönster. Förlust av hjärnceller som hjälpte oss 
att reglera sömnen gör att vi somnar tidigare och 
vaknar tidigare. Kan en fysiologisk förändring i 
sömnmönster påverka RLS-symtom hos kvinnor i 
klimakteriet? Om så är fallet kan omprövning när 
läkemedel mot RLS tas, vara en bra strategi för 
att hantera symtom.

Med åldrande är vi mer benägna att utveck-
la medicinska tillstånd som högt blodtryck, 
diabetes, njursvikt, sköldkörtelproblem och/eller 
obstruktiv sömnapné. Dessa medicinska pro-
blem kan förvärras om vi inte får vilsam sömn, 
och dessa försämrade medicinska problem kan 
avbryta sömnen. Nya läkemedel kan orsaka 
sömnstörningar och interaktioner med läkemedel 
som ordinerats för RLS (antingen göra effekten 
starkare eller svagare). En diskussion med din 
vårdgivare, sömnmedicinexpert och apotekare 
kan vara till hjälp.

Det är känt att RLS förvärras av åldrande, yt-
terligare sjukdom som exempelvis högt blodtryck 
eller diabetes, vissa läkemedel (lugnande antihis-
taminer, antidepressiva medel och läkemedel mot 
yrsel), ändringar av den egna kroppens 24-tim-
marsklocka och lågt järnförråd.

Anemi och VSM
Det är inte ovanligt att kvinnor upplever oregel-
bunden menstruation under förklimakteriet, som 
kan sträcka sig från överhoppade menstruations-
cykler till överdriven och långvarig blödning. Det 
senare kan leda till anemi, ”blodbrist”, och låga 
järnförråd i kroppen, vilket vi vet kan förvärra 
RLS-symtom. En gynekolog kan hjälpa till att 
diagnostisera, behandla och hantera denna typ 
av blödning med p-piller, andra hormoner eller 
kirurgi. 

När du beställer tester för att kontrollera 
anemi, var noga med att be om en ferritinnivå för 
att kontrollera järnförråd i din kropp. Ferritin-
värdet bör vara över 75–100 mikrogram per liter 
blod. Det är känt att ju lägre nivå desto värre är 
RLS-symtomen för vissa individer. Järntabletter 
kan hjälpa till att bygga järnförråd och ibland ges Ill
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järn intravenöst om järntabletter inte är till hjälp.
VSM kan avhjälpas under förklimakteriet med 

p-piller och i klimakteriet med hormonbyte. 
Hormonerna i p-piller reglerar oregelbunden 
menstruation och långvarig blödning och därmed 
bibehålla järnförrådet under förklimakteriet. 
Genom att få en bättre nattsömn, inte avbruten 
av nattliga svettningar, kan RLS-symtom minska 
betydligt.

Tips till kvinnor vars sömn avbryts av VSM:
 Om du är yngre än 52 år, överväg östrogen i 

form av ett p-piller med låg dos, vilket kan hjälpa 
till att stabilisera östrogennivåerna och förbättra 
temperaturregleringen. Tala med din gynekolog 
för att se om detta är ett säkert alternativ för dig.

 Om du är äldre än 52 år och upplever vaso-
motoriska symtom, överväg östrogen-gestagen 
eller östrogenersättningsterapi i upp till fem år. 
Prata med din gynekolog.

Medicinsk redaktör USA: Alla kvinnor som 
fortfarande har livmodern måste ta ett gestagen 
med östrogen för att förhindra endometriecancer.

 Gabapentin är ett av de läkemedel som för-
skrivs för VSM av gynekologer och även för RLS.

 Antidepressiva medel med låg dos har visat 
sig minska vasomotoriska symtom och leder till 
bättre sömn. Om VSM- och RLS-symtom blir 
outhärdliga, prata med din vårdgivare. VSM, RLS 
och depression kan hanteras; det kan ta flera för-
sök att hitta den medicineringskombination som 
fungerar bäst för dig.

USA-Redaktörens anmärkning: Antidepressiva 
medel, även låga doser, kan förvärra RLS för vissa 

»
Värmevallningar
  En värmevallning känns som  

att du blir varm. Vallningen börjar oftast i höjd med 
bröstet och fortsätter sedan uppåt över halsen, ansiktet, 

hårfästet och ut i armarna. Du kan också uppleva att  
du bli röd i ansiktet och börjar svettas på kroppen,  

i ansiktet och i hårfästet.
 En del har så kallade kylvallningar och de brukar  

komma efter en värmevallning. Då fryser du och det  
kan kännas som att du har frossa. Det är vanligare  

att ha värmevallningar.
 En svettning brukar vara i två till tre minuter.  
Men den kan variera mellan några sekunder  

till en timme. Källa: 1177 Vårdguiden
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människor. Målet är att behandla depression först 
och sedan hantera RLS. Om de antidepressiva 
läkemedlen förvärrar RLS kan ökad behandling 
av RLS vara nödvändig snarare än att minska den 
antidepressiva medicinen.

 Klonidin, ett äldre blodtryckssänkande 
läkemedel, är känt för att minska antalet nattliga 
svettningar och kan användas tillsammans med 
östrogen, eller i stället för det.

Tips till kvinnor vars sömn avbryts med försämrade 
RLS-symtom:

 Dopaminerga läkemedel som ropinirol el-
ler pramipexol kan hjälpa till. Prata med din 
RLS-vårdgivare. Gabapentin-läkemedel bör över-
vägas innan de används.

 Ha en fysisk kontroll och ett blodprov 
årligen för att kontrollera njurarnas, leverns, 
bukspottkörtelns, sköldkörtel- och järnförråd 
(ferritin) i kroppen.

»NYA LÄKEMEDEL KAN  
ORSAKA SÖMNSTÖRNINGAR.«

Ordbok
 Vasomotorisk avser förmågan hos blod-

kärlsväggens muskulatur att via nervimpulser 
dra samman eller vidga blodkärlet.
 Komorbiditet eller samsjuklighet är i  

medicin och i psykiatri antingen: närvaron  
av en eller flera sjukdomar eller diagnoser 

förutom en primär diagnos eller effekten av 
sådan ytterligare sjukdom eller diagnos. 

Källa: Wikipedia

Tips till alla:
 Sluta röka.
 Ingen alkohol nära sänggåendet.
 Inget kaffe efter klockan 16.
 Tänk på om andra sömnstörningar påverkar en 

god natts sömn negativt (obstruktiv sömnapné, 
sömnlöshet) och sök hjälp från en vårdgivare.

 Träna minst 150 minuter i veckan (6000 steg 
fem gånger i veckan).

 Gå till sängs och gå upp vid samma tidpunkt 
var 24: e timme.

 Gå ut efter uppvaknandet så att solen kan stäl-
la in din interna klocka.

 Var försiktig och ha det bra.

Jennifer Hensley är en certifierad sjuksköterska 
och barnmorska och arbetar som lärare på Baylor 
University. Hon har studerat RLS under graviditet 
och sömnstörningar hos kvinnor. Hon är en aktiv 
medlem i RLS-stiftelsens vetenskapliga och med-
icinska rådgivande nämnd. 

Artikeln har tidigare i år varit publicerad i USA av  
vår systerorganisation där, Restless Legs Syndrome 
Foundation. 
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»
Dagbok till 
hjälp för  
att minska  
besvären

Efter att ha haft myrkryp i benen  
i cirka tio år slog RLS:en till ordentligt  
när Tina Wåhlén kom in i klimakteriet. 
”Hela mitt liv har ställts på ända.”

TEXT: Annika Clemens  FOTO: Jeanette Dahlström
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PORTRÄTT   TINA WÅHLÉN
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”Om jag har problem 
vill jag hitta orsaken 

och sedan hjälpa 
mig själv så långt det 

någonsin går.”
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När hon var 
drygt 40 år 

började Tina 
Wåhlén känna av 

det hon då kallade för 
myrkryp i benen. Hon kände 

direkt igen vad det var eftersom 
hennes mamma ofta hade pratat om samma 
symptom. 

Då, för drygt tio år sedan, kände hon av 
myrkrypet på kvällar, men det försvann så snart 
hon somnade. 

– Då var det jobbigaste att inte kunna se en hel 
teaterföreställning, att i pausen behöva ställa mig 
upp och stretcha för att ens kunna vara kvar. 

Hon kunde inte se en hel film på tv på en och 
samma kväll, inte sitta länge och umgås med 
vänner och resor på kvällstid var svårt. Men pro-
blemen var koncentrerade till kvällarna. 

– Så fort jag la mig och sov på kvällen blev allt 
bra. Jag har sovit som en stock tills jag blev 51 år. 

MEN FÖR TVÅ år sedan försvann mensen och allt 
förändrades till det värre. 

– Hela mitt liv har ställts på ända. Sedan kli-
makteriet kom har jag haft sömnproblem nästan 
varje natt. 

Hon visste fortfarande inte att det fanns ett 
namn på sjukdomen, men nu höll sig besvären 
inte längre bara till kvällstid utan hon kunde 
känna av myrkrypet både på natten och på dagen.

Tidigare var motion och sång hennes stora in-

tressen. Båda har blivit lidande. Hon tycker om att 
jogga, promenera och cykla, men alla former av 
motion gör RLS:en värre. Och att stå upp och öva 
sång som hobby eller inför soloframträdanden i 
kyrkor, exempelvis på begravningar som hon har 
gjort i många år, går inte heller längre. Nu måste 
hon sitta ner och öva.

– Nu finns RLS:en hela dygnet nästan, men 
med en höjdpunkt på kvällen. Det jobbigaste är 
sömnproblemen och att inte kunna motionera 
som tidigare.

Hon har prövat Sifrol. Men det visade sig att 
hon var allergisk och hon hamnade på akuten 
samma natt. Neuroplåster prövade hon tills hon 
mådde så illa att hon gav upp efter knappt ett 
dygn. På senare tid har hon prövat järntabletter, 
men hittills utan något vidare resultat. I stället 
prövar hon sig fram för att hitta något som lind-
rar besvären.

– Jag har fyra saker som jag vill berätta om för 
RLS-drabbade. Jag skulle inte klara mig utan dem. 

Det som hjälper henne är värmekudde, ben-
värmare och stretchning. Och att gå och lägga sig 
tidigt på kvällarna. Numera går hon och lägger sig 
vid klockan nio och vaknar vid fem på morgonen. 

Det här gör att hon har svårt att träffa vänner 
på kvällarna och kompisarna har fått anpassa sig 
mycket efter hennes tider.

TILL VARDAGS JOBBAR Tina Wåhlén som assistent 
på patent- och varumärkesavdelningen på skogs-
bolaget Stora Enso. Hon har jobbat där i 18 år och 
trivs bra med både kollegor och arbetsuppgifter. 
Som den systematiska person hon är både på job-
bet och privat hanterar hon sin sjukdom genom 
att föra protokoll och dagbok. 

– Jag kryssar i vad jag har ätit och vad jag har 
gjort. Det är ganska kul och jag är resultatinrik-
tad. Om jag har ett problem vill jag hitta orsaken 
och sedan hjälpa mig själv så långt det någonsin 
går. 

Med hjälp av dagboken har hon kommit fram 
till att RLS:en förvärras om hon är uppe för sent, 
stressar, dricker kaffe eller alkohol, äter sötsaker 
eller kryddad mat och motionerar. 

N

»ATT TRÄFFA VÄNNER, ÄTA 
CHOKLAD NÅGON GÅNG 

IBLAND OCH MOTION VILL 
JAG INTE LEVA UTAN«

»

PORTRÄTT   TINA WÅHLÉN



RASTLÖS #2 2021 13 

Tina Wåhlén har  
alltid tyckt om att  
motionera. Men det  
har blivit svårare  
sedan RLS:en  
förvärrades med  
klimakteriet.
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– Allt det där måste bort. Alkohol är det lätta 
att hoppa över. Kaffe kan jag också vara utan och 
godis för det mesta. Men att träffa vänner ibland 
på kvällstid, äta choklad någon gång ibland och 
motion vill jag inte leva utan. 

Därför händer det att hon är social på kvällar 
och motionerar i alla fall, även om hon får betala 
för det på kvällen och natten efter. 

– Jag testade att vara utan motion i fem veckor, 
då hade jag mindre sömnproblem. Men jag lägger 
mig hellre ner och dör än slutar att motionera.

Hon har skapat ett system som visar hur hon 
lever, äter och hur hon rör sig påverkar RLS:en. 
Myrkrypet har hon klassificerat i fyra katego-
rier. En trea är värst (”då vill du ta livet av dig”), 
en tvåa lite mildare (”då väntar fyra timmars 
myrkryp”), en etta (”då överlever man”) och en 
nolla. 

– Ska jag ha en nolla en kväll ska jag ta bilen 
till och från jobbet, sitta på stolen och jobba vid 
datorn, lägga mig i soffan när jag kommer hem 
och i princip bör jag bara äta torsk, potatis och 
gröna ärtor och dricka vatten till, berättar hon. 

– Mycket av det som gör livet roligt måste bort. 

Tina Wåhlén
ÅLDER: 53

BOR: Lägenhet i Karlstad
YRKE: Assistent på skolgsbolaget Stora 

Ensos patent och varumärkesavdelning.
FRITID: Vänner, sång och motion. Gillar 

cykling, springturer och promenader och 
sjunger gärna solo i kyrkor.

Att hon mår bättre av att hoppa över alkohol, 
kaffe, kryddor och sötsaker kan hon förstå. Men att 
det känns bättre utan socialt umgänge på kvällar-
na och utan motion tycker hon är desto konstigare. 

– Annars är det inte så farligt med RLS, men 
när motionen gav de här kraftiga påslagen blev 
jag riktigt deppig faktiskt. 

FÖRST FÖR ETT år sedan fick hon reda på att det 
fanns ett namn på sjukdomen. Sedan hon träffade 
en läkare som berättade om RLS har hon googlat, 
läst allt hon kommer över, gått med i RLS-för-
bundet och i otaliga Facebook-grupper. 

Det hon önskar från vården är mer informa-
tion, inte bara att få medicin utskriven. Hon skul-
le vilja att en neurolog förklarar för henne vad det 
är som händer i hjärnan och i kroppen. Allt för att 
hitta bästa förhållningssätt till sjukdomen.

Hennes förhoppning är att symptomen ska 
lugna ner sig efter klimakteriet. 

– Jag hoppas att det är för att kroppen är i 
obalans just nu. Jag hoppas verkligen att det bara 
är en kort tidsperiod som jag behöver uppleva det 
här. Jag hoppas. 

Med hjälp av 
dagboken kan 

Tina Wåhlén ta 
reda på vad som 

lindrar och vad 
som förvärrar 

symtomen. 

»

PORTRÄTT   TINA WÅHLÉN
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Vad är din uppfattning, beror ökade 
RLS-symtom i klimakteriet på östro-
gen-behandling eller försämrad sömn 
som grundorsak?

– Jag tror inte att östrogenbehand-
ling försämrar RLS-symtom. En liten 
studie jag gjorde för ett antal år sedan 
talar snarare för det motsatta.

Om sömnsvårigheter och/eller RLS debuterar/
förvärras i övergångsåldern - överväg att söka 
gynekolog eller distriktsläkare för ställningsta-
gande till hormonbehandling med östrogen och 
progesteron (eller enbart östrogen om livmodern 
är bortopererad). 

Det förbättrar i många fall sömnen. Om så 
inte är fallet - kontrollera järndepåerna (s-ferri-
tin). I Sverige rekommenderas i RLS-kretsar att 
järnsubstitution kan övervägas vid ferritinvärden 
under 50. Om järntabletter inte har bra effekt på 
järndepåerna eller om de ger biverkningar (oftast 
från magtarmkanalen) kan intravenös behand-
ling övervägas. Om järndepåerna är bra eller 
om järnsubstitution inte hjälper så kan 
det vara idé att prova dopaminerga 
preparat (till exempel pra-
mipexol). Prata med din 
distriktsläkare.

Lågt ferritin ger ofta RLS. 
Richard Allen och många 
andra rekommenderar 

minst 100 mikrogram per liter blod, men 
på vårdcentralerna lyssnar man inte på 
detta. Dessutom vägrar man ge intra-
venöst järn ”då folk kan dö av allergisk 
chock”. Har du något tips om hur detta 
kan hanteras?

– Man kan inte ge ”rent järn” intra-
venöst eftersom det då är toxiskt, giftigt. 

Det måste vara bundet till en bärarmolekyl. 
Rädslan för svåra reaktioner av intravenöst järn 
härrör från den tid då järn var bundet till pro-
tein som bärarmolekyl. Det var inte järnet som 
orsakade reaktionerna utan bäraren. I dag har 
intravenöst järnpreparat glucos eller stärkelse 
som bärare. Det är avsevärt mindre toxiskt och 
i dag är svåra överkänslighetsreaktioner myck-
et ovanliga. Däremot förekommer mildare så 
kallade infusionsreaktioner i enstaka procent av 
infusionerna (så kallad Fishbanereaktion). De är 
snabbt övergående om man pausar infusionen en 
kort stund (cirka 15 minuter) och de återkommer 

inte när man återstartar infusionen. Den här 
godartade reaktionen kan misstolkas som 

en svårare reaktion om man inte har 
kunskap om fenomenet. Infor-

mation och undervisning 
behövs. 

Text: Sören Hallberg

”Hormoner  
kan förbättra  

sömnen”

Jan Wesström, överläkare på kvinnokliniken i Falun, svarar
på frågor om RLS och klimakteriet

Fishbanereaktion 
 Kan förekomma i samband med  

intravenös järnbehandling och karakteriseras 
av blodvallningar i ansiktet, akut bröst-  

och/eller ryggsmärta samt ibland  
tillsammans med andningsbesvär. 

Källa: FASS. 

INTERVJU   JAN WESSTRÖM
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NY HEMSIDA!
På rlsforbundet.se finns fakta, in-
formation och nyheter. Nu upp-
dateras sidan. Den nya hemsidan 
fungerar lika bra på datorn som 
telefonen. Du som är medlem 
kan också ringa 08-21 96 20 och 
få tillgång till informationen.

LÄS VÅR FULLMATADE  
PATIENTBROSCHYR!
Förbundet har tagit fram en 
informativ broschyr med en 
översiktlig intro-
duktion till RLS 
som vi skickar 
ut utan kostnad. 
Maila info@rls-
forbundet.se eller 
ring 08-21 96 20  
för att beställa. 
Du kan också 
ladda hem den 
på hemsidan.

VAD HÄNDER I ER  
REGIONALA FÖRENING?

Har ni, eller ska ni 
ordna en aktivitet 
någonstans i 
landet? Maila oss 

gärna på info@
rlsforbundet.se och 

berätta om den. Skicka 
gärna med bilder om 
det finns. 
Vill du starta en ny 
regional förening? 
Toppen! Maila eller 

ring så berättar vi mer.

MEDLEMSFÖRMÅN! 
RING FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

Sten Sevborn 
0411–52 14 57

Sören Hallberg 
070–47 46 457

Gunnel Färm 
070–643 00 18

Kurt Hedlund
073–666 37 54

Våra råd baseras både på erfarenhet och inläst kunskap. Du kan 
få tips om vad du själv kan göra och även om frågor och förslag 
att ta med till ditt läkarbesök. Ring helst under kontorstid.

HAR DU  OBEHAG  I BENEN?
Willis-Ekbom Disease WED / Restless Legs Syndrom RLS

INFORMATION FRÅN
DITT FÖRBUND
RLS-Förbundet är patientorganisationen  
för oss som lider av RLS
Alla är välkomna som medlemmar, oavsett om du har RLS eller inte. Familjemedlemmar kan bli  
stödmedlemmar med halv årsavgift. Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet.

Vår logotype 
är en stiliserad 

dopaminmolekyl. 
Dopamin är viktigt 
för RLSdrabbade.

16 RASTLÖS #3 2021

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 rlsforbundet.se
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INFORMATION FRÅN

S edan cirka 20 år tillbaka 
har jag RLS. Förmod-
ligen har jag fått den 
kroniska sjukdomen 
på grund av att jag har 

varit blodgivare. Då kollades inte 
ferritinvärdet (blodets järnförråd) 
regelbundet. Det hade hamnat på 
en för låg nivå en längre tid. Nu 
tar man detta prov regelbundet på 
vissa blodcentraler, men tyvärr 
inte på alla blodgivare. Mina störs-
ta problem med RLS har varit brist 
på sömn, framför allt djupsömn, 
som är så viktigt för återhämt-
ning. Nu är jag ålderspensionär 
sedan några år tillbaka.

 Några tips som har förbättrat 
min sömn. Det är en stjärna fram-
för varje tips.

I början av 2021 började jag med 
*Melatonintabletter, en tablett 
cirka en timme före läggdags 
tillsammans med *Sifrol (som jag 
har kunnat minska), och jag har 
märkt en förbättring av sömnen. 
Jag prenumererar på melatonin-
tabletterna så jag behöver alltså 
inget recept och tabletterna ingår 
inte i högkostnadsskyddet. De 
kommer på posten för mig varan-
nan månad och kostar cirka fem 
kronor per tablett.

*Magnesium och järntillskott 
äter jag regelbundet. 

I övrigt har jag ett *kedjetäcke 
på tio kilo, dricker *inte kaffe efter 
klockan 16. Jag har gått i *KBT 
sömnskola som börjar med sömn-
reduktion. Det kan vara väldigt 
jobbigt för personer som redan 
sover dåligt att bli tvungna att 

TIPS FÖR BÄTTRE SÖMN
sova ännu mindre i början. 

*Att varva ner i god tid innan 
sängdags är väldigt viktigt. Det är 
bra att inte lägga sig förrän man 
känner att det kanske är möjligt 
att somna och gå upp efter tjugo 
minuter om man inte somnar. 

Jag *promenerar regelbundet 
dagligen, gärna flera gånger, med 
gångstavar. Det är väldigt bra 
armträning om man nyttjar sta-
varna rätt. Då kommer ofta mina 
sånger till som jag spelar in med 
mobilen. Jag upplever att mitt 
*skrivande/tonsättning har stor 
inverkan på mitt välbefinnande, 
och följer mig som en trogen vän. 
Innan jag fick Restless legs var 
poesiskrivande absolut det sista 
som jag skulle kunna tänka mig 
att göra för jag tyckte det var svårt 
att skriva. 

*Min man har hela tiden varit 
ett stort stöd. 

Det verkar vara få människor 
som verkligen förstår hur det är 
att ha kroniska sömnproblem. 
Att ha RLS tycker jag är ett stort 
socialt handikapp. Att aldrig 
veta hur man mår nästa dag gör 
framförhållningen väldigt oviss. 
Jag tar ogärna på mig förenings-
uppdrag. *Jag använder även 
bettskena för att minimera 
tandgnissling som 
stör sömnen. 

För övrigt har 
jag nyligen läst 
en intressant 
nyutkommen bok 
gällande hälsa och 
mat som också 

är väldig viktigt. 
Boken heter *Bättre 
immunförsvar på 
21 dagar. En enkel 
informativ bok skri-
ven av överläkare inom 
kardiologi och professor i evidensba-
serad medicin, Aseem Malhotra. 

Som en extra punkt skulle jag vilja 
tillägga att *innan dagen är slut skriva 
ner tre saker som man är tacksam 
för. Det kan verka simpelt, men det 
är aldrig bra att lägga sig irriterad för 
det påverkar sömnen negativt. Jag 
har som ledord/tankeord för dagen att 
göra någon glad. Kommer jag inte på 
någon annan, så är det alltid bra att 
glädja sig själv.

Det vore verkligen en lycka ifall 
sömnen fortsätter att vara skaplig 
tack vare melatonintabletterna. Precis 
som med all medicinering måste man 
ha tålamod för att se om tabletterna 
har någon effekt, så även med Melato-
nin. Tabletterna kan sedan 2020 köpas 
receptfritt. I flera andra länder klassas 
melatonin som kosttillskott.

Det skulle vara roligt att komma 
i kontakt med fler i förbundet som 
skriver poesi och kanske tonsätter. 
Jag har själv fått kontakter när jag har 
tonsatt andras dikter som har varit 

publicerade i tidningar. Skulle någon 
vilja ha kontakt med mig, så går 

det bra att kontakta Sören 
Hallberg, chefredaktör 
för Rastlös, så för-
medlar han kontakten 
vidare.

Sov Gott!
Christina Börjesson

Hur sover du? 
» Här är ett brev från en medlem som berättar vad hon gör för att få sova trots RLS-symtom.  
Vad gör du själv? Skriv till oss och berätta! Varje infört bidrag belönas med en Trisslott.  
Adresser finns på sid 2.  Tack för ditt tips Christina Börjesson! Din trisslott är på väg. 

INSÄNT

Christina Börjesson  
är medlem i RLS 

förbundet. Här delar 
hon med sig av sina 

erfarenheter av  
sjukdomen.
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VÅGA FRÅGA
Hur undviker jag 
augmentation? 

? Jag har hört att medicinen pra-
mipexol kan ge augmentation, 
symtomförstärkning. Går det att 

undvika på något sätt?

! Vid augmentation kommer symto-
men tidigare på dagen och i andra 
kroppsdelar än innan behandlingen 

inleddes och blir ofta starkare. Det be-
ror på att fel receptorer i hjärnan blir 
stimulerade på grund av överdosering. 
Det gäller alltså att sänka medicindo-
sen. Det här gäller de dopaminpåver-
kande mediciner vi RLS-drabbade tar, 
pramipexol (till exempel Sifrol), ro-
tigotin (plåster Neupro) och ropinirol 
(till exempel Adartrel och Requip).

Försök att hitta den lägsta dosen 
som verkar för dig. För pramipexol 
är det lätt, speciellt om du tar Sifrol, 
originalet, som är delbart i mycket 
små delar utan att smulas sönder. Det 
gäller att dela tabletten i många små 
delar och ta dem vid olika tider över 
dygnet.. 

Om man använder Adartrel, som 
inte får delas, får man be doktorn om 
några olika styrkor – 0,25 milligram 
och 0,5 milligram. 

Neupro får egentligen inte heller 
delas. Vi vet emellertid att många får 
bra effekt av ett delat plåster. 

Symtomen varierar mellan dagarna 
beroende på livsföring, mat, motion 
med mera. De gånger medicindosen 
inte riktigt räcker till kan en halv 
tablett Madopark Quick Mite 50 mil-
ligram vara hjälpen som får dig att 
sova. Det kan också vara räddningen 
på teatern, middagsbordet och på 
flyget. Den kan tas tillsammans med 
annan RLS-medicin. 

Men observera: Den aktiva sub-
stansen är levodopa, känd för att lätt 
ge augmentation. Använd medicinen 
max tre gånger i veckan.

Som medlem kan du höra av dig till RLS-Förbundet med frågor om din RLS. Här är svaren på någ-
ra av de frågor som kommit in till förbundet. Svaren är faktagranskade av Docent Jan Ulfberg. 
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Har du  en fråga?Maila till: info @rlsforbundet.se

Farligt att  
blanda? 

? Då Sifrol efter flera år slutade att 
fungera för mig gick jag över till 
två milligram Neupro. Ibland får 

jag i alla fall jobbiga RLS-symtom och 
har då också tagit en Sifrol 0,18 mg för 
att få sova. Är det farligt att göra så?

! Nej, det är inte farligt. Värt att 
notera är emellertid att om Sifrol 
slutade att fungera för dig var det 

troligen på grund av augmentation 
som uppstått efter lång tids medici-
nering. Skulle du vilja gå tillbaka till 
Sifrol kan du göra det efter cirka tre 
månaders vila från läkemedlet. Då  
är det bättre att ta något annat än 
Sifrol de gånger då Neupro inte räcker 
till, till exempel Madopark Quick 
Mite. Se dock svaret ovan angående 
levodopa.

Varför  
augmentation? 

? Augmentation är ju en sorts 
”överdoserings-RLS” och innebär 
symtomförstärkning, men varför 

blir det så?

 ! Nervceller kan ta emot och skicka 
signaler. Signalen sprids i nervcel-
len och vidare ut till nervtrådarna. 

Sedan fortsätter signalen att spridas 
till andra celler. En synaps är den 
plats där en nervcell kontaktar en an-
nan cell. I synapsen finns receptorer 
som tar emot signalerna.

Klassiska RLS-behandlingar verkar 
på en dopaminreceptor som har en 
dämpande effekt i nervsystemet. Man 
har dock visat att dessa läkemedel 
med tiden leder till en ökning av en 
annan receptorsubtyp. Denna ökning 
kan vara orsaken till augmentation.
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TÄNK PÅ DET HÄR  
INFÖR LÄKARBESÖK
DIAGNOSEN RLS STÄLLS MED  
UTGÅNGSPUNKT FRÅN FEM INTERNATIONELLT 
FASTSTÄLLDA KRITERIER, SOM ALLA SKA 
VARA UPPFYLLDA:

 Tvång att röra sig på grund av obehagskänslor.

 Tvånget att röra sig börjar eller förvärras vid vila 
eller inaktivitet.

 Tvånget att röra sig lindras delvis eller helt av 
rörelse.

 Tvånget att röra sig är större på kvällen och natten 
än under dagen.

 Rörelsetvånget och obehagskänslorna kan inte 
enbart förklaras med andra omständigheter som till 
exempel kramp i benen, obekväm ställning, svullna 
ben, ledinflammation eller läkemedelsbiverkan.

VIKTIGA PROVER
Det finns inget prov som kan avgöra om du har eller 
inte har RLS, men läkaren behöver vanligen ta en del 
prover för att få en allmän bild av ditt hälsotillstånd. 
Några prover är särskilt viktiga vid RLS:

 Ferritin, mätt i plasma eller serum. Järnnivån i 
hjärnan är viktig vid RLS. En låg nivå kan orsaka eller 
förvärra besvären. Den som har eller misstänks ha 
RLS bör ha ferritinvärden i övre delen av normalspan
net, helst minst 100 mikrogram per liter. Om du 
har en infektion kan analysvärdet bli missvisande. 
Därför kan det även behöva tas ett CRPvärde för att 
säkerställa att du inte har någon infektion. Att mäta 
blodvärdet, Hb, ger ingen tillräcklig information om 
järnnivån i hjärnan. 

 Vitamin B12 och B9. Brister kan påverka besvären.

 Kreatinin ger ett mått på njurfunktionen. Det är 
viktigt dels för att bristande njurfunktion kan orsaka 
eller förvärra RLSbesvär, dels för att doseringen av 
läkemedel kan behöva anpassas om njurfunktionen 
är nedsatt.

PÅ RLS-FÖRBUNDETS HEMSIDA FINNS DET 
ANVÄNDBARA UNDERLAG:

 En symptomdagbok där du kan notera dina  
besvär under några dagar.

 Ett ”läkartillläkarbrev” där Kurt Hedlund som är 
pensionerad läkare, själv drabbad av RLS och med
lem i RLSFörbundet ger råd till läkarkollegor.

 Ett gediget kunskapsdokument med fyra sidor bas
fakta om diagnostik och behandling av RLS. Skrivet 
av tre av landets mest RLSkunniga  
läkare: Jan Ulfberg, docent och specialist i intern 
medicin, sömnforskare och ”voting member”  
i International RLS Study Group, Johan Lökk,  
professor i geriatrik, med särskilt intresse för RLS 
samt Kurt Hedlund som är specialist i allmän 
medicin och har egen erfarenhet av RLS

Om din läkare kan och vill ta emot, kan det vara  
bra att skicka material i förväg.
Allt går att läsa, ladda ner och skriva ut från  
hemsidan. Du kan också ringa 08 – 21 96 20 så 
skickar vi per post. 
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DETTA ÄR  
RLSFÖRBUNDET
RLS-Förbundet arbetar för att öka kunskaperna hos  
både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt  
diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.

Vi bevakar forskningen inom området och har 
kontakter med både svenska och internationella 
experter. Vi anser att det behövs mer forskning, 
och gör därför allt vi kan för att trycka på och 
bidra.

Alla är välkomna som medlemmar, oavsett om 
du har RLS eller inte. 

Som medlem får du:

  Tidningen RASTLÖS fyra gånger per år.

   Tillgång till all information på förbundets 
innehållsrika hemsida.

   Möjlighet att ringa erfarna medlemmar för råd 
och tips.

   Möjlighet att träffa andra medlemmar och 
utbyta erfarenheter.

   Möjlighet att bidra till förbättringar genom 
förbundets kontakter med sjukvården, forskare 
och andra patientorganisationer.

Familjemedlemmar är välkomna att bli stöd- 
medlemmar med halv årsavgift. 

Lokala och regionala föreningar finns på flera 
håll i landet. 

Mer information finns på vår hemsida och  
i vår patientbroschyr som du kan beställa utan 
kostnad.  Som medlem kan du även ringa oss för 
att få tillgång till all information på hemsidan. 

Kontakta oss gärna!

Telefon: 08–21 96 20
Epost: info@rlsforbundet.se
Hemsida: www.rlsforbundet.se
Post:  RLS-Förbundet, Föreningshuset,  

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm


