En tidning för dig med restless legs

#4
2021

Forskning:
Samarbetar
för bättre stöd
Aktuellt:
Ny behandling
för ökad
blodcirkulation

TEMA:
RLS & BARN

Risk att
vården missar
diagnosen

ÅSA NORDIN SER SAMMA SYMTOM
HOS SINA SÖNER SOM HOS SIG SJÄLV

”Jag blir så klart orolig
att de inte får rätt vård”

RASTLÖS #4 2021 1

En tidning för dig med restless legs

#4
2021

Forskning:
Samarbetar
för bättre stöd
Aktuellt:
Ny behandling
för ökad
blodcirkulation

TEMA:
RLS & BARN

Risk att
vården missar
diagnosen

Omslagsfoto: Cattis Johnsom

Foto: Cattis Johnson

LEDARE SÖREN HALLBERG

ÅSA NORDIN SER SAMMA SYMTOM
HOS SINA SÖNER SOM HOS SIG SJÄLV

”Jag blir så klart orolig
att de inte får rätt vård”

RASTLÖS #4 2021 1

Åsa Nordin kände
av RLS-symtomen
redan som barn.
Nu ser hon samma
symtom hos
sönerna.
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mer i varierande grad. En del har bara
lindriga besvär medan andra plågas svårt.
Symptomen brukar beskrivas som brännande, domnande, hettande, krypande,
pirrande, smärtande och/eller stickande
obehag och känns vanligen djupt inne i
benen, oftast mest mellan knä och ankel.

F

lera undersökningar visar att mellan fem och
tio procent av befolkningen har RLS. De flesta
klarar sig utan medicin och till exempel en promenad eller stretchning hjälper. Men cirka en
tredjedel av alla behöver medicin för att kunna
leva ett drägligt liv.
7,5 är precis mitt emellan fem och tio. Så säg att 7,5
procent av Sveriges befolkning har RLS, och att 2,5 procent behöver medicin. Det är 250 000 människor! Och få
läkare vet hur man ställer diagnos och behandlar RLS.
Det är lätt att känna hopplöshet då man år efter år
kämpar på med att få kunskapen spridd, men ändå dagligen får höra att ”min läkare kan ingenting om RLS!”.
Förtvivlade människor ringer och behöver hjälp med sina
symtom så de kan få någon timmes sömn på natten.
Men då tänker jag på den här gamla berättelsen:
Två män promenerar längs med en strand i Frankrike.
Plötsligt får de syn på en flicka som går runt på stranden
och kastar något i havet. När de kommer närmare ser de
att flickan kastar tillbaka strandade sjöstjärnor i havet.
På stranden ligger hundratals sjöstjärnor och männen
konstaterar frustrerat att flickans insats aldrig kommer
att räcka för att rädda dem alla. ”Varför fortsätter du när
du vet att du inte kommer kunna rädda dem alla?” Flickan
tar under tystnad upp ytterligare en sjöstjärna och håller
upp den framför männen innan hon kastar tillbaka den i
havet. ”För just den här sjöstjärnan, gör det skillnad!

Personuppgifter hanteras enligt
GDPR, den europeiska dataskyddsförordningen.

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-

Att göra skillnad trots
hopplöst utgångsläge

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 natten, men i svåra fall kan obehagen finnas
under hela dygnet och i hela kroppen.
Sömnen blir nästan alltid störd.

»FÖRTVIVLADE
MÄNNISKOR
RINGER OCH
BEHÖVER HJÄLP.«

Sören Hallberg
Chefredaktör

TOPPEN

BOTTEN

Det finns läkare som vill
lära sig om RLS och studerar
vår hemsida

Neurologen som vägrar
att tala med patienten och
bara skriver ut samma
verkningslösa medicin
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AKTUELLT

Ny fart på
europeiska
samarbetet

Tester av två olika anordningar har inletts av RLS-förbundet. Hittills har vi tillgång
till bedömning av en av dem. Frågan följs kontinuerligt på förbundets hemsida.

Ny behandling
testas mot RLS
En ny typ av behandling har visat sig
effektiv mor RLS. I stället för kemiska läkemedel går den nya behandlingen ut på att öka cirkulationen i
vaderna.

I MITTEN AV 1990-talet kom användningen av en ny typ av behandling i
gång, så kallade alfa 2 delta-ligander,
som exempelvis Lyrica/Pregabalin
och Gabapenin.
Numera anser flera av världens ledande RLS-forskare att denna typ av
läkemedel bör skrivas ut i första
hand i stället för dopaminerga läkemedel som
länge har varit

förstahandsläkemedel mot RLS.
Men dessa läkemedel medför nya
problem. Lyrica/Pregabalin är beroendeframkallande och därför narkotikaklassat av läkemedelsmyndigheter världen över. Det gäller däremot
inte för Gabapentin. Däremot finns
det inga patent kvar på Gabapentin att
försvara, varför inget läkemedelsföretag kommer att ansöka om att använda
Gabapentin vid RLS. Det står inte heller
angivet i FASS att Gabapentin kan
användas vid RLS, så det blir svårt för
läkare att skriva ut det läkemedlet.
Targiniq finns givetvis att
tillgå vid mycket svåra
situationer där svår
smärta är med i

Har testat
lufttrycksmassage:
”Ingenting för mig”

Susanne Lekvall, styrelseledamot i RLS-förbundet,
har provat lufttrycksmassage, men konstaterar att
behandlingen inte fungerade för henne.
Så här skriver hon efter att ha testat
Beurer lufttrycksmassage FM150:
Nej, det här var ingenting för mig. Den är utformad av sladdrig
plast som ska spännas fast på ben och fötter
med kardborrband. Sedan sätter man in en kontakt i ett
eluttag. Det tar en stund innan den fylls med luft och man känner ett tryck.
Tyvärr är trycket alldeles för lågt för
att lindra mina RLS-besvär. Jag får bättre hjälp av
stöd-/kompressionsstrumpa eller att linda benen. Kanske
att detta kan fungera om man endast
har lätt vätskefyllda ben
med tyngdkänsla.
Minskad blodcirkulation i vaderna är en
orsak till RLS.
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sjukdomsbilden. Läkemedelsmyndigheten har gett Targiniq godkännande
i det sammanhanget.
Att RLS drabbar hela nervsystemet
vet vi, men att alla blodkärlen i vår
kropp också är ”omlindade” av nervtrådar kanske vi inte tänker på. Det kan
vara bakgrunden till att Örebro-forskarna Britta Wåhlin-Larsson och Eva
Oscarsson var först i världen att visa
att vadmuskulaturen lider av brist på
syre vid RLS och att blodcirkulationen
minskar i vadmuskeln på natten.

DET ÄR DÄRFÖR logiskt att tänka sig
att ge lokalbehandling av vadernas muskulatur, i syfta att förbättra
cirkulationen inom muskeln, vilket de amerikanska sömnforskarna
Lettieri och Eliasson upptäckte och
publicerade 2009 i den högt rankade
medicinska vetenskapliga tidskriften
Chest. Behandlingen fungerar bra hos
en majoritet av patienter med RLS enligt de två forskarna. På den svenska
marknaden finns bland annat produkterna Aircast Venaflow och Beurer
Lufttrycksmassage LM 150.
Text: Jan Ulfberg, leg. läkare, docent

Ref: Lettieri CJ, Eliasson AH.
Pneumatic devices are an effective
theraphy for restless legs syndrome:
a prospective, randomized, doubleblind, sham-comtrolled trial.
Chest 2009;135:74-80.”

RLS-FÖRBUNDET har kontaktats
av en stor forskargrupp som vill
studera sömnsvårigheter kopplade till RLS och tillsammans
försöka utveckla ett KBT-baserat stöd som kan komplettera
den medicinska behandlingen. Projektet leds av professor
Anders Broström vid Högskolan
i Jönköping och är än så länge i
tidigt skede.
Läs mer om projektet på sidan 6.

RLS hos barn
– del i vidareutbildning för
läkare
BARNPSYKIATER GUNNAR BRODD
har utarbetat en presentation om
RLS hos barn. Presentationen ska
användas som en del i en vidareutbildning för läkare. Den som vill
ta del av presentationen kan hitta
den på föreningens hemsida,
www.rlsforbundet.se.

Illustration: Getty Images

Det har varit ett nästan totalt fokus
på läkemedelsbehandling av restless
legs syndrome (RLS) i 40 år. Akpinar i Turkiet upptäckte i början av
1980-talet att levdodopa, som finns i
bland annat Madopark, var verksamt
vid RLS och en ny era öppnade sig:
dopaminerga läkemedel vid RLS.
Vad som hänt sedan dess vet vi. Det
har varit en tid inom RLS som har
varit framgångsrik, men där vi nu
ser stora problem med bland annat

augmentation för många patienter vid
användning av dopaminerga läkemedel vid RLS. Sifrol (pramipexol) är
det mest kända namnet i den dopaminerga gruppen. Frustrationen över
augmentationen är stor.

DEN EUROPEISK A expertorganisationen, EURLSSG, European Restless Legs Syndrome Study Group,
kommer även i år att tvingas hålla
sin konferens digitalt. Vid sidan
av ledande RLS-experter kommer
även företrädare för de europeiska
patientorganisationerna att bidra.
Vi återkommer med rapporter på
hemsidan och i nästa nummer av
tidningen.

RLS-förbundet
deltar i forskning

Förbundet: ”Neupro bör omfattas av
högkostnadsskyddet”
ENLIGT ETT BESLUT från 2010 omfattas Neupro-plåster (rotigotin) inte av
högkostnadsskyddet när det används vid RLS. Automatiska varningar i en del
moderna journalsystem gör att detta beslut nu uppmärksammas mer än tidigare. Men beslutet bygger på gammal kunskap och borde ändras omgående,
anser RLS-förbundet. Förbundet skrev till det berörda läkemedelsföretaget och
den berörda myndigheten i april, men har inte ännu fått svar. Frågan följs på
förbundets hemsida. Håll koll på www.rlsforbundet.se.
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FORSKNING SAMARBETE FÖR STÖD

Anders Broström vid Högskolan i Jönköping leder en
forskargrupp som samarbetar med RLS-förbundet för att öka
kunskapen om hur det är att leva med RLS.

Forskare i samarbete
med RLS-förbundet: ”Kunskapen
behöver breddas”

V

ad fick er att börja tänka på frågorna och
starta projektet?
– Vi är en grupp forskare och kliniker
som på olika sätt arbetar med sömnstörningar. Där ser vi ofta att RLS
är en viktig faktor, samtidigt som det
finns för lite kunskap. Det medicinska kunnandet behöver vidareutvecklas, men det finns
stora kunskapsluckor även
när det gäller egenvård.
Sjukvården borde kunna
ge bättre stöd till hur man
kan hantera och leva med
de besvär som inte går att
lösa med enbart medicinska åtgärder.
Egenvård kan inte
ersätta relevant medicinsk behandling, betonar
Anders Broström, professor
i hälsa och vårdvetenskap. Men
olika insatser kan behöva komplettera varandra.
Forskargruppen som leds av Anders Broström har kontaktat RLS-Förbundet för samarbete
i det nya projektet. De vill öka kunskapen om hur det är
att leva med RLS och utveckla stödformer som gör det
lättare att hantera besvären. RLS-förbundets styrelse
har diskuterat initiativet och bedömt att det är välkommet och kan bli betydelsefullt.
En del litteraturstudier är redan gjorda. Nu vill
forskarna gå vidare med öppna samtal med patienter,
anhöriga och vårdpersonal. Anders Broström berättar
att de sökte kontakt med RLS-förbundet för att de vill
utveckla kunskaper och metoder som blir till konkret nytta, något som kräver nära samarbete med de
berörda.
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Vad hoppas ni uppnå?
– Vi vill bidra till något som blir praktiskt användbart. Vi vill samskapa med förbundet. Det innebär att det i dag inte går att säga exakt vad det ska bli.
I projektet finns preliminära idéer om att
skapa stödfunktioner som har vissa likheter med de smärtskolor som finns för
patienter med kronisk smärta.
Kanske en app i telefonen och/
eller datorn. Men inget av detta
är beslutat.
Hur ser forskargruppen ut?
– Forskargruppen är stor
och brett sammansatt. Cirka
30 personer med olika kompetenser; neurologer, psykologer,
sjuksköterskor, allmänläkare,
pedagoger, IT-specialister och
andra. Som i alla forskningsprojekt är det personer som har
flera parallella arbetsuppgifter,
men sammantaget kommer insatserna
att motsvara flera heltidstjänster.
Hur långt har ni kommit nu?
– Den etikprövning som behöver göras för alla
forskningsprojekt bör bli klar i december. Intervjuer
och enkäter planeras till våren. Analys och förslagsutformning blir sedan uppgifter för sommaren och
hösten 2022.
Anders Broström berättar att det finns konkret
planering och finansiering för de första stegen. Steg
för steg behövs det sedan fortsatta preciseringar.
Avslutningsvis betonar han återigen samskapandet och konstaterar att han ser fram emot ett nära
samarbete med RLS-Förbundet.
Text: Sören Berg Foto: Shené Abdul Rahman

TEMA

RLS
& BARN
Många barns RLS-symtom avfärdas som
växtvärk när de söker vård. Nu uppmanar barnneurolog Kristina Tedroff läkarkollegor att
uppmärksamma sjukdomen hos barn.
TEXT:

RLS HOS BARN ÄR VANLIGARE än de flesta tror,
säger Kristina Tedroff, barnneurolog och medicinsk rådgivare i Region Stockholm.
Besvären avfärdas alltför lätt som växtvärk.
Både växtvärk och RLS kan ge svår smärta. Båda
tillstånden kan också lindras av massage, värme
eller liknande, men de yttrar sig på lite olika sätt
och ska behandlas olika.
Växtvärk är ett samlingsnamn för besvär som

Sören Berg

kan kopplas till kroppens tillväxt och som med
åldern går över av sig själv. RLS, däremot, är en
sjukdom med diagnoskod. Det är inte ovanligt att
oron för besvär gör att barnet känner motvilja
mot att gå och lägga sig. Besvären kan komma
och gå i skov, men de minskar inte av sig själva
med tiden.
Det finns fortfarande mycket lite kunskap om
RLS hos barn. Kopplingar som kan finnas till

»
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TEMA RLS OCH BARN

Kristina Tedroff har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och
nu är medicinsk rådgivare i Region Stockholm. Hon har skrivit om RLS
hos barn, bland annat i läroboken Barnneurologi.

FAKTA / RLS HOS BARN
RLS är en vanlig men ofta
underdiagnostiserad sjukdom.
Besvären med rastlöshet och
sömnstörningar kan vara lindriga
eller mycket svåra med stor
påverkan på livskvaliteten. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar,
men diagnosen ställs mera
sällan hos barn än hos vuxna.

erna är i grunden desamma för barn och vuxna. Men eftersom de bygger på patientens egen
beskrivning kan de vara svåra eller omöjliga att
använda på små barn. Barn kan till exempel tala
om smärta inifrån skelettet, eller att hudytan
eller benen somnar.

»

neuropsykiatri uppmärksammas sällan, men det
är uppenbart att det finns risk att förväxla RLS
med neuropsykiatriska diagnoser, enligt Kristina
Tedroff. RLS kan också samspela med neuropsykiatriska problem.
Både neuropsykiatriska besvär och RLS kan
yttra sig som rastlöshet. Men vid RLS förstärks
besvären av själva stillaliggandet eller stillasittandet.
Barn får sällan diagnosen RLS. Diagnoskriteri-
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Eftersom besvären kan ha
så olika styrka är det svårt att
ge exakta mått på hur vanlig
sjukdomen är, men när det gäller
vuxna talar man om att uppemot
tio procent av befolkningen har
någon form av RLS-besvär och
en studie anger att omkring två
procent av barn i åldrarna åtta till
17 år är drabbade.

Hos barn bör man bedöma
om det kan finnas kopplingar till
ADHD eller annan neuropsykiatrisk problematik.
Behandlingsmöjligheterna är
i princip desamma för barn som
för vuxna, men läkemedelsbehandling med Sifrol /pramipexol
som inte utprovats på barn
används inte förrän tidigast vid
16 års ålder.
Källor: Janusinfo/Region Stockholm/Kristina Tedroff

När besvären sätter in är behovet av rörelse så starkt att det
är omöjligt att sitta eller ligga
still. Rastlösheten försvinner
nästan omedelbart vid rörelse,
men återkommer oftast lika
snart när rörelsen upphör.

Illustration: Getty Images

”JÄRNNIVÅN I HJÄRNAN ÄR
EN NYCKELFAKTOR. BÅDE
BARN OCH VUXNA SOM LIDER
AV RLS BEHÖVER HA EN
HÖGRE NIVÅ ÄN ANDRA«

ETT ENKELT TEST är att se hur besvären påverkas
av försök att vara stilla. När RLS-besvären sätter
in är det omöjligt att hålla sig orörlig. Men obehagen försvinner nästan helt och omedelbart vid
rörelse, och kommer sedan tillbaka lika snabbt
när barnet försöker återgå till stillhet.
Järnnivån i hjärnan är en nyckelfaktor. Både
barn och vuxna som lider av RLS behöver ha en
högre nivå än andra, säger Kristina Tedroff.
Järnnivån i hjärnan är svår att mäta direkt,
men ferritinnivån i blodet ger en ungefärlig bild.
Referensvärdena, de värden som anses normala,
har en mycket stor spännvidd när det gäller ferritin. RLS-sjuka, både barn och vuxna, behöver ha
ett värde i överdelen av normalspannet.
Om ferritinvärdet är lågt, kan man börja med
att ge järntabletter under några månader. Det kan
ge god effekt, men biverkningsrisker ska naturligtvis följas på vanligt sätt. Om tablettbehandlingen inte hjälper kan det vara motiverat med
intravenös tillförsel.
Annan läkemedelsbehandling som kan hjälpa
vuxna är inte utprövad för barn. Därför är sådan
behandling sällan lämplig för barn under 16 år.
Kristina Tedroff summerar med ett råd till
oroliga föräldrar:
Om du är orolig för att ditt barn har RLS är
det bra att skriva en symptomdagbok och ta med
den till er läkare. Då blir det lättare att utreda om
problemen beror på RLS eller något annat.
Hon uppmanar samtidigt läkarkollegor och
sjukvårdsorganisatörer att öka kunskapen om och
uppmärksamheten på RLS.
Det är viktigt att förstå att sjukdomen även
förekommer hos barn .

Både hos barn och vuxna kan
järnbrist och sidoeffekter av
vissa läkemedel vara orsaksfaktorer. Njursvikt, som sällan
drabbar barn, ger också ofta
RLS-besvär. I de fall där RLS
är orsakad av en yttre orsak
eller annan sjukdom förbättras
eller försvinner den om och när
grundsjukdomen botas. Men i
många fall går det tyvärr inte att
finna någon sådan förklaring och
sjukdomen är då kronisk. I dessa
fall finns det ofta en tydlig ärftlig
faktor.

Besvären är ofta svårast under
eftermiddag och kväll. Insomningssvårigheter och sedan orolig sömn med många uppvaknanden och efterföljande dagtrötthet
är vanligt. Många har ofrivilliga
benrörelser i sömnen. En del barn
somnar utan svårighet, för att
sedan vakna upp efter en till tre
timmar och gråta, sparka eller slå
sig på benen.
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PORTRÄTT ÅSA NORDIN

Sönernas
besvär tas
inte på
allvar

Redan när Åsa Nordins söner var små visade
de symtom på Restless legs syndrom (RLS)
– precis som sin mamma. Men barnen har
fortfarande inte fått någon diagnos, vilket
skapar uppgivenhet hos familjen.
TEXT:

Carin Fock FOTO: Cattis Johnson

»

”Om jag har problem
vill jag hitta orsaken
och sedan hjälpa
mig själv så långt det
någonsin går.”
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PORTRÄTT ÅSA NORDIN
att ta igen dålig sömnkvalitet. Kroppen lät mig
inte sova, utan obehaget höll mig vaken, då sökte
jag hjälp och fick min diagnos, säger Åsa Nordin
och fortsätter:
– När jag nu märker samma mönster hos mina
barn blir jag såklart orolig att de inte får den
hjälp de behöver. Deras besvär tas inte på allvar,
utan vi blir i stället hänvisade till att pröva bättre
sömnvanor.

Å

Åsa Nordin märkte redan
under småbarnsåren att
hennes söner hade liknande
RLS-besvär som hon själv hade
som barn. De var rastlösa, hade svårt
att slappna av och komma till ro när det var dags
att sova.
– De kunde inte ens somna i bilen när vi körde
på kvällarna, vilket brukar funka för de flesta
barn. Vi behövde ibland stanna och röra på oss,
trots att barnen var helt slut, säger Åsa Nordin.
Hon berättar att barnen fortfarande har dagliga insomningsbesvär.
– Jag kan se när de haft en dålig natt och inte
kunnat ligga stilla eftersom sängkläderna samlas
ihop till en boll i sängen, säger Åsa Nordin.
RLS kan debutera i alla åldrar, men det är
mindre vanligt hos barn. RLS karakteriseras av
sensomotoriska symtom från nedre extremiteterna ofta i kombination med sömnstörning
och dagtrötthet. Åsa Nordin fick diagnosen RLS i
vuxen ålder, men hade redan då märkt av symtom
hela livet.
– Som barn hade jag ofta en känsla av obehag
i benen och svårt att sova, men då trodde mina
föräldrar att det berodde på att jag hoppat för
mycket hopprep. Jag hade nätter då jag inte kunde
sova alls, och det fungerar kanske när man är
ung, men ju äldre jag blev desto svårare blev det
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Åsa Nordin är sjukskriven från sitt jobb
som arbetsterapeut
och går på så
kallad grön rehab, en
natur- och djurnära
rehabilitering.

I DAG HAR BÅDA SÖNERNA hunnit bli tonåringar
och är 13 respektive 16 år gamla. Redan under
barnens besök på Barnavårdscentralen drev Åsa
Nordin igenom beslut om att ta prover för att undersöka vad som orsakade barnens trötthet. Det
visade sig att yngste sonen hade muskelsjukdomen Beckers muskeldystrofi. Den gör att han ofta
har en känsla av obehag i kroppen och är trött –
alltså samma symtom som för RLS.
– Det är viktigt med diagnoser för att få en
förklaring till varför ens barn beter sig som det
gör. Hade vi inte vetat om att han hade muskelsjukdomen hade vi inte förstått att något var
fel när han som tvååring inte ville gå från bilen
till huset eller gå i trappor, säger Åsa Nordin.
Hon tycker det är bra att han har fått sin
diagnos, men menar att gensvaret från sjukvården inte har varit tillräckligt när hon också
påtalat att barnens morgontrötthet och insomningsbesvär kan grunda sig i RLS.
– Jag har vid flera tillfällen sagt att jag tror att
barnen har RLS eftersom jag har det, men jag får
inget riktigt gehör. Kanske beror det på att de inte
vet vad de ska göra. Det finns, vad jag vet, inga
mediciner för RLS som är godkända för barn så
det kanske också kan vara en förklaring till varför
det inte görs någon utredning, säger Åsa Nordin.
Hon menar att sjukvården i stället har velat
se andra förklaringar till barnens och hennes
egna besvär. När yngsta sonen gick i andra klass
gjordes en ADHD-utredning och i dag har han en
ADD-diagnos.
– Men om hans kognitiva svårigheter beror på
ADD, muskelsjukdomen eller RLS är svårt att veta,
säger Åsa Nordin.

»

»DET ÄR VIKTIGT MED
DIAGNOSER FÖR ATT FÅ EN FÖRKLARING TILL VARFÖR ENS BARN
BETER SIG SOM DET GÖR.«
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PORTRÄTT ÅSA NORDIN

Friluftsliv
underlättar för
Åsa Nordin i
vardagen, trots
att hon ofta är
trött.

INFORMATION FRÅN
DITT FÖRBUND
RLS-Förbundet är patientorganisationen
för oss som lider av RLS

Vår logotype
är en stiliserad
dopaminmolekyl.
Dopamin är viktigt
för RLS-drabbade.

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.

Åsa Nordin
ÅLDER: 50
BOR: I Borlänge
YRKE: Arbetsterapeut
FAMILJ : Man och två söner.
FRITID: Friljuftsliv, sång

och motorcyklar.

»

Hur känner du kring att barnen inte fått någon RLS-diagnos?
– Jag tycker det är synd att det i alla fall inte
görs en utredning eftersom det skulle förklara mycket och sätta ord på en del besvär. Det är
olyckligt att man inte tar hand om roten till problemet utan hamnar i symtombehandling.
Hon tror att en utredning och en diagnos skulle
ge familjen en behandlingsplan, precis som det
finns kring yngsta sonens muskelsjukdom.
Hur har symtomen påverkat barnen i vardagen?
– De är alltid morgontrötta, vilket vi tror beror
på dålig sömnkvalitet eftersom de aldrig är riktigt
utvilade. Vi har aldrig haft barn som velat gå upp
på morgonen eller väckt oss, inte ens när de var
små. Det har i sin tur påverkat vardagen eftersom
barnen ska till skolan, säger Åsa Nordin.
För hennes äldsta son har skolan fungerat bra,
men för lillebror har skolgången fått anpassats
med kortare skoldagar. Under en period var han
hemmasittare eftersom det var för svårt att gå till
skolan.
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– Han har länge ätit melatonin för ratt få hjälp
med insomningen och har nu också en medicin
som hjälper honom med koncentration, vilket har
förbättrat situationen. Han säger ofta att det inte
handlar om att han inte vill gå till skolan utan att
han inte orkar, säger Åsa Nordin.

FAMILJENS SITUATION har bidragit till att hon har
varit sjukskriven för utmattning. Barnens pappa
får därmed dra ett tungt lass för att vardagen ska
fungera, berättar hon.
– Det är ofta svårt att veta vad som är vad och
även om de idag är tonåringar har de svårt att sätta
ord på sina besvär och hur det påverkar dem. Det
gör också att det är svårt att veta vad som skulle
förbättra vår vardagssituation till det bättre.
– Men hela familjens dåliga sömnkvalitet
leder också till utmattning för oss alla. Vi är ofta
väldigt trötta. Och när inte barnen får en diagnos eller behandling så är det svårt att veta om
det finns något mer att göra för att vi alla ska må
bättre, säger Åsa Nordin.

LÄS VÅR FULLMATADE
PATIENTBROSCHYR!

KNYT KONTAKT!
När pandemin släpper sitt grepp blir
det äntligen lättare
att träffas. Kontakta din regionala
kontaktperson och
kom överens om något som passar er! Kontaktuppgifter hittar du
på hemsidan. https://
www.rlsforbundet.se/
kontakta/ eller per
telefon 08-21 96 20.

LÄS MER PÅ HEMSIDAN!
På rlsforbundet.se finns fakta,
information och nyheter. Hemsidan uppdateras löpande. Den
fungerar lika bra på datorn som
på telefonen. Du som är medlem
kan också ringa 08-21 96 20 och
få tillgång till informationen.

Förbundet har tagit fram en
informativ broschyr med en
översiktlig introduktion till RLS
som vi skickar
ut utan kostnad.
Maila info@rlsforbundet.se eller
ring 08-21 96 20
HAR DU
för att beställa.
OBEHAG
Du kan också
I BENEN ?
ladda hem den
på hemsidan.
Willis-Ekbo

MEDLEMSFÖRMÅN!
RING FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

m Disease WED

/ Restless Legs

Syndrom RLS

»

NYHET!

Nu är vi än
nu
fler som sv
arar
på dina frå
gor.
Sten Sevborn
0411–52 14 57

Gunnel Färm
070–643 00 18

VÄND!

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.
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INFORMATION FRÅN

Tore
Andersson,
072-241 04 70
erfarenheter och kompetenser,
och vid behov kan vi rådfråga
och vidarebefordra till varandra.
Du kan få många tips och
frågor att ta med till din läkare,
men vi är inte sjukvårdspersonal och våra råd kan inte
ersätta en allsidig medicinsk
bedömning.

Min RLS-historia
REDAN PÅ 70-TALET då jag närmade mig 40 år, började jag känna av RLS. Jag har det nog genetiskt. Min
mor hade det, min äldre bror har det, min son och
sonson har det.
År 1980 har fastnat i huvudet på mig för
då var jag på teater i USA och var tvungen
att stå upp hela föreställningen. Att sitta ner
gick inte på grund av kryp i benen.
På 1990-talet läste jag i en tidning att äta
rikligt med B12-tabletter skulle hjälpa. Företagsläkaren blev förskräckt och sa: ”Sluta genast!”
År 2001 fick jag min första medicinska behandling, en läkare på vårdcentralen skrev ut Madopark
(levodopa med benserazid), en tablett på kvällen. Det
hjälpte inte. Ett par år senare fick jag möjlighet att delta
i ett test av Sifrol (pramipexol). Jag var försöksperson i
ett år och var helt fri från RLS utan biverkningar. Därefter fortsatte jag med Sifrol, dock har effekten avtagit och
nu hjälper det inte längre.
I samråd med min nuvarande läkare har vi provat
gabapentin. Vi började med 100 mg per dag och ökade
upp till 300 mg. Mina symtom blev lindrigare på
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RLS-seminarium för
familjeläkare i västernorrland
Den 27 maj genomfördes ett digitalt
seminarium om RLS för familjeläkare
i Örnsköldsvik med omnejd.
hade tagits av barnläka»renInitiativet
Lena Mjörndal och genomförts i

nu
Nu är vi än
arar
fler som sv
gor!
på dina frå

I slutet av september utbildade
vi fler telefonrådgivare.
Våra råd bygger på egna och
andra medlemmars erfarenhet
och vi är pålästa. Vi har olika

Allt hänger ihop i mångt och
mycket, så kom ihåg att hålla magen
i trim. Jag har i alla fall märkt när
lilla magen är stressad och
obalanserad så påverkas RLS märkbart.
Mycket av allmäntillståndet och
immunförsvaret utgår därifrån.
Så sköt om bakteriefloran där med
mjölksyra-produkter och kanske en
probiotikakur ibland. Och glöm inte
att stressa ner och slappna av!

rlsforbundet.se

Nya rådgivare är:

Nu är vi fler
telefonrådgivare

Tips!

Läs mer om
förbundet på
hemsidan

Olle
Jonsson,
076-108 74 07

Emma
Jacobsson,
073-568 97 20

Torgny
Nyholm,
070-670 11 22

kvällen med denna dos men inte nattetid. Vi gick då upp till
kapslar om 300 mg. Vi ökade med en kapsel per kväll upp till
3 kapslar = 900 mg. I en vecka sov jag gott på natten och var
helt utan RLS. Dock blev jag dåsig dagtid och vågade inte köra bil.
Nu sänkte vi dosen till 600 mg. I fyra dygn var jag helt
utan RLS, var pigg dagtid och körde bil. Sedan kom RLS
tillbaka sporadiskt. Vi höjde åter till 900 mg.
Med 900 mg under 17 dygn var jag utan RLS
dagtid, men några nätter med besvärande
RLS. Dagtid var jag åter dåsig, köra bil var inte
att tänka på.
Jag provade i stället 700 mg under tre
veckor. Vissa nätter hade jag då lindrig RLS
men ofta svårt att somna på kvällen. När jag
väl somnat sov jag åtta till tio timmar, dagtid var jag
sömnig fram till eftermiddagen.
TILLBAK A TILL 600 MG i tre veckor. Dagtid ofta pigg utan
RLS. Vissa nätter sov jag bra utan RLS-symtom, men andra kunde jag ha svåra symtom. Jag fortsatte envist med
600 mg gabapentin vid 18-tiden på kvällen. RLS-symtomen försvann alltmer, så även biverkningarna.
Nu, efter sex månader, verkar jag vara nästan botad från
RLS, utan biverkningar! Jag kan känna någon lätt RLS
ibland. Men lindrigt.
Sven-Eric Thorsell

samarbete med RLS-förbundet, doktor
Kurt Hedlund och Olle Jonsson.
Ett 15-tal familjeläkare deltog.
Programmet disponerades så att
Lena Mjörndal inledde med en personlig berättelse om
sin egen historia. Ett spännande inslag var en
lättare quiz där
deltagande läkaLena Mjörndal
re fick svara på
några frågor angående kännedom och
möjliga behandlingsalternativ.
Nästa inslag var en halvtimmes
information av Kurt Hedlund. Informationen var mycket pedagogisk och
sjukdomen förklarades på ett illustrativt sätt. Naturligtvis kom en del
spontana frågor och reflexioner upp
från deltagarna.
Innan en längre frågestund avslutade seminariet, informerade Olle
Jonsson kort om RLS-förbundet.

RLS-förbundet
testar hjälpmedel

»

Förbundet har inlett test med två
olika elektromekaniska hjälpmedel
som förhoppningsvis kan hjälpa vid
RLS. Båda sätts på vaderna. Det ena
hjälpmedlet ger vibrationer, det andra
ger tryck. Vi återkommer när vi kan
redovisa resultat!
Alla medlemmar är välkomna att
ringa.
Läs mer om elektromekaniska
hjälpmedel på nyhetssidorna.

Neupro – på rätt sätt
EFTER MÅNGA ÅR med Sifrol (pramipexol), två gånger 0,18 mg per dag,
som medicin mot min RLS samt en tid
med feldosering fick jag kraftig augmentation med ökade symtom.
Jag fick då prova plåstret Neupro
(rotigotin).
Mitt första försök blev dock inte så
lyckat, jag läste inte anvisningarna
tillräckligt noga – jag hade problem
med att få plåstren att sitta på plats,
fuskade med kirurgtejp för bättre
anliggning, fick problem med röd hud
och dålig effekt totalt sett. Jag återgick
då till Sifrol med en hel del problem då
uppehållet inte varit tillräckligt långt
för att kunna börja om på en lägre dos.
Andra försöket blev dock betydligt
bättre, men då lusläste jag först hela
bipacksedeln. Jag använde 4 mg
Neupro.

klippGöran Melesjö,
te ut
Älvdalen
bilden och
satte den på
badrumsskåpet.
För att undvika hudirritation gjorde
jag en plan över 14 dagar över plåstrets
placering fördelat på platser utan hår
och med så lite böjveck som möjligt.
Huden kräver vila minst 14 dagar för
att inte bli irriterad. Har du inte en
plan för detta så kommer du ofelbart
att glömma var plåstret satt för en
vecka sedan. För mig fungerade lårens
framsidor (efter rakning) och överdelen av skulderbladen bäst.

ÖVERGÅNGEN FRÅN Sifrol till plåster
krävde en överlappning i tid, det tar
nämligen upp till 16 timmar för Neupro
att bygga upp effekt, så Sifrol fick vara
med första halva dygnet.
I bipacksedeln finns en bild på vilka
områden på kroppen som är lämpliga
att använda för applicering av plåstret,
detta är viktigare än man kan tro. Jag

VIDARE ÄR DET viktigt att värma fast
plåstret med handen under minst en
halv minut, helst längre. Då sitter det
som regel kvar bra.
Upplevelser och effekt är som alltid
individuell, men detta fungerade bra
för mig.

Bidrag till
europeiskt patientregister

Information om
RLS i väntrum

»

RLS-förbundet har beslutat att
tillsammans med patientföreningar i
andra länder ge ett ekonomiskt startbidrag till ett europeiskt patientregister för RLS. Mer information om detta
finns på förbundets hemsida.

Torgny Nyholm

»

RLS-förbundet har tagit fram ett
informationsmaterial om RLS och om
förbundet som ska visas på väntrums-tv efter nyår. Ett 40 sekunder
långt inslag kommer att visas på 346
skärmar hos olika mottagningar mellan den 10 och 16 januari. Informationen finns på förbundets hemsida för
den som vill se den redan nu.
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VÅGA FRÅGA

Som medlem kan du höra av dig till RLS-Förbundet med frågor om din RLS. Här är svaren på några av de frågor som kommit in till förbundet. Svaren är faktagranskade av doktor Kurt Hedlund.

TÄNK PÅ DET HÄR
INFÖR LÄKARBESÖK

Har du
en fråg
a?

Maila t
@rlsfo ill: info
rbunde
t.se

Alternativ till
Sifrol?

DIAGNOSEN RLS STÄLLS MED
UTGÅNGSPUNKT FRÅN FEM INTERNATIONELLT
FASTSTÄLLDA KRITERIER, SOM ALLA SKA
VARA UPPFYLLDA:

?

Jag har i cirka tio års tid medicinerat med Sifrol doserad 0,09
mg klockan 16.15 och 21. Nu gör
sig benen påminda både före klockan
16 och på morgonen. Jag motionerar
två till tre timmar om dagen. Nattsömnen störs, och jag måste gå upp och
röra mig i 10 – 15 minuter, ibland flera
gånger per natt. Jag fungerar bra i mitt
dagliga liv, men önskar råd på bästa
alternativ till Sifrol.

För hög dos?

?

Jag har en fråga angående
dosering av Sifrol. Jag har fått
utskrivet från läkare att jag
skall ta fem 0,35-milligramstabletter
Sifrol till natten. Som jag förstår är den
doseringen i högsta laget, men då min
RLS bara blir värre och värre så har
även dosen ökat.Jag har provat att byta
ut Sifrol till Gabapentin, men fick sluta
med Gabapentin på grund av svåra
biverkningar. Vad råder ni mig att göra?
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Tvånget att röra sig börjar eller förvärras vid vila
eller inaktivitet.
Illustration: Getty

!

Tack för ditt mejl. Din dos är låg
men kan ändå ge augmentation efter lång tids användning.
Plåstret Neupro (rotigotin) ger en
jämn dosering över dygnet. Lägsta
dos som säljs i Sverige är 2 mg, men
prova att klippa sönder plåstret och ta
halva. I bipacksedeln står det att man
inte ska göra så, men alla vet att det
fungerar mycket bra. Skulle det inte
hjälpa så ta ett helt plåster. Byt plåster på förmiddagen, då räcker det hela
natten samt är i gång till eftermiddagen. Första dagen med plåstret tar du
också din vanliga dos Sifrol (pramipexol), sedan slutar du med det.
Det är också bra att kolla B9 och
B12. Kolla också ferritin som helst ska
vara över 100.

Tvång att röra sig på grund av obehagskänslor.

!

Hej! Bra att du kontaktade oss. Din
Sifroldos är på tok för hög, maxdos enligt FASS är 0,54 mg/dygn. I
dag vet vi att 0,36 är den maxdos som
borde stå i FASS.
Det du nu måste göra är att trappa
ned på Sifrol under en tid, och sedan
rekommenderar vi att du byter med
icin. Börja med provtagning B9, B12,
Kreatinin samt ferritin (bör vara över
100).
Nedtrappning Sifrol: Börja med att
dela dosen i två. Två gånger 0,35 plus
två gånger 0,35. Ta doserna med fyra
till fem timmars mellanrum och en
sista dos vid sänggående. Ta sedan
bort en halv tablett i taget med två
dagars mellanrum. Börja med första
dagsdosen, sedan kvällsdosen och
fortsätt växelvis.
När du är nere på en halv 0,35-milligramstablett två gånger om dagen går du över till plåstret Neupro
(rotigotin) 2 mg. Första dygnet tar du
också Sifrol, sedan sätts det ut. Medför nedtrappningen svåra RLS-symtom kan du ta 5 mg Targiniq (oxikodon med naloxon) till natten.
Om du så vill kan du efter cirka tre
månader gå tillbaka till Sifrol (pramipexol) på en låg dos

Hudirritation av
klistret?

?

Efter att ha fått augmentation
av för hög dos pramipexol
(Sifrol) skrev min läkare ut
plåstret Neupro. Tyvärr tål min hud
inte klistret, huden blir röd och
kliar mycket. Jag har bara haft
Neupro två veckor. Och det har väl
gått för kort tid för att gå tillbaka till
pramipexol? Vad ska jag göra?

!

Ja, två veckor är för kort. Cirka
tre månader behövs. Alternativ
medicin är Adartrel (ropinirol)
0,25 mg. Tabletten är inte delbar
så ta en vid 17-tiden och en vid
läggdags.
Tyvärr är verkanstiden kortare än
för pramipexol, cirka sex timmar.
Skulle du inte må bra av Adartrel
kan du tillsammans med din läkare
prova ut lämplig dos gabapentin i
stället. Doseringen är mycket individuell.
Man börjar på en låg dos och
höjer tills man når den effekt man
vill ha.

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:

PÅ RLS-FÖRBUNDETS HEMSIDA FINNS DET
ANVÄNDBARA UNDERLAG:
En symptomdagbok där du kan notera dina
besvär under några dagar.
Ett ”läkar-till-läkarbrev” där Kurt Hedlund som är
pensionerad läkare, själv drabbad av RLS och medlem i RLS-Förbundet ger råd till läkarkollegor.
Ett gediget kunskapsdokument med fyra sidor basfakta om diagnostik och behandling av RLS. Skrivet
av tre av landets mest RLS-kunniga
läkare: Jan Ulfberg, docent och specialist i internmedicin, 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 allmänmedicin 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.

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 normalspannet, helst minst 100 mikrogram per liter. Om du
har en infektion kan analysvärdet bli missvisande.
Därför kan det även behöva tas ett CRP-värde 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 RLS-besvär, dels för att doseringen av
läkemedel kan behöva anpassas om njurfunktionen
är nedsatt.
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B Posttidning

AVSÄNDARE
RLS-Förbundet
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 STOCKHOLM

Foto: Getty

RETUR TILL AVSÄNDAREN

DETTA ÄR
RLS-FÖRBUNDET
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 stödmedlemmar 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
E-post: info@rlsforbundet.se
Hemsida: www.rlsforbundet.se
Post: R
 LS-Förbundet, Föreningshuset,
Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

