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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: De hjälper patienter med sömnproblem
Sidan 10: Maria fick hjälp på sömnlaboratorium
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LEDARE   SÖREN HALLBERG

»DET ÄR SKÖNT ATT 
JAG SLIPPER OROA 
MIG FÖR RLS-FÖR-

BUNDETS FRAMTID. 
 FÖRENINGEN ÄR I 

GODA HÄNDER!«

J ag blev medlem i 
RLS-Förbundet år 2005, 
nästan 17 år sedan. Av 
dessa var jag ordförande 
i 9 år.

Jag har sett en förening i kris 
utvecklats till ett patientförbund 
med god ekonomi och en mycket 
kompetent och driftig styrelse. 
När nu ålder och sjukdom gör att 
jag måste lämna mina uppdrag 
känns det skönt att jag slipper 
oroa mig för RLS-Förbundets 
framtid. Föreningen är i goda 
händer!

Ser jag tillbaka är det några 
årtal som står ut i mitt liv med 
RLS. 

2004: Mina RLS-symtom gav 
mig sådana sömnbesvär att jag 
inte längre kunde sköta ett arbete 
och ingen läkare förstod vad jag 
led av. I min förtvivlan sökte jag 
information om ”myrkrypning-
ar”, och hittade RLS-Förbun-
dets hemsida! Och jösses det var 
Bingo! Det stod att sjukdomen 
kallades Restless Legs i vissa 
länder men Ekboms sjukdom i 
andra. Jag ringde min vårdcentral 
för att boka ett möte med min 
läkare men ”Han är på semester! 
Vad gäller det?” 

”Jag tror jag har fått Ekboms 
sjukdom” sade jag.

”Jaha, då kanske du vill träffa 
dr Ekbom då?”

”Är det DEN Ekbom?”
”Ja inte vet jag, men han heter 

Ekbom. Du kan ju träffa honom i 
alla fall!”

Det visade sig vara professor 
Karl-Axel Ekboms brorson och 
han visste förstås vad RLS är och 
gav mig rätt medicin.

2007: Jag blev suppleant i sty-
relsen. Året efter meddelade då-

varande vice ordförande att han 
ville avgå. Ordföranden spände 
ögonen i mig och sade ”Då blir 
du vice!”. På sommaren medde-
lar han sedan att han vill trappa 
ned och jag får ta över. På några 
månader avancerar jag alltså från 
suppleant till ordförande. För-
bundet var i kris, 600 medlem-
mar hade lämnat och ekonomin 
var dålig. 

2011: Äntligen kunde vi lämna 
in en ansökan om statligt bidrag 
som klarade alla SKA-krav. Och 
det funkade! Det innebar en rejäl 
skillnad för ekonomin.

2013: Medlemsantalet börjar att 
öka igen. Medlemstidningen var 
nu på 24 sidor och i färg. 

2020: Sören Berg valdes till 
ordförande. Förändringar ska 
ibland genomföras försiktigt, så 
vi strök bara ”hall” i ordföran-
dens namn. Samma år kom första 
numret av Rastlös. Vi gjorde om 
medlemstidningen totalt så den 
förtjänar ett nytt namn. Det är 
nu en helt proffsig tidning som vi 
är stolta över och hoppas att du 
också tycker om.

DE SENASTE ÅREN har det hänt 
en hel del. Filmer har gjorts som 
ligger på hemsidan. Vi intro-
ducerade WED-Priset i region 
Stockholm till årets ”WED-läkare” 
för att uppmuntra intresset bland 
läkarna. Utbildningar på vårdcen-
tralerna där professor Lökk varit 
lärare. Informationshäftet som 
egentligen är en liten lärobok 
har reviderats och nytryckts. 
Med mycket mera. Tyvärr gör 
Covid-pandemin att många 
planer just nu måste läggas på 
is, men framtiden ser ljus ut! 

Medlemstidningen, som i 
början var några svart-vita sidor 
har under åren utvecklats till 
dagens Rastlös. Med generöst 
stöd av familjen Gylling kan vi nu 
ge medlemmarna en tidning vi är 
stolta över.

Slutligen vill jag tacka alla 
jag har haft kontakt med i mitt 
arbete med RLS. Det har varit ett 
ideellt arbete, men den lön jag 
fått i form av möte med alla här-
liga människor har varit enormt 
värdefullt för mig. Tack! 

Tack och adjö!
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Det rör sig i 
Förhöjd självmordsrisk bland 
RLS-sjuka och ett europeiskt 
 patientregister var några av de  
frågor som lyftes när den europeiska 
expertorganisationen för RLS hade 
sin årliga konferens i december.

 Internationella kontakter är viktiga 
för RLS-Förbundet. Det är genom 
dem som förbundet kan hämta hem 
de senaste rönen och driva frågor 
som inte bara berör Sverige.

Den europeiska expertorganisa-
tionen EURLSSG, European Restless 
Legs Syndrome Study Group, blev 
även 2021 tvungen att hålla sitt 
decembermöte digitalt. Mötet blev 
därför kortare än det brukar vara  
när man kan ses i verkligheten,  
men flera viktiga frågor hann ändå 
diskuteras:

EN BRED FRANSK studie har  visat 
att självmordsfrekvensen är  tydligt 
förhöjd hos RLS-sjuka.  Framför 
allt gällde detta dem som inte 
fått  fungerande behandling för 
sin  sjukdom. I grunden är det 
 naturligtvis en sorglig insikt,  
men för många drabbade 
som  redan vet kan det 
vara bra att kunna visa 
verkligheten för dem 
som  fortfarande tror att 
RLS aldrig är mer än 
en  marginell åkomma. 
En  rapport kommer att 

läggas upp  
på förbundets hemsida.

Arbetet med ett europeiskt 
 patientregister har tagit  ytterligare 
några steg. Kanske kommer man 
att försöka koppla ihop flera 
 neurologiska sjukdomar. Kanske 
vill EU bidra med finansiering. Det 
finns fortfarande en del tveksamhet 
och många obesvarade frågor, men 
det pilotprojekt som RLS-Förbundet 
beslutat att stödja kommer troligtvis 
snart att kunna börja pröva sig fram, 
med start i Tyskland och Frankrike.

Den biologiska  grundforskningen 
kring RLS rullar på. Men det är 
långt kvar till eventuella praktiska 
 tillämpningar.

Som avslutande punkt hade den 
europeiska samarbetsorganisatio-
nen för patientföreningar, EARLS, 
 European Alliance for Restless 
Legs Syndrome, fått utrymme att 
 presentera frågor som är särskilt 
brännande ur patientperspektiv.  

Vi går vidare!
»  Sören Hallberg har betytt 
väldigt mycket för förbundet 
och för mig personligen. Det 
var hans och Sten Sevborns 
rådgivning som gjorde att 
jag kunde få rätt diagnos och 
bättre hjälp med de problem 
jag upplevt ända sedan barn-
domen. Jag säger stort tack!

Samtidigt säger jag väl-
kommen till Gunilla Salo 
som är ny medlem i redak-
tionsgruppen. Tillsammans 
med Gunnel Färm och Tore 
Andersson är vi fortfaran-
de en stark grupp. Under en 
övergångsperiod fungerar jag 
som redaktör.

Åren går och allt förändras. 
Vi är stolta över att så många 
äldre medlemmar har nytta 
av förbundets verksamhet och 
kvarstår år efter år. Samtidigt 
behöver vi successiv förnyelse, 
och vi är glada att så många 
uppskattat att vi även upp-
märksammar RLS hos barn 
och yngre. Glädjande nog till-
kommer nya medlemmar hela 
tiden, inte i expressfart men 
steg för steg. Genom att hjäl-
pas åt kan vi hjälpa varandra. 
Du är alltid välkommen att 
höra av dig! 

Sören Berg
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Europa

Högskolan i Jönköping  
arbetar vidare
»  Det forskningsprojekt där RLS-För-
bundet samarbetar med Högskolan 

i Jönköping har tagit några steg 
framåt. I projektet ska forskarna ta 
hjälp av förbundet för att utveckla 

praktisk nytta för RLS-patienter, 
något vi berättade i förra numret. 

Alla medlemmar i förbundet kommer 
att bjudas in för att delta i en enkät. 
Mer information om detta kommer att 
skickas ut i ett medlemsbrev.  

EFTER EN DEL diskussioner inom 
EARLS valdes tre perspektiv att lyfta 
fram och som jag fick i uppdrag att 
presentera: medicinsk behandling, 
 alternativa behandlingar och utsikter 
inför framtiden.

Presentationen togs emot positivt 
och ledde vidare till ett samtal bland 
annat om vidareutvecklat samarbete 
mellan forskare och patienter.

De europeiska neurologernas 
 arbete med gemensamma riktlinjer 
för RLS kommer förhoppningsvis 
också att ge tydliga och auktorita-
tiva svar på frågor om till exempel 
dosering av pramipexol, användning 
av gabapentin och opioidernas roll i 
RLS-vården. Kanske får vi också lite 
mer klarhet om vilka kosttillskott 
och andra alternativa behandlingar 
som kan vara värda att pröva och 
vilka som kan vara riskabla.   
 Text: Sören Berg

Fotnot: Mer information från konferen-
sen finns på förbundets hemsida.

Vi lovade för mycket
»  I förra numret av  Rastlös skrev vi om nya mekaniska 
 behandlingar som är avsedda att lindra genom att öka cirku-
lationen i vaderna. Några styrelsemedlemmar har nu prövat 
två olika anordningar, en baserad på vibration och en baserad 
på lufttryck. Ingen av testarna upplevde någon större nytta, 
men underlaget är så litet att man inte kan dra några generella 
slutsatser. Förbundets tanke var att göra ett riktigt test, och 
att följa frågan på hemsidan. Men förbundet konstaterar att det 
tyvärr visade sig vara mer resurskrävande än väntat och att 
testningen måste avbrytas.  

 I förra numret av Rastlös skrev 
vi om att Neupro plåster inte om-
fattas av högkostnadsskyddet om 
det används mot RLS. Förbundet 
tycker att detta är helt fel. Efter 
kontakter med läkemedelsföre-

taget och den berörda myndighe-
ten, har förbundet nu visst hopp. 
Företaget kan tänka sig att skriva 
en ny ansökan som myndigheten 
förhoppningsvis ser välvilligt på. 
Följ gärna frågan på hemsidan.  

Neupro  fortfarande  utanför 
högkostnadsskyddet

Förbundet jobbar 
för att högkost-

nadsskyddet ska 
täcka Neupro 

plåster.

 Nu inleds en vetenskap-
lig studie för att undersöka om 
selen kan  hjälpa mot RLS-be-
svär. Försöks personerna ska 
under tre månader få  selen eller 
placebo och då vara utan annan 

RLS-medicinering.  Studien leds 
av läkare i  Dalarna i  samarbete 
med forskare vid  Akademiska 
 sjukhuset i Uppsala. Läs mer på 
hemsidan, eller ring 08–21 96 20 
för mer information.  

Selen vid RLS?
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FORSKNING   SÖMNMEDEL OCH RLS

M
ed ”sömnmediciner” menar vi 
oftast insomningsmediciner, 
hjälp att somna in. De medi-
ciner som rekommenderas för 
RLS-sjuka är de med verk-

sam substans zolpidem (Stilnoct) och zopiklon 
(Imovane). Båda är så kallade bensodiazepiner 
och finns som generika med namn efter verksam 
substans. 

En varning dock för överdosering! Det finns 
många exempel på att folk gått i sömnen och 
gjort saker de inte har något minne av. Till och 
med kört bil och orsakat olyckor.

I FASS står följande för båda dessa mediciner:
”Behandlingstiden bör vara så kort som 

möjligt. Behandlingstiden varierar vanligen från 
några dagar och upp till två veckor, med ett 
maximum på fyra veckor, inklusive utsättnings-
processen. Utsättningsprocessen skall  anpassas 
individuellt. I vissa fall kan en förlängning 
utöver den maximala behandlingstiden vara 
nödvändig. Detta får dock endast ske efter en ny 
bedömning av patientens tillstånd.”

Orsaken är att dessa läkemedel  betraktas 
som narkotiska preparat. Det finns en 
 varningstext ”Risk för tillvänjning föreligger. 
Iakttag  försiktighet vid förskrivning av detta 
 läkemedel”.

Man har också upptäckt att de  aktiva 
 substanserna förhindrar borttagandet av 
 avlagringar i hjärnan.

DET GLYMFATISKA systemet upptäck-
tes 2013. Det är ett system som i 
hjärnan under natten städar 
bort skadliga ämnen som har 

producerats under dygnet. Glymfkanalerna 
löper tätt tillsammans med blodkärl, så nära 
att kärlens pulsering får det glymfatiska kärlet 
att kramas ur. Bensodiazepiner undertrycker 
denna viktiga transport av avfallsmaterial ut ur 
hjärnan. Stannar det kvar i hjärnan kan det ge 
symtom liknande demens.

Jag har en personlig erfarenhet av detta. Efter 
ett års daglig användning av zolpidem började 
jag få svårt att minnas saker, svårt att koncen-
trera mig, blev stundtals virrig. Jag trodde jag 
blivit dement och avsade mig uppdraget som 
ordförande i de två föreningar jag engagerat 
mig i. Efter att läst ovanstående slutade jag med 
zolpidem och blev gradvis bättre. Tre månader 
senare var jag helt återställd.

Kommentar av en läkare: ”Många dementa 
människor är inte alls så dementa när 

bensodiazepinerna har reducerats 
eller satts ut helt och hållet.”  
 Text: Sören Hallberg

Sömnmediciner bör tas 
med försiktighet

Vi RLS-drabbade måste se upp med vilka mediciner vi tar.  
Många sömnmedel kan orsaka besvär som liknar demens, skriver 

Sören Hallberg som själv drabbades av minnessvårigheter. 

Källor
 RLS e.V. Juni 2018, Nummer 38, 

professor Hans Förstl.
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TEMA

RLS  
OCH  

SÖMN

TEXT: Gunilla Salo

RLS är en av många sjukdomar som kan leda till 
dålig sömn. Sömnlab i Avesta hjälper patienter att 

reda ut orsakerna till sömnproblemen.

SÖMNEN ÄR LIVSVIKTIG för vår hälsa. För de som 
lider av RLS är sömnsvårigheter en högst påtag-
lig del av sjukdomen. Det huvudsakliga upp-
draget för sömnlaboratoriet i Avesta, Sömnlab, 
riktar sig mot sömnapné. Men hit kommer även 
patienter som lider av RLS, narkolepsi, hypersom-
ni (kännetecknas av ett outhärdligt behov av att 
sova) och parasomni som exempelvis sömngång 
och dygnsrytmstörningar.

Vid all utredning av sömnsvårigheter på 
 Sömnlab ingår frågor om RLS.

– Det viktiga är sjukdomshistorien, säger 

Bettina Sielaff, specialist i internmedicin samt 
sömnspecialist.

– Vi får hit patienter med uttalade symtom 
som många gånger är komplexa. En del har stått 
länge på dopaminerga läkemedel och har fått 
problem med så kallad augmentation, det vill säga 
 förvärrade besvär under behandlingen. 

Många patienter som kommer till  Sömnlab 
 beskriver en stark koppling mellan RLS och sömn-
problem, säger avdelningschef Nina Bartholdson.

– Många har stora besvär med RLS kvälls- 
och nattetid vilket påverkar möjligheterna »
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TEMA   RLS OCH SÖMN

att somna in på kvällen och ofta ger splittrad 
 nattsömn. Många patienter med RLS beskriver 
en dagtrötthet men oftast ingen översömnighet. 
En del känner att de har nedsatt livskvalitet och 
en negativ påverkan på sitt psykiska mående. 

RLS KAN VARA ett primärt tillstånd utan 
 orsakande faktorer, men även sekundärt till 
andra sjukdomar. Det kan exempelvis vara en 
konsekvens av järnbrist, njursvikt, diabetes 
eller sömnapné. I sådant fall rekommenderas en 
optimering av behandling mot bakomliggande 
sjukdomstillstånd, förklarar Bettina Sielaff.

Vilka insatser finns för patienter med sömn-
problem?

– Det finns ett spektrum av insatser beroende 
på vad som framkommer av utredningen. En del 
patienter har stor oro kring sömn och denna oro 
i sig ökar sömnproblemen, varför vi lägger stor 
vikt på patientsamtal för fördjupad sjukdomshis-
toria och möjlighet att öka patientens kunskap 
om sömn, säger Bettina Sielaff.

För att få faktaunderlag för diagnostik kan 
man göra nattlig registrering, så kallad NAR,  
då man mäter luftflöde, syremättnad, puls, 
 andningsrörelser, kroppsposition och ibland ljud 
och muskelaktivitet. Utredningen kan göras 
 inneliggande på Sömnlab eller i hemmet, vilket 
är vanligt på grund av stora geografiska avstånd 
i regionen och logistiken med att skicka re-
gistreringsutrustningen till patienten. Sömnlab 
 ligger i södra Dalarna och för en del patienter 
kan det bli 30 mil enkel resa. Sömnstörningar är 
vanliga och genomström-
ningen av patienter är hög.

För de flesta räcker det 
med en nattlig andnings-
registrering (NAR) som 
utredning men vill man 
även mäta sovtid och 
kvalitén på sömnen mer 
exakt kopplar de en så 
kallad polysomnografi 
(PSG). Vid detta tillfälle 
registrerar man även EEG 
och några övriga parame-
trar, därför tar det både 
längre tid att koppla upp och att tolka.

Patienter med RLS får egenvårdsråd för att 
de ska få verktyg att minska utlösande faktorer 
och kunna hantera sjukdomen. I vissa fall får de 
också behandling. På Sömnlab kontrolleras också 
järndepåerna i blodet. 

Hur påverkas vi av att få för lite sömn?
– Lättare sömnproblem som alla kan 

ha ibland och som har en yttre orsak är 
inte allvarliga och försvinner när den 

utlösande faktorn 
försvinner, säger 
Bettina Sielaff.

– Men om 
sömnen är mycket 
störd så får vi inte 
den fysiska och 
psykiska återhämt-
ning som vi behöver. 
Hälsa, koncentra-
tion, minne och psykiskt 
mående försämras. Det 
kan även innebära ökad 
risk att utveckla depres-

sion och ångest. Dessutom kan immunförsvaret 
påverkas och man kan lättare bli sjuk. 

DE FLESTA PATIENTER som utreds på Sömnlab 
kommer med remiss från primärvården. 

– Det ser vi som mycket positivt, då många 

»

»EN DEL  PATIENTER 
HAR STOR ORO 

KRING SÖMN OCH 
DENNA ORO I 

SIG ÖKAR SÖMN-
PROBLEMEN.«

Sömnlab i Avesta
 Grundades 1989 av Jan Ulfberg, docent, 

specialist i internmedicin och sömnspecialist. 
Huvudsakligt uppdrag riktar sig mot sömnapné. 

 Utöver Nina Bartholdson, avdelnings-
chef, och överläkare Bettina Sielaff arbetar 

 ytterligare en överläkare, fem biomedicinska 
analytiker/sjuksköterskor (fördelat på 3,5 

tjänster) och sex undersköterskor på  
Sömnlab. 

 Ligger i södra Dalarna och har hela  
Region Dalarna som upptagnings- 

område. 

Bettina Sielaff och 
Nina Bartholdson
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sjukdomstillstånd inte behöver genomgå 
en nattlig andningsregistrering (NAR) eller 
polysomnografi (PSG), utan kan utredas och 
behandlas i primärvården, säger Nina  
Bartholdson.

DET ÄR DOCK inte alla vårdcentraler som känner 
till sambandet mellan järnupptag och RLS.

– Vi försöker utbilda alla läkare som kommer 
till oss som AT-, ST-läkare eller randande läka-
re. Jan Ulfberg (grundare av Sömnlab, reds anm) 
har haft möjlighet att utbilda läkare i regionen 
vid distriktsläkardagarna. Detta har ökat kun-
skap om RLS inom regionen. 

Hur är det i andra regioner? 
– Alla regioner ska kunna utreda och be-

handla RLS i primärvården samt även kunna 
utreda sömnapné med NAR. Dessa patienter 
ska inte behöva remitteras till något sömnlab 
eller liknande för diagnos och behandling. Var 
ansvaret för detta ligger är olika, det kan ligga 
under olika kliniker, exempelvis öron- näsa 
hals. Man måste kolla upp hur det ser ut i sin 
region och svaret på frågan finns hos 1177, säger 
Bettina Sielaff.  

Sömnsjukvård
 Inom sömnsjukvården utgår man från 

konkreta sömnproblemen och ser då vilken 
betydelse RLS ofta har i  sammanhanget.

 Sömnlaboratorier finns vid landets samtli-
ga  universitetssjukhus, samt i Avesta, Ystad, 
och kanske ytterligare något mindre sjukhus. 
Där kan man ha  inneliggande patienter och 
 undersöka sömnen på flera sätt. Bland annat 
 använder man EEG, elektroencefalografi, för 
att se hjärnans aktivitet. Vid RLS kan man 
även använda EMG, elektromyografi, för att 
se vad som händer i vadens muskulatur. 

 Sömnscreening kan utföras i hemmet,  
men undersöker då bara hur andningen fung-
erar under natten. Fokus ligger på snarkning 
och eventuella andningsuppehåll. I varje 
sjukvårdsregion finns det minst en enhet som 
kan göra sådana undersökningar.

 Kompletta sömnklinker med sömn-
laboratorium, sömnscreening och flera 
typer av undersökningar och behandlingar 
finns än så länge bara på ett fåtal  svenska 
 sjukhus. Bland annat i Tyskland är de mycket 
 vanligare.

 I den senaste internationella versionen av 
klassificeringssystemet för diagnoser, ICD 
11, har man flyttat diagnoskoden för RLS 
till gruppen sömnstörningar. I den gamla 
versionen ICD 10, som än så länge är den 
enda som är översatt till svenska, finns RLS 
fortfarande i gruppen neurologi. Detta kan 
ses som en tyngdpunktsförskjutning, men det 
är ingen motsättning: 
RLS är och förblir 
en neurologisk 
sjukdom som 
ger sömnstör-
ningar.
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”Ända fram tills jag fick 
diagnosen hade jag aldrig 

ens hört ordet Restless 
legs. Det kändes oerhört 

tacksamt att jag fick det så, 
på ett papper.”

PORTRÄTT   MARIA NILSSON
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»

Sömnlabbet 
gav Maria 
bekräftelsen
Hon har haft svårt att sova sedan barnsben,  
men det var inte förrän i 40-årsåldern som Maria 
 Nilsson hörde talas om RLS. Efter en natt på  sömnlabb 
kom bekräftelsen hon väntat på hela livet.

TEXT: Annica Ögren  FOTO: Samuel Unéus
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Redan 
som åtta-
åring har 

Maria Nilsson 
minnen av att ha 

sömnbesvär. Hon har då 
svårt att somna på kväll-

en och vaknar ofta mitt i natten 
av att kroppen beter sig som att det 

är morgon och dags att gå upp. Men det är inte 
förrän i tonåren som besvären verkligen gör sig 
kännbara och får allt större konsekvenser för 
hennes tillvaro. Det är nämligen då som hon 
börjar uppleva krypningar i benen.

– Jag somnade på lektionerna i gymnasiet och 
ju högre kraven blev från skolan desto mer fick 
jag höra hemifrån att jag borde sova. Och det var 
det enda jag gjorde på helgerna, säger hon och 
beskriver hur hon kunde ligga hela nätter och 
gråta i sitt sovrum.

– Det enda jag ville var ju att sova. Till slut 
somnade jag av utmattning.

I takt med åren som gått har krypningarna 
i Maria Nilssons ben bara ökat, vilket i sin tur 
har gjort henne tröttare och tröttare eftersom 
sömnbesvären också ökat. I dag är hon 51 år och 
berättar om när det är som värst.

– Det kliar inne i kroppen, det kryper och 
känns ungefär som stickningar. Jag har även 
kramper i vader, fingrar och tår. Ofta försöker 
jag röra på tårna och massera vaderna, men 
ibland hjälper inte det. Dessa nätter brukar jag 

kalla ”helvetesnätter” och då blir jag rent av 
 tokig, ingenting hjälper, inte ens mina mediciner. 

ATT MARIA NILSSON under alla dessa år lidit av 
Restless legs syndrom (RLS) uppdagades inte 
för än hon var i 40-årsåldern. Hennes husläkare 
skickade en remiss till en specialistläkare som 
arbetade med sömnutredningar. Läkaren  ställde 
frågor, tog blodprover och efter en tid fick hon en 
remiss till en sömnforskare vid Sophiahemmet 
i Stockholm som erbjöd henne en utredning på 
sömnlabb.

Med elektroder tejpade på huvudet,  bröstet och 
benen, en klockmätare fastspänd runt  handleden, 
ena pekfingret placerat i en finger klämma som 
var sammankopplad med klock mätaren, la hon 
sig i sängen på labbet på  Odenplan i Stockholm 
och räknemaskinen  tickade igång. Efter en stund 
somnade Maria Nilsson. 

– Jag minns att jag hoppades att det  skulle 
märkas på maskinen att jag faktiskt hade de 
 besvär som jag upplevde, säger hon när hon 
 tänker tillbaka på den natten.

Klockan 07.00 nästa morgon var det dags för 
Maria Nilsson att vakna, koppla ned sig från 
sömnlabbet och återvända hem och återgå till 
vardagen i väntan på läkarens utlåtande. 

Några veckor passerade.
– Jag hade jättemånga uppvak den natten. 

När jag vaknade på morgonen trodde jag att jag 
knappt hade sovit något över huvud taget. Det var 
en sådan helvetesnatt som jag brukar kalla dem.

NÄR LÄKAREN ÄNTLIGEN hörde av sig fick Maria 
Nilsson bevisen hon väntat på ända sedan barns-
ben. Enligt läkaren har hon både primär sömn-
problematik och primär RLS, säger hon.

– En person utan sömnproblematik ska stanna 
kvar i REM-sömnen (djupsömnen) länge, men 
det gör inte jag. Det var så skönt att äntligen få 
det konkret och bevisat. Ända fram tills jag fick 
diagnosen hade jag aldrig ens hört ordet Restless 
legs. Det kändes oerhört tacksamt att jag fick det 
så, på ett papper.

R
»DET ENDA JAG VILLE  

VAR JU ATT SOVA.  
TILLSLUT SOMNADE JAG 

AV UTMATTNING.«

»

PORTRÄTT   MARIA NILSSON
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Efter besök på sömnlaboratoriet 
fick Maria Nilsson sin diagnos. 
Sedan dess har hon haft mest  
hjälp av sin sömndagbok. 
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Maria Nilsson
BOR: Vallentuna

ÅLDER: 51
YRKE: Skolmåltidsbiträde i Vallentuna kommun
FAMILJ: Två vuxna barn på 28 respektive 30 år
FRITIDSINTRESSEN: Umgås med familjen, fika 
med tjejkompisar, gå promenader, lyssna på 

musik och läsa.

Varför just hon drabbats av RLS och sömnbe-
svär vet hon än i dag inte helt och hållet. Att det 
kan vara ärftligt vet hon, och trots att hennes 
mamma och mormor själva inte genomgick 
 någon utredning har båda beskrivit att de upplevt 
liknande symptom som Maria Nilsson, säger hon.

Som mamma till två vuxna barn på 28 
 respektive 30 år, är hon tacksam att det inte ver-
kar ha spridit sig till släktens fjärde generation.

NÄR UTREDNINGEN var klar medicinerades Maria 
Nilsson först med sifrol /pramipexol, som hör 
till en grupp läkemedel som kallas dopamina-
gonister och som stimulerar dopaminrecep-
torerna i hjärnan, vilket utlöser nervimpulser 
som kan hjälpa till att kontrollera kroppens 
 rörelser, enligt Farmaceutiska Specialiteter i 
 Sverige (FASS). I dag tar Maria Nilsson läkemed-
let  gabapentin, som är ett annat alternativ till 
 dopaminagonister, samt melatonin, som är ett 
rent  sömnhormon.

Även om helvetesnätterna ibland finns kvar 
hjälper läkemedlen någorlunda och hon skulle 

inte våga sluta med dem, säger hon. 
Men det som har hjälpt henne allra mest 

 under de elva år sedan hon gick på sömnlabbet, 
är hennes sömndagbok. En bok skapad individu-
ellt för Maria Nilsson om hur hon ska hitta och 
följa sin sömnrytm. Den är ovärderlig för henne 
och det är något som hon önskar alla med lik-
nande besvär fick.

– I möjligaste mån följer jag min sömndag-
bok, för direkt när sömnrytmen störs så kommer 
besvären tillbaka. Det kan räcka med att vara 
uppe lite för sent eller att jag går upp för sent på 
morgonen. Så när jag håller mig till strikta tider, 
då mår jag som bäst, säger hon.

Att hon därutöver även har ett fast jobb 
som skolmåltidsbiträde i Vallentuna kommun, 
med fasta arbetstider, gör det lättare att följa 
sömnschemat. 

– Jag går upp klockan 07 och går och lägger 
mig klockan 22 för det mesta, säger hon.

– I dag mår jag rätt så bra, jag är en positiv 
människa, försöker göra positiva saker och hålla 
mig till min sömndagbok.  

Jobbet på skolan 
med regelbundna 

tider hjälper Maria 
Nilsson i vardagen.

»

PORTRÄTT   MARIA NILSSON
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KNYT KONTAKT!
Har ni, eller ska ni 

ordna en aktivitet 
någonstans i 
landet? Maila oss 
gärna på info@rls-

forbundet.se och be-
rätta 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

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.

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 RLS-drabbade.

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 rlsforbundet.se

MEDLEMMAR PÅ NYTT SÄTT

Pandemin och den tekniska ut-
vecklingen gör att RLS-sjuka nu 
hittar till Förbundet på nya sätt. 
Tidigare gav våra informations-
möten ofta den första kontak-
ten, och många nya medlemmar 
kom i anslutning till dessa 
möten. Nu hittar man oss oftare 
via Facebook och hemsidan, och 
tillflödet är jämnare. Det ger oss 
också lite fler yngre medlem-
mar, 

men även många äldre kommer 
till oss den vägen. 
Nu kan vi äntligen återuppta en 
del av mötesverksamheten och 
utveckla den i nya former. När 
allt har behövt vara digitalt har 
det inte funnits så starka skäl 
för regionalt arbete. Nu ändras 
det. Digitala möten fortsätter att 
vara bra i många sammanhang, 
men att träffas ”på riktigt” i re-
gionala möten kan vara väldigt 
givande!

RIKSMÖTE PÅ RIKTIGT
Om inget oförutsett händer, kom-
mer vi äntligen att kunna hålla ett 
riksmöte där vi möts på riktigt. 
Utöver de formella punkterna pla-
nerar vi att erbjuda ett intressant 
föredrag och möjlighet till frågor. 
Mötet kommer att hållas den 2 
april. 
Alla medlemmar kommer att få in-
formation i ett medlemsbrev.



Utförligare  
information finns  

på hemsidan.
  För oss RLS-sjuka är frågan viktig. 

Så länge FASS-texten är missvisande 
blir många patienter felbehandlade.  
Vi fortsätter alltså att driva frågan. 

INFORMATION FRÅN

P ramipexol (Sifrol) 
ordineras ofta mot 
RLS-besvär. Många får 
bra hjälp av det, även 
vid långvarig använd-

ning. Men alltför hög dosering av 
pramipexol och andra läkemedel 
av typen dopaminergika kan 
göra att problemen förvärras i 
stället för att lindras. De som 
upplevt det vet att det kan vara 
ett helvete. Det kallas augmenta-
tion, och gränsen mellan tillräck-
lig och alltför hög dosering kan 
vara tunn. 

MÅNGA KONTAKTAR RLS-Förbun-
det med svåra besvär som kan 
avhjälpas genom dossänkning, 
trots att deras doser redan ligger 
väl under de officiella maxdoser-
na. Problemen med augmenta-
tion diskuteras också intensivt i 
det internationella forskarsam-
hället. Praktiskt taget alla som 
kan frågan är i dag överens om 
att doserna måste hållas låga, 
och att det kan vara bra att dela 
upp dygnsdosen i flera deldoser. 
De officiella dosrekommenda-
tionerna bygger på gammal 
kunskap. Och alla läkare har inte 
de uppdaterade kunskaper som 
krävs och förlitar sig helt enkelt 
på FASS.

Redan i februari förra året 
skrev vi till de berörda läkeme-
delsföretagen och Läkemedels-
verket för att försöka få en änd-

För hög dosering av  substansen 
pramipexol kan leda till att 
RLS-symtomen förvärras i  
stället för att lindras. 

VARNING FÖR ÖVERDOSERING 
AV PRAMIPEXOL

ring. 
Sammanfatt-
ningsvis hänvi-
sade alla företagen till 
läkemedelsföretaget Boehringer 
Ingelheim som utvecklat ori-
ginalpreparatet Sifrol men inte 
längre har patent. Och företaget 
hänvisade i sin tur till en grund-
läggande studie som publicerades 
2007 och en artikel från 2019 som 
varnade för augmentation. När vi 
ställde följdfrågor och redovisade 
underlag återkom man i maj med 
att säga att man anser sig ha till-
räckligt underlag för nuvarande 
rekommendationer.

BIVERKANSRAPPORTER skulle 
kunna ge argument för ompröv-
ning. Men eftersom symtomen är 
en förstärkt version av de vanliga 
RLS-besvären, tolkas augmenta-
tionen alltför ofta som att grund-
sjukdomen förvärrats och inte 
som en biverkan.

Eftersom det inte längre finns 
något företag som har patent, 
finns det heller inget affärsmäs-
sigt intresse av nya studier.

I december svarade Läkeme-
delsverket att en helt ny text i 
FASS måste komma från det 
ansvariga företaget och under-
byggas med nya studier. Men om 
det publiceras nya studier från 
universitet eller sjukvård kan 

verket självt ta upp frågan och disku-
tera om det behövs kompletterande 
information. Frågan kan också tas 
upp i arbetet med den periodiska 
europeiska säkerhetsrapport som 
ska bli klar i juli 2022.  

»EFTERSOM DET 
INTE LÄNGRE FINNS 

NÅGOT FÖRETAG 
SOM HAR PATENT, 

FINNS DET HELLER 
INGET AFFÄRSMÄS-

SIGT INTRESSE AV 
NYA STUDIER.«
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Möt våra rådgivare
» Som medlem i förbundet kan du ringa 
till oss för peronlig rådgivning. Vi hörs! 

Emma Jakobsson -0735689720 
”2002 blev jag ordinerad pra-
mipexol första gången, men 
först 2015 fick jag rätt dosering. 
Tyvärr är det svårt att hitta 
läkare med kunskap för RLS.”

Gunnel Färm -0706430018 
”Jag vet inte hur länge jag haft 
RLS men lever nu i fredlig sam-
existens med den  tack vare 
Pramipexol depåtabletter, som 
jag tycker bör bli godkända.”

Kurt Hedlund  
”Jag är pensionerad läkare. 
Har egen erfarenhet och sär-
skilt  intresse av RLS. Finns till 
hands som stöd för rådgivarna.”

Olle Jonsson -0761087407 
”Jag har haft RLS i 30 år nu, men 
fått god hjälp av sjukvården. Trots 
detta hamnade jag i kraftig över-
dosering. Tack vare förbundets 
rådgivning lyckades jag lägga om 
till optimal medicinregim.”

Sten Sevborn -0730947845 
”Kom till RLS-Förbundet strax 
efter start och har stor kunskap 
om RLS. Har bland annat skrivit 
boken Livskvalitet trots rastlösa 
ben och dålig sömn. Mår bra  
på 0,18 mg sifrol..”

Tore Andersson -0722410470 
”Jag har haft besvär av RLS sedan 
20-årsåldern, ett arv från min far. 
Möttes av okunskap och ointresse 
från vården, men har nu hittat en 
behandling som fungerar.”

Torgny Nyholm -0706701122 
”Har ärvt RLS från min mor och 
fick problem i 30-årsåldern. Började 
med pramipexol och fick stegvis 
höja dosen. Med hjälp av läkare 
har jag nu kunnat trappa ner.”

Hallå där…
Michael Larsson i Helsingborg!
Hur kom du i kontakt med förbundet?
– Jag var med på ett informationsmöte om RLS på sjukhuset 
i  Helsingborg. Där fick vi information om RLS förbundet.
Vad hoppas du få ut av ditt medlemskap?
– Jag vill få mer information om sjukdomen.  Jag har stor 
nytta av informationen i tidningen om hur man kan prova 
sig fram med olika mediciner.
– Det är ”guld värt”. De råden har gjort att jag  anpassat  
medicineringen till en lämplig nivå. Lägre än vad de skrev ut, 
det hjälper. Även  hemsidan har jag nytta av.
 Text: Tore Andersson

Hallå där…
Gunilla Salo i Salem!
Gunilla Salo är ny i redaktionen för 
denna tidning, men medlem i för-
bundet sedan tidigare. Hon är nu-
mera pensionär efter att ha jobbat 
med specialpedagogik på olika sätt. 
 Tidningserfarenhet har hon från 

Svenska  Dyslexiföreningens tidskrift.
–  Jag vill gärna hjälpa till med Rastlös som jag 

tycker är mycket läsvärd och dessutom snygg, säger Gunilla.
–  Man lär sig mycket genom tidningen och  rådgivarna, de 
är ett bra stöd. Framöver hoppas jag kunna medverka till att 
kunskapen om RLS utvecklas och att forskningen förs ut  
och kommer till nytta.

 Text: Gunnel Färm

Hallå där…
Timea Vauger! 
Hur mår du?
– Jo tack, nu mår jag bra sedan jag 
funnit er i RLS-Förbundet!
Och hur hittade du oss?
– Sedan jag äntligen fått min diagnos 
så  googlade jag på "restless legs" och 

då kom ni upp. 
Hur går det med medicineringen?
– Tyvärr gör dopaminet att jag blir  

sömnlös, så jag måste få någon annan medicin.
Vad har du för förväntningar på oss framöver?
– Gärna att ni tittar lite närmare på alternativa behandlings-
metoder, till exempel cannabis-olja som jag har läst om.

 Text: Gunnel Färm

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 rlsforbundet.se

Samtal med nya medlemmar
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VÅGA FRÅGA

Klåda från plåster?

?Jag har nu Neupro-plåster 2 mg. 
Det fungerar bra mot RLS men jag 
får jobbig klåda av plåsterklistret. 

!Av en medlem fick jag följande tips:
”Jag har Norspan-plåster sedan 

många år för min RLS-smärta. Fick 
också besvär med klåda och hud-
reaktion av klistret. Men fick då ett 
tips från Smärtavdelningen att badda 
med Betnovat kutanlösning 1mg/ml 
två timmar före plåsterbyte och att 
lufta plåstret (tar bort plasten som 
skyddar plåstret) 15 minuter före man 
sätter det på huden. Där man har 
haft det tidigare plåstret baddar man 
också med Betnovat så att det lugnar 
ner hudreaktionen som man alltid får 
efter ett plåster. Detta hjälper mig så 
att jag kan fortsätta ha plåstret.”

Betnovat är receptbelagt. Kutan 
betyder ”på huden”. Prova och hör 
gärna av dig om hur det går!

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 förbunden. Svaren är faktagranskade av doktor Kurt Hedlund.
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Har du  en fråga?Maila till: info @rlsforbundet.se

Hur ska jag byta 
medicin?

? Jag har under många år tagit Sifrol 
(pramipexol) 0,18 mg/dygn för min 
RLS. Jag delar tabletten och tar den 

vid två tillfällen. Det har fungerat bra 
tills nyligen. Min läkare tycker jag ska 
prova plåstret Neupro, och nu undrar 
jag hur bytet ska gå till. Måste jag trap-
pa ner på Sifrol innan byte av medicin?

! Din dos av Sifrol är inte så hög att 
du behöver trappa ner, du kan byta 
direkt. 
Neupro ger ju en jämn dos 

 rotigotin under 24 timmar. Det kan 
 medföra att du inte har tillräckligt 
med rotigotin i kroppen den första 
 tiden. För att få sova lugnt kan du 
ta din normala Sifroldos i tillägg till 
plåstret den första dagen och sen 
fortsätta med 0,09 mg Sifrol i tre  
till fyra dagar.

Är IV-järn farligt?

?Mitt ferritinvärde ligger på 25, min 
läkare säger att det är bra och väg-
rar ge mig IV-järn som RLS-Förbun-

det rekommenderar. Läkaren säger att 
det inte behövs, samt att folk har dött 
av det. Vad är rätt?

! De moderna järnpreparat vi har idag 
är inte farliga, men liksom med 
vacciner eller andra läkemedel som 

skall injiceras, finns det en minimal 
risk att komplikationer kan  inträffa. 
Alla mottagningar där  injektioner 
utförs är utrustade att hantera 
 sådana händelser och personalen är 
utbildad att vidta de åtgärder som i 
så fall behöver göras. Vissa personer 
har sjukdomar som gör att injektio-
nen är olämplig att ge. Detta gäller 
för alla injektioner av vacciner och 
rutinmässigt tar vårdpersonalen reda 
på om sådana omständigheter före-
kommer innan någon injektion ges.

Men, frånsett detta, är det  alltså 
ytterst ovanligt att något oväntat 
eller farligt inträffar. Förr fanns 
järnpreparat för injektion där risken 
var större för olika  reaktioner, ibland 
av allvarlig art. Intrycken från den 
tidens järnpreparat sitter tyvärr djupt 
hos många inom sjukvården.

Många har helt enkelt inte följt 
utvecklingen av de moderna järn-
preparat vi har i dag för intravenös 
injektion. Därför stöter vi ofta på 
motstånd när vi som lider av RLS 
önskar att få en järninjektion för att 
få upp vårt Ferritinvärde till önsk-
värd nivå. Denna förlegade inställ-
ning, främst inom primärvården, är 
en av de frågor där RLS-förbundet 
i samverkan med specialister inom 
området försöker få en ändring.
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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 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.

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 med-
lem i RLS-Förbundet ger råd till läkarkollegor.

 Ett gediget kunskapsdokument med fyra sidor bas-
fakta om diagnostik och behandling av RLS. Skrivet 
av tre av landets mest RLS-kunniga  
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  
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, forska-
re 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
E-post: info@rlsforbundet.se
Hemsida: www.rlsforbundet.se
Post:  RLS-Förbundet, Föreningshuset,  

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm


