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

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.

LEDARE SÖREN BERG

Mycket att göra, både
på lång och kort sikt

D

et har varit ett händelserikt år för
RLS-Förbundet.
På lång sikt hoppas vi naturligtvis på kunskapsgenombrott som
leder till nya behandlingsmöjligheter. Därför följer och stödjer vi forskning
som kan leda till nya läkemedel och andra
nya behandlingar. Vi har goda kontakter både
i Sverige och andra länder, och du kommer
successivt att kunna läsa mer, både i Rastlös
och på förbundets hemsida.
Samtidigt borde alla få den bästa möjliga
vård som går att få redan med utgångspunkt
från dagens kunskaper. Rätt diagnostik och
behandling behöver oftast inte vara svår eller
dyr. Trots att det verkar som att vårdens
kunskaper om RLS sakta blir lite bättre, är det
många som fortfarande lider i onödan.
Både det långsiktiga och det närliggande
perspektivet finns med när vi i förbundets
styrelse nu konkretiserar planerna för det fortsatta arbetet: Vi kommer att fortsätta följa och
stödja forskning. Vi kommer att fortsätta sprida
kunskap, och vi kommer att försöka påverka
vårdens utbildningar, kunskapsstöden och
regelverken. Telefonrådgivningen fortsätter att
vara en viktig verksamhet. Dessutom kommer vi att försöka
göra det lättare att komma i kontakt med kunniga läkare.
Det finns mycket att göra. Men vi är fortfarande ett litet
förbund för en stor patientgrupp. Allt bygger på medlemmars erfarenheter, tankar och kapacitet. Ditt medlemskap
är grunden.

Sören Berg

»VI ÄR ETT LITET
FÖRBUND FÖR EN
STOR PATIENTGRUPP.«

Ordförande

TOPPEN

BOTTEN

Att det går att träffas igen,
lära av varandra och trycka
på tillsammans.

Att så många fortfarande
lider i onödan.
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Riksmötet 2022
Foto: Emma Jakobsson

Ett händelserikt år

Trots pandemin som förhindrade
fysiska möten, blev 2021 ett
händelserikt år för förbundet.
Vi återtog namnet RLS-Förbundet
och förtydligade våra stadgar, men
framför allt bedrev vi en hel del
verksamhet.
Ett antal digitala samtalsmöten
»genomfördes
i början av året. Tack

vare visst tekniskt stöd kunde även
teknikovana medlemmar delta, och
mottagandet blev positivt. I maj
medverkade vi också i en digital utbildningsdag för husläkare i
Västernorrland.
Tidningen Rastlös fortsatte att
komma ut med fyra nummer per år.
Ett företag hjälper oss med planering,
redigering och viss text, men innehållet styrs av förbundets redaktionsgrupp som också skriver stora delar av
materialet.
Hemsidan har vidareutvecklats i
flera steg. Flera nya avsnitt har tillförts,
nyhetsflödet har förbättrats och formen
förfinats. Dessutom har insatser gjorts
för att fler ska hitta sidan, bland annat
genom att det nu finns länkar på andra
platser där man kan söka information
om sjukdomar och sjukvård. Besökssiffrorna är goda och mycket talar
för att hemsidan blir en allt viktigare
ingång även för nya medlemmar.
RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN, där
erfarna medlemmar erbjuder individuella samtal per telefon, har också
förstärkts. Nya rådgivare har fått
utbildning och en back-up funktion
har etablerats, så att rådgivarna kan få
stöd vid behov. Vissa frågor av allmänt
intresse har lyfts in på hemsidan och i
medlemstidningen.
En annonskampanj med små annonser i ett stort antal lokaltidningar
ledde till många beställningar av
vårt informationshäfte och flera nya
medlemmar.
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Vi inledde också arbete med två
läkemedelsfrågor som är viktiga för
många RLS-sjuka: Dosrekommendationerna för pramipexol och högkostnadsskyddet för rotigotin plåster
(Neupro). Detta arbete fortsätter och du
kan läsa mer om det på annan plats i
tidningen.
Vi har också fortsatt och vidareutvecklat våra kontakter med forskningen. Du kan läsa mer om våra kontakter
med svenska forskare i reportaget
från riksmötet. Samtidigt har vi stärkt
våra internationella kontakter, både
för att hämta hem och sprida de senaste kunskaperna, och för att kunna
göra gemensamma satsningar. Bland
annat följer och stödjer vi ett pilotprojekt med patientregister som nu inleds
i Tyskland och Frankrike.

Liksom tidigare år tappade vi en
del medlemmar i samband med att
medlemsavgiften skulle betalas. En
särskild orsak är att medlemmarnas
medelålder är hög, vilket inneburit att
flera avlidit under året. Bortfallet kompenserades sedan genom ett tillflöde
av nya medlemmar, så att vi i slutet
av året var cirka 1550 medlemmar i
stället för de cirka 1500 vi var vid årets
början.
Allt handlar om att vi ska vara till
nytta för varandra.
Hela verksamhetsberättelsen går att
läsa på hemsidan. Det går också att
ringa eller skicka e-post för att beställa en utskriven version.

Text: Sören Berg

»ALLT HANDLAR OM ATT VI SKA
VARA TILL NYTTA FÖR VARANDRA.«

Stort intresse för riksmötet
Över 65 medlemmar hade föranmält
sitt deltagande i årets riksmöte.
Ungefär hälften som närvarande på
plats, övriga som deltagare via länk.
Det mesta intresset riktades mot
talarna och det formella mötet innebar
inga dramatiska förändringar.
Verksamhetsberättelsen godkändes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Två nya suppleanter tillkom: Gunilla
Salo och Kjell Nordström. Avtackningen av den mångåriga styrelseledamoten och tidigare ordföranden Sören
Hallberg fick skjutas upp på grund av
sjukdom.

Övriga ledamöter omvaldes, men
på Gunnel Färms begäran utsågs Tore
Andersson att ersätta henne som
kassör. Medlemsavgiften beslöts vara
oförändrad. Mötet beslöt också att
styrelsen även fortsättningsvis ska
tjänstgöra utan arvode.
Ingen formell motion hade inkommit,
däremot en önskan om att styrelsen
borde intensifiera arbetet med att
verka för att plåstret Neupro/rotigotin
ska ingå i den läkemedelsförmånen
på samma sätt som andra läkemedel,
även vid användning mot RLS. På styrelsens förslag beslöt mötet att stödja
den ambitionen.

Björn Ceder, Stockholm
Vad tycker du om årets arrange»mang?

– Det var ett bra möte. Det var en del
teknikproblem med de som var med
via internet, men det gick bra ändå.
Det var bra medverkande. Jönköpingsprojektet hoppas jag kan öka
kunskapen om RLS till vårdpersonal
och vi som drabbats av RLS.
Hade du någon personlig nytta av den
information du fick?
– Ja, jag ska ta en ny kontakt med vårdcentralen och
be dem ta prover så att jag får veta ferritinvärdena. Forskarna sa att vi som har RLS bör ha höga ferritinvärden.

Ny styrelsesuppleant
Kjell Nordström i Kalmar valdes
»in som
ny suppleant i RLS-förbun-

dets styrelse vid årets riksmöte.
Kjell Nordström bor vid smålandskusten norr om Kalmar. Han har
tidigare arbetat med att bygga
pelletsvärmecentraler, och gör så
delvis fortfarande. Jakt och segling är
intressen han ägnar sig åt.
Han har haft besvär med RLS
under halva sitt liv, men det har
varit hanterbart. I samband med en
ny medicin eskalerade besvären och
Kjell började söka information mer
aktivt. På så vis kom han i kontakt
med oss.
– Det är inte så lätt att vara på en
segelbåt och behöva vandra runt
på nätterna, säger Kjell. Jag fick bra
information på RLS-förbundet, som
jag kunnat vidarebefordra till min
läkare. Som medlem i styrelsen vill
jag lära mig mer själv, och genom
det kunna sprida kunskap på olika
sätt till andra.

Text: Gunilla Salo

Marianne Christoffersson,
Stockholm
det ditt första möte med oss i
»RLSÄrförbundet?

– Nej jag har varit med några år.
Jag har också varit med i Stockholmsföreningens styrelse.
Vad tycker du om årets arrangemang?
– Bra möte. Intressanta föredrag. Det blev
ett långt möte. Några år fick vi delta i mindre
grupper i samband med Riksmötet. Det var
bra får då fick man samtala med andra medlemmar och vi kunde utbyta erfarenheter.
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Riksmötet 2022

Förbundet kunde äntligen ha ett fysiskt riksmöte. Flera inbjudna föreläsare
gav information och svarade på frågor. Bland annat presenterades delar av
den senaste RLS-forskningen. Mer läsning finns på förbundets hemsida.

Den livsviktiga
sömnen
Sömn behövs för återhämtning.
RLS-patienter med fragmenterad
sömn lider ofta av dagsömnighet.

Foto: Getty images

När vi sover stärks minnet och
»hjärnan
rensas från skadliga äm-

Studie för
egenvårdsbehandling
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Foto: Getty images

r egioner. Man kommer att
fråga efter a
 spekter som
inte tidigare belysts; inforuniversitet, berättade
mationsbehov, attityd till
om studien som kartläkemedelsbehandling, hanJU tering av symtom, delaktighet
lägger RLS-symtom och
to:
o
F
Anders
behov ur tre perspektiv:
i behandling, påverkan på
Broström
patienter, anhöriga och
livssituation, egenvårdsåtgärvårdpersonal.
der som används samt synen
på e-hälsa. Information samlas in om
Syftet är att utveckla en egenvårdseventuella skillnader mellan yngre
behandling som komplement till
och äldre patienter. Nya frågeformuläkemedel.
lär utvecklas också och testas inom
Tidigare forskning kring RLS har
vissa av de nämnda områdena.
mest ägnats åt patientsituationer från
Resultaten kommer att presenteras
ett medicinskt perspektiv. Få studier
via föredrag på RLS-förbundet,
som belyser anhöriga och personal.
populärvetenskapliga artiklar,
Inom projektet vill man råda bot på
vetenskapliga tidskrifter, vid indetta genom att göra en noggrann
ternationella, nationella och lokala
och omfattande kartläggning av alla
forskarmöten samt i nätverk inom
tre grupperna.
sömn och neurologi.
Data samlas in med enkäter och
I augusti 2024 ska ett program för
intervjuer via RLS-förbundet samt
egenvårdsbehandling finnas, enligt
vårdcentraler och sjukhus i tre
planen.

Text: Gunilla Salo
Anders Broström,
»professor
vid Jönköpings

nen, konstaterade Martin Ulander
från Linköpings universitet i sitt föredrag om sömn. Brist på sömn över
tid får tyvärr en hel del negativa
och ibland allvarliga konsekvenser,
och kan leda till bland annat ökad
risk för olyckor, högt blodtryck och
depression för att nämna några.
RLS-patienter har svårare att
somna och har en mer fragmenterad, sömn. Insomningssvårigheterna kan ha flera bakomliggande
mekanismer såsom de kroppsliga
obehagen som gör att man inte kan
ligga still. Det leder till frustration
och oro som också försämrar prognosen för sömn.
Den fragmenterade sömnen beror
på de periodiska benrörelserna
(PLM). Vi vet inte varför man får
dem, men under ett par sekunder
innan kan man se en förändrad
aktivitet i de delar av hjärnan som
reglerar motorik. Man får korta uppvaknanden och det är väldigt vanlig
med puls- och blodtrycksstegring
under dessa.
Många RLS-patienter beskriver
sitt tillstånd i termer av smärta.
Det finns ett dubbelriktat samband
mellan sömn och smärta. 

Text: Gunilla Salo

Olika typ av behandling kan
hjälpa mot RLS
Utöver de vanliga medicinerna och
järntillskott kan även icke-farmakologiska metoder mildra symtomen
för RLS-sjuka.
finns flera behandlingar av RLS,
»menDetförst
måste man undersöka om

Koffein och alkohol kan
förvärra RLS-besvären.

U

:J

to
Fo

Diagnostik vid RLS
Jonas Lind, överläkare, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt
Linköpings universitet, beskrev
kriterierna vid RLS och de är fyra
till antalet.
Ett starkt behov av att röra på
»benen,
ofta förknippat med obe-

hagliga känselförnimmelser.
Problemen börjas eller förvärras
av vila och inaktivitet såsom att
sitta eller ligga.
Problemen lindras delvis eller
helt av rörelser som att promenera,
åtminstone så länge aktiviteten
pågår.
Problemen är värre på kvällen
eller natten, eller förekommer
endast då.

»

DEN ANDRA FARMAKOLOGISK A behandlingen består av dopaminagonister. Pramipexol har evidensvärde 1, Ropinirol har värde 2 och Rotigotin värde
1. Denna grupp kan ge biverkningar
som trötthet och yrsel och den stora
faran är augmentation. Augmentation
betyder att RLS kan försämras vid för
höga doser av medicinen.
I sista hand, då RLS är mycket
svårbehandlad och de två förstnämnda preparaten inte ger tillräcklig
verkan, kan opioider eller bensodiazepiner a
 nvändas, men med stor
försiktighet.

Text: Gunilla Salo

»
»

Foto: getty images

besvären är av sekundär art och beror
på någon annan åkomma som behandlas på annat sätt. Det kan handla
om blodbrist, njursvikt med mera. Det
berättade neurolog och överläkare
Fredrik Lundin som höll en av föreläsningarna på årets riksmöte.
Vid de behandlingsformer som Fredrik Lundin presenterade, angavs ett
värde på en skala 1-4. Värdet anger hur
stark evidens (bevisning) det finns för
att behandlingen hjälper mot just RLS,
och det högsta värdet är 1.
Val av behandling avgörs av flera
faktorer såsom svårighetsgrad, ålder,
annan sjuklighet, biverkningar och
önskemål från den drabbade.
Om serum-ferritinnivåerna är under
75, behandlas patienten med järnersättning. Den kan tas som tablett i
kombination med C-vitamin, eller ges
som intravenöst järn. Evidensvärde 2.
Icke-farmakologiska metoder kan
också fungera. Sådana kan vara kognitiv beteendeterapi, fysisk aktivitet,
stretching, nedkylning, Tens (en typ
av smärtlindring, läs mer på 1177)
och pneumatisk kompression. Av
dessa metoder får den sista en tvåa i
evidensvärde.

DET FINNS OCKSÅ sådant som man ska
undvika därför att det kan försämra
RLS. Det är koffein, alkohol och oregelbundna sömnvanor. Vissa läkemedel
kan också spela en negativ roll. Det är
antidepressiv medicin, neuroleptika
och mediciner mot epilepsi.
Tillfälliga besvär kan behandlas
med L-dopa som Madopark Quick
Mite. Evidensvärdet är 3.
För kroniska besvär finns behandling som fungerar. Det kan handla om
gabapentinoider. Det är Pregabalin
som får evidensvärde 1, eller Gabapentin som också har evidensvärde 1.
Fördelen med den här gruppen är att
det inte finns risk för augmentation.

Det finns andra sjukdomstillstånd
med liknande symtom, så kallade
differentialdiagnoser. Några exempel är polyneuropati och claudicatio eller kärlkramp i benen.
Hur kan man då utreda för att
fastställa RLS? Först och främst
ska patienten inte lida av andra
neurologiska sjukdomar. Sedan
kan man göra en basal laboratorieutredning. Den innefattar kreatinin, urinsticka, Hb och ferritin, B12
och folsyra, p-glukos samt HbA1C.
Vid en utvidgad utredning tas en
släktanamnes, frågas om graviditet, görs neurografi (undersökning
av hur nerverna fungerar) och
aktigrafi (kartläggning av vilo-/
aktivitetsmönster.

Text: Gunilla Salo
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Mer från riksmötet
Selen finns naturligt
i band annat
paranötter.

Risk för tillvänjning med
benzodiazepiner.

Rättelse
krönikan ”Sömnmedel bör
»tasImed
försiktighet” står att

Studie om selen och RLS på gång
Grundämnet selen som vi får i oss
genom kosten kan ha betydelse för
RLS-sjuka. Under våren pågår rekrytering till en studie om sambanden
mellan selen och RLS. Det berättade
Jan Ulfberg på årets riksmöte.
selen genom kosten,
»ochVidetfåräri ossav stor
betydelse för
många av kroppens funktioner. Det
gäller till exempel dopaminsyntesen,
som ofta innebär ett problem vid RLS.
Selen är vidare av stor betydelse för
blodkärlen, immunsystemet och för
sköldkörtelns funktion, berättade Jan
Ulfberg, i grunden sömnforskare men
som numera också studerar RLS.
PERSONER MED HÖG oxidativ stress,
något som är vanligare hos RLS-patienter, löper högre risk att drabbas av
hjärt-kärlsjukdom. Selen, som är en
antioxidant, skulle kunna motverka
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stressen. Trots att det inte forskas så
mycket på området selen och RLS, så
finns det ändå en del saker som vi vet
om selenets betydelse rent allmänt,
och en del försök som gjorts.
Jan Ulfberg berättade om försök
som har gjorts kring sambandet
mellan selen och hjärt-kärlsjukdom
vid Linköpings universitet. En grupp
fick selentillskott, en annan grupp
fick placebo. Resultaten var tydliga –
gruppen som fick selen hade mindre
risk att få hjärt-kärlsjukdom.
SELEN ÄR ALLTSÅ av stort intresse för
människor med RLS. Inget hindrar
att man själv prövar ett tillskott av
selen under tre månader. Det är helt
ofarligt.
Just nu pågår rekrytering till en
studie där hälften av deltagarna med
RLS ska få selentillskott, den andra
hälften placebo. Läs mer om detta på
hemsidan. 
Text: Gunilla Salo

både zolpidem (Stilnoct med
flera) och zopiklon (Imovane med flera) tillhör gruppen bensodiazepiner. Detta
stämmer inte när det gäller
zopiklon, som tillhör en annan
grupp.
För båda läkemedelstyperna
anger Fass varningen ”Risk för
tillvänjning föreligger.” För bägge anges också att behandlingen ska vara så kort som möjligt,
och inte bör överskrida fyra
veckor inklusive utsättningsperioden, samt att förlängning
av behandlingstiden endast
ska ske efter en ny bedömning
av patientens tillstånd. För
bägge anges även olika psykiska störningar som tänkbara
biverkningar, till exempel oro,
mardrömmar och även förvirring. Fass-texterna har många
likheter, men det finns också
viktiga skillnader.
Våra erfarenheter och lärdomar ger underlag för reflektion
och samtal. Läkemedelsbehandling ska alltid baseras
på en individuell och allsidig
medicinsk bedömning. Olika
människor reagerar på olika
sätt, och för- och nackdelar
måste avvägas.

TEMA

PÅVERKAN
I möten mellan medlemmarna utmejslas
föreningens påverkansarbete. Som patient
organisation är det tufft att påverka, men
RLS-förbundet driver flera frågor för att
förbättra vården för RLS-sjuka.
TEXT:

Tore Andersson och Sören Berg

DEN HÄR GÅNGEN har Rastlös två teman: ”Mötas
på riktigt” och ”Intressebevakning”. De kan verka
vara väldigt olika, men de hänger ihop.
Det är i våra samtal vi lär oss vad som är
v iktigt, och det är det som ger grunden för
intressebevakningen.
Möten mellan oss medlemmar är utgångspunkten för allt vi gör. Det är där vi lär oss av
varandra och även ser vad som behöver förändras.
Även under pandemin har det varit många möten
i olika former: Digitala möten, individuella samtal
med våra rådgivare och kontakter per e-post.
Nu kan vi äntligen också mötas på riktigt och
sitta i samma rum. Riksmötet och andra möten

har redan ägt rum. Och du kan gärna ta kontakt
med någon av våra regionala kontaktpersoner.
Intressebevakning syftar till att påverka
politiska beslut samt myndigheters och företags
arbete på områden som är viktiga för oss. För
närvarande handlar det mest om att få korrekta
dosrekommendationer för pramipexol och att få
Neupro/rotigotin plåster att ingå i högkostnadsskyddet även vid användning mot RLS-besvär.
Systemen är tyvärr inte byggda för att patient
organisationer ska kunna påverka, och det går
trögt. Men glädjande nog finns det ett sakta
ökande intresse från både myndigheter
och företag.

»
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NEUPRO U TANFÖR
HÖGKOSTNADSSKYDDET
Plåstret Neupro fungerar bra för vissa RLS-
sjuka och borde ingå i
högkostnadsskyddet, anser
RLS-förbundet.
skrev om frågan redan i sista numret
»2021.Rastlös
Vi återkom i förra numret och tyvärr kan vi

upprepa rubriken; Neupro är fortfarande utanför högkostnadsskyddet när det ordineras mot
RLS-besvär.
Rotigotin (firmanamnet Neupro) tillhör gruppen
dopaminagonister, vilket är samma grupp som
även pramipexol (firmanamn som exempelvis
Sifrol eller Oprymea) tillhör. Dessa läkemedel ger
ofta bra hjälp, men långvarig behandling och för
höga doser kan leda till att besvären förstärks i
stället för att lindras (augmentation). Ibland kan
det fungera bättre om man växlar till ett annat
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läkemedel av liknade typ. I vissa fall kan ett
depotplåster vara ett bra alternativ.
NEUPRO ÄR ETT SÅDANT plåster med det verksamma ämnet rotigotin. Det kan i vissa fall ersätta
tabletter med pramipexol. TLV, Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, är den myndighet
som beslutar vilka läkemedel som ska ingå i det
statliga förmånssystemet. 2010 beslöt TLV att
detta plåster inte ingår i högkostnadsskyddet när
det används vid RLS. Patienten måste då själv
betala hela kostnaden. Motiveringen var att det
inte fanns belägg för att plåstret fungerade bättre
än billigare tabletter med till exempel pramipexol.
Det var kanske sant då, men idag finns det studier
som visar att plåster med rotigotin i vissa fall
fungerar bättre. RLS-Förbundet anser därför att
TLV måste ompröva sitt beslut och godkänna subvention även vid RLS. Man skulle kunna skriva att
Neupro plåster ska vara ett andrahandsalternativ,
när tablettbehandling inte fungerar bra. Formellt
kräver detta att företaget gör en ny ansökan och
kanske även börjar tillhandahålla ett plåster med
den dosering som passar vid RLS.
Mer information finns på hemsidan.

Reglering av läkemedel
Läkemedelsverket ger tillstånd att
sälja läkemedel i Sverige. Beslutsprocessen är samordnad för hela EU.
Det är det producerande läkemedelsföretaget som ska ansöka
om t illståndet och presentera de
medicinska underlag som behövs.
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer riktar sig främst
till dem som arbetar i hälso- och
sjukvården. Rekommendationerna
tas fram i samarbete med läkare och
forskare inom berörda medicinska
specialiteter, ofta även i samverkan
med andra myndigheter.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar sedan
om pris och villkor för högkost-

nadsskydd. Dessa villkor kan vara
uppdelade efter indikation, så att
samma läkemedel omfattas av
högkostnadsskydd när det används
vid en diagnos, men inte när det
används vid en annan. Även i relation
till TLV är det läkemedelsföretaget
som ska ansöka och presentera
underlag, då med fokus på hälsoekonomi.
INOM DESSA RAMAR är det läkaren
som i samråd med sin patient avgör
vilka läkemedel hon/han förskriver.
Beslutsstöd med olika typer av
rekommendationer produceras
av Socialstyrelsen, regioner, olika
expertgrupper och flera andra.

Varning för överdosering av pramipexol
PRAMIPEXOL (SIFROL) ordineras ofta
mot RLS-besvär. Många får bra hjälp.
Men för hög dosering av pramipexol och andra läkemedel av typen
dopaminergika kan göra att besvären
förvärras. Det kallas augmentation.
Gränsen mellan tillräcklig och för
hög dos är tunn. Vid för hög dos
är symtomen en förstärkt version

av de vanliga RLS-besvären. Det
tolkas ofta som att grundsjukdomen
förvärrats och inte som en biverkan.

Regionala
kontaktpersoner
Kontakta gärna någon
av våra regionala
kontaktpersoner om
du har frågor, synpunkter eller förslag
om förbundets arbete
och möjligheterna att
träffas regionalt.
(Om du vill diskutera
din personliga situation är det bättre att
du kontaktar någon av
våra rådgivare.
Blekinge
B-G Karlsson,
karlsson.bg@gmail.com
Dalarna
Sören Hallberg,
soren.hallberg@wedforbundet.se
Gotland
Torgny Nyholm,
torgny.nyholm@telia.com
Kalmar
Kjell Nordström
kjell.nordstrom@swede-tech.se
Kronoberg
Susanne Lekvall,
susannelekvall@gmail.com
Norrbotten
Kristina Linder,
kristina.pearson@gmail.com
Stockholm
Gunnel Färm,
gunnel.farm@gmail.com
Värmland
Britt Ågren,
britt.agren@regionvarmland.se
Västerbotten
Olle Jonsson,
olle.jonsson@rlsforbundet.se
Västra Götaland
Emma Jakobsson,
emma.am.jakobsson@gmail.com
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TEMA PÅVERKAN

Efter att RLS-förbundet har lyft risken för överdosering
av pramipexol ska Läkemedelsverket ta upp frågan.
Karl-Mikael Kälkner, klinisk utredare, berättar.
TEXT: Tore Andersson

Risken för överdosering tas
upp av Läkemedelsverket

I

sommar tar Läkemedelsverket upp
frågan om ändring av dosrekommendationerna, berättar Karl-
Mikael Kälkner, klinisk utredare. En
ändring i Fass om rekommenderad
dosering av pramipexol är en fråga som
RLS-förbundet har drivit i många år.
Har du fått gehör för att ta upp frågan på
nästa periodiska säkerhetsrapport i juli
2022?
– Ja, det är nu anmält som ett ärende
och mina kollegor kommer att bevaka
frågan om tillägg i informationen under
rubriken augmentation, att man behöver
använda minsta möjliga effektiva dos.
Vad krävs för att ändra
rekommendationen i Fass?
– Det finns i princip två vägar att
initiera en förändring av rekommendationen. Den första är att innehavaren
av försäljningstillståndet till originalet,
alltså läkemedelsbolaget, inkommer med
nya data från kliniska studier.
Det andra är att myndigheterna kan
anmoda innehavare av försäljningstillstånd att göra nya studier som ett
resultat av signalutredningar eller
hänskjutningsärenden. Sådana utredningar är resultat av den alltid pågående säkerhetsövervakningen som sker
vid signalspaning. Det har inte kommit någon signalutredning på grund
av arugmentation vid behandling med
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 ramipexol, och inte heller har frågan
p
om ändrad dosering aktualiserats.
Styr läkemedelsbolagen vad
myndigheterna får göra?
– Det är lagstiftaren som bestämt hur
en uppdatering av produktinformation
ska gå till. En uppdatering av produktinformationen bygger på en kombination
av säkerhetsövervakning, som åligger
både företagen och myndigheterna, och
myndigheternas uppdrag att utreda
inkommande ansökningar som ligger till
grund för skrivningar i produktinformationen.
Läkemedelsverket har kontroll
funktion och säkerhetsövervakning.
Utifrån säkerhetsperspektivet borde väl
Läkemedelsverket kunna agera?
– Ja, varje år ger vi ut behandlingsrekommendationer. De tas fram inom
professionen. När man lärt sig mer om
produkten kan den kunskapen ligga till
grund för reviderad rekommendation.
Det åvilar regionerna att sprida sådan
kunskap.
Vem tar ansvar för att det görs nya kliniska
studier när ett patent har gått ut?
– När ett patent har gått ut leder det
tyvärr till minskad aktivitet. Det pågår
en större diskussion inom EU om hur
man skall utveckla äldre läkemedel. Det
finns arbetsgrupper som jobbar med den
typen av frågor.

Det är svårare att ändra
rekommendationerna i
Fass när patentet har gått
ut, berättar Karl-Mikael
Kälkner.
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PORTRÄTT KURT HEDLUND

Kämpar för
förändring
Få känner till det så väl som Kurt Hedlund.
Både som läkare och patient har han erfarit
hur låg kunskapen om RLS är inom vården.
Han börjar närma sig 80 men jobbar fortfarande
för att få till en förändring.
TEXT: Tim Andersson FOTO: Margareta Bloom Sandebäck
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Kurt Hedlund har länge varit
med i förbundets arbete för att
förbättra för RLS-patienter.

»
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PORTRÄTT KURT HEDLUND

U

Under
90-talet
hade läkaren
Kurt Hedlund
en mycket gammal
kvinna som patient.
Under femton år av hälsokontroller hade han aldrig hittat
något fel på henne.
– Så började hon plötsligt få sådana fruktansvärda besvär av RLS, kunde inte sova en blund
på nätterna. Jag visste inte vad jag skulle göra
och skickade henne till neurologmottagningen.
De ordinerade Sifrol (pramipexol) och hon blev
tvärbra och överlycklig.
Vid ungefär samma tid började Kurt Hedlund själv att få ökade problem med benen. Han
har nämligen också RLS. Som gammal student
till Karl-Axel Ekbom, mannen som upptäckte
och myntade ”restless legs”, hade han direkt
förstått var det handlade om när han drabbats
av pirrningar och muskelryckningar i början av
90-talet.

Han hade dock inte fördjupat sig i sjukdomen
– förrän nu. Under tidigt 00-tal blev han medlem i förbundet, och insåg hur illa låg kunskapen
var också inom vården.
– Man tyckte att det här är väl ingenting, lite
pirr i benen får man stå ut med. Samtidigt som
det finns en grupp på 40 000–50 000 personer
som har en väldigt svår variant. Utan den medicin som finns tillgänglig får de ett helvete.
Nu sitter Kurt Hedlund i RLS-förbundets
stockholmsstyrelse, svarar på läsarnas frågor i
tidningen och är en av många som aktivt arbetar
för RLS-patienternas intressen.
Ett sådant gäller Neuproplåstret, som inte
omfattas av högkostnadsskyddet om det används
mot RLS. Förbundet har kontaktat Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, som ansvarar
för vad som ska ingå i högkostnadsskyddet, och
efterfrågat en omprövning.
– Vi planerar att stöta på igen. Det här är
viktigt, för använder man det där plåstret på rätt
sätt är det ett bra alternativ.

EN ANNAN CENTRAL strid gäller just läkemedlet Sifrol, där man vill se en förändring av de
rekommenderade doserna i Fass. Förbundet har
nämligen kommit fram till att ett lågt intag
jämnt fördelat över dygnet ger bäst resultat. Trots det kan man enligt Fass öka dosen
med upp till tre, fyra gånger vad som är lagom,
enligt Kurt Hedlund.
– Vid så höga intag kommer det som kallas
”augmentation” som ett brev på posten, det vill
säga: besvären ökar snarare än minskar.
Förbundet har kontaktat läkemedelsföretag
och Läkemedelsverket.
– Jag tror att de tittar på hur man gör internationellt. Där har man höga doser – men också
mycket problem med augmentation. Det i sin
tur skulle kunna vara förklaringen till att man
i många länder alltmer går över till ett annat
läkemedel, Gabapentin. Problemet med det är att
det medför väldigt besvärliga biverkningar.
Så vad skulle krävas för att få företag och

»

»DET VORE JU EN DRÖM OM
DET GICK ATT HITTA NÅGOT
SOM HJÄLPER SOM GÅR ATT
KÖPA PÅ MATAFFÄREN.«
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När Kurt Hedlunds egna
RLS-problem blev värre och han
engagerade sig i förbundet insåg
han hur låg kunskapen var om
sjukdomen inom vården.
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PORTRÄTT KURT HEDLUND

Målning och tennis är två
fritidsintressen som Kurt
Hedlund har glädje av.

Kurt Hedlund.
ÅLDER: 79 år.
BOR: Stockholm, Hässelby.
FAMILJ: Bor själv, två söner.
INTRESSEN: Spelar tennis.

myndigheter att ändra sig i de här frågorna?
Riktigt stora studier, tror Kurt Hedlund. Men det
ska många personer till för att det ska bli någon
styrka i dem och sådana skulle vara kostsamma.
Han har dock ändå visst hopp om kommande framgångar i påverkansarbetet.
– Vi jobbar ju just nu för att försöka ordna ett
samarbete med flera europeiska patientföreningar.

ALLA K AMPER FÖRS dock inte mot företag och
myndigheter. En del av Kurt Hedlunds och förbundets arbete handlar om att öka medvetenhet
kring RLS och behandlingsmetoder relaterade till
sjukdomen också inom sjukvården.
Kurt Hedlund vet bättre än de flesta hur bristfällig den kan vara, framför allt när det gäller
svårt sjuka patienter. I slutet av sin yrkesbana
hade han nämligen en privatmottagning, dit
RLS-patienter från hela Sverige sökte sig. Många
av dem hade inte lyckats få adekvat behandling
på annat håll.
– De flesta läkare känner numera till diagnosen, och de kan hjälpa dem med lätta besvär,
genom Sifrol till exempel. Men de som är svårt
sjuka har det väldigt svårt, inte minst de som
behöver komplettera en annan medicin med opioider, som är väldigt kontroversiella.
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En fråga där han just nu snabbt skulle vilja se
en ökad medvetenhet och förändrad inställning
gäller järnet. Personer med RLS har lägre nivåer
av järn i det centrala nervsystemet än andra, och
för somliga räcker det inte med tabletter som
kompensation. Förbundet arbetar därför för en
ökad användning av injektioner.
– Det knasiga är att en stor del av expertisen
är positiv till det. Jag var på ett symposium för
ett par år sen om intravenös järnbehandling, och
där satt professorer och överläkare och lovprisade de moderna järnpreparaten. De är ofarliga,
menade de.
Tyvärr finns det ett nedärvt motstånd lägre
ned i hierarkierna, säger han. Det kommer från
den tidigare generationen av injektionspreparat,
som kunde ge svåra besvär.
– Många är fortfarande skrämda av det.
Så vad behövs här? Enträgen informationsspridning, för att sakta men säkert tvinga fram
ett mentalitetsskifte. Här är Kurt Hedlund som
både läkare och RLS-patient naturligtvis särskilt
lämpad, och han gör vad han kan, inte minst
genom de föreläsningar som han regelbundet
håller för kollegor inom sjukvården.
– Ytterst är det med goda argument som
förbundet kan göra nytta.

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.

VAD HÄNDER I ER
R EGIONALA FÖRENING?
Har ni, eller ska ni,
ordna en aktivitet
någonstans i
landet? Mejla 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!
Mejla eller ring så
berättar vi mer.

LÄS VÅR FULLMATADE
PATIENTBROSCHYR!

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

m Disease WED

/ Restless Legs

Syndrom RLS

MEDLEMSFÖRMÅN!
RING FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

Sten Sevborn Gunnel Färm Emma Jakobsson Olle Jonsson
073–094 78 45 070–643 00 18 073-568 97 20 076-108 74 07

Tore Andersson Torgny Nyholm
072-241 04 70
070-670 11 22

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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Läs mer om
förbundet på
hemsidan

INFORMATION FRÅN

rlsforbundet.se

Foto: Olle Jonsson

Kurt Hedlund höll
föredrag på mötet
i Luleå.

Möte i Luleå

20:e april arrangerades ett informationsmöte i Luleå. Glädjande
»nogDen
deltog drygt 40 personer.

Norrbotten har ingen egen förening men Kristina Linder tog ett eget
initiativ med annonsering i lokaltidningar och affischer som hade satts
upp på stan.
Dr Kurt Hedlund föredrog på ett pedagogiskt och (som vanligt)
underhållande sätt basfakta om sjukdomen.
Vid fikapausen antecknades frågor som sedan lästes upp och
besvarades av Kurt.
Olle Jonsson, ordförande i Region Västerbotten, berättade därefter om
RLS-förbundets verksamhet på riksnivå.
Kristina Linder avslutade så mötet med en förfrågan om intresse för
att bilda en Norrbottensavdelning.

Text: Olle Jonsson
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TANKAR OM TELEFONRÅDGIVNING

En av de trevligaste uppgifterna
»i RLS-förbundet
är att vara tele-

fonrådgivare. Det innebär att man
ställer sig till förfogande för att
svara på frågor från medlemmar och
andra om allt mellan himmel och
jord som rör restless legs. Det visar
sig dock ganska snart att frågorna
oftast begränsar sig till att gälla
behandling och medicinering - mest
olika sorters mediciner och deras
dosering, biverkningar o d.
Det låter väl inte så trevligt,
tycker ni kanske? Men det som gör
samtalet trevligt är den rörande
tacksamhet som kommer till uttryck
hos frågeställarna. Tacksamhet för
att det finns någon som ställer upp
och lyssnar – och som dessutom i de
flesta fall också kan svara på frågor
som man gått och burit på länge!
För så märkligt ör det ju med vår
gemensamma sjukdom: de som
borde svara på frågorna, dvs företrädare för sjukvården, de kan det inte.
Och vad värre är, de vill ofta inte
ta reda på så mycket att de skulle
kunna svara.
Det är inte bara rörande utan också
skrämmande att en så utbredd sjukdom ska vara så främmande. Många
av frågorna vi får är av de mest grundläggande slag och borde ha gått att
klara av om vederbörande bara hade
brytt sig om att läsa på lite.
Men då hade vi amatörer förstås
gått miste om den sortens tacksamhetens ord som den 80-åriga damen
undslapp sig häromdagen:
- ”Vad bra att ni finns!” Text:
 unnel
G
Färm

TÄNK PÅ DET HÄR INFÖR
LÄKARUNDERSÖKNING
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:

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.
Du kan också ta med det ”läkar-till-läkarbrev”
som RLS-förbundet tagit fram. Läs mer på vår
hemsida: rlsforbundet.se eller ring 08-21 96 20 så
skickar vi brevet hem till dig.

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
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VÅGA FRÅGA

Som medlem kan du kontakta RLS-Förbundet för att få råd om din RLS. Här är svar på några
av de frågor som har kommit till förbundet under våren. Svaren är skrivna av Sören Hallberg
och granskade av läkarna Jan Ulfberg och Kurt Hedlund.

Ökade besvär efter
missfall?

?

Foto: Getty

Jag är 42 år och tror att jag haft
RLS sen barndomen. Min pappa
har sjukdomen. Jag är gift, har
två barn och jobbar i modeindustrin
i ledande ställning. Tufft, men jag
älskar jobbet. RLS-besvären har blivit
allt värre med åren. Jag sökte läkarhjälp för något år sedan, ordinerades
Sifrol (pramipexol) 0,18 mg till natten.
Fick så besvärliga biverkningar att
jag slutade snabbt. Pappa rådde mig
att ta lägre dos. Delade tabletten i fyra

och tog första delen på e.m. och resten till natten. Besvären blev betydligt mildare även om jag ändå fick upp
och gå ibland på nätterna och även
kunde känna besvär under flygresor
och teaterbesök. Det var inte värre än
att jag ändå kunde leva med besvären.
Men efter ett missfall nyligen fick
jag återigen ökade besvär, urusel
nattsömn igen, ständig trötthet och
maken klagar över att jag sparkar
så med benen. Pappa rådde mig att
vända mig till er patientförening och
be om råd.

!

Din uppdelning av Sifrol är bra
tänkt. En delning av en tablett
0,18 mg som brukar fungera utmärkt är: en fjärdedel klockan 15:30,
en fjärdedel klockan 18:30 samt en
halv vid klockan 22 eller läggdags.
Järn är mycket viktigt för
RLS-drabbade. Troligen har du i
samband med din graviditet nyligen förlorat mycket järn då barnet
i första hand tar vad det behöver.
Du borde få ditt ferritin kollat, tala
med din vårdcentral om detta. Lågt
ferritinvärde ger ofta RLS-symtom.
Ferritinet ska helst ska vara över 100,
de vanliga referensvärdena gäller
inte för oss med RLS.
Bra också att kolla B-vitamin, B9
och B12, de ska ligga inom vanliga
referensvärden.

Besvären fortsätter,
vad kan jag göra?

?

Jag är 82 år, fick RLS 2006. Jag
har högt blodtryck, höga kolesterolvärden och haft en TIA.
Klarade mig länge med 0,18 mg
Sifrol (pramipexol) till natten. Började få alltmer besvär på kvällar vid
teaterbesök etcetera för några år sen.
Succesivt ökning till två gånger 0,18
mg. Nästan besvärsfri nattetid men
besvärande trötthet förmiddagar
som biverkan. Fortsatta besvär under
eftermiddagar och kvällar.
Övriga mediciner: Crestor (blodfettsänkande statin), Trombyl (blodförtunnande), Losartan och Amlodipin
(båda mot högt blodtryck). Min doktor
säger att hon inte vet riktigt vad man
mer kan göra. Kan ni hjälpa mig på
något sätt?

!

Amlodipin har som har som
vanlig biverkan sömnighet samt
RLS-symtom som mindre vanlig
biverkan. Kanske du kan diskutera
med din doktor en alternativ medicin
som inte har dessa biverkningar?
Pramipexol (Sifrol) kan ersättas
med ett plåster Neupro 2 mg. Det ger
en jämn dosering under 24 timmar.
Klistret kan i vissa fall ge klåda, hör

»JÄRN ÄR MYCKET VIKTIGT FÖR
RLS-DRABBADE. TROLIGEN HAR DU
I SAMBAND MED DIN GRAVIDITET
NYLIGEN FÖRLORAT MYCKET JÄRN
DÅ BARNET I FÖRSTA HAND TAR
VAD DET BEHÖVER.«
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Har du
en fråg
a?

Maila t
@rlsfo ill: info
rbunde
t.se

av dig till oss om det sker, vi kan ge
tips på åtgärder. Första två-tre dagarna med Neupro kan du samtidigt
ta Sifrol, därefter helt upphöra med
detta.

”Du vill väl inte bli
knarkare?”

?

Jag är en 45 år gammal man
som har haft problem sen
ungdomen med obehag i benen.
Jag har förstått att det är ärftligt eftersom fler i släkten tycks ha samma
problem. Sökte läkare för fem år sen
och fick Sifrol (pramipexol) 0,18mg
till natten. Det fungerade bättre om
jag delade dosen till två gånger/dygn.
Efter några år byttes medicinen till
Derinik samma dos utan problem.
Vad jag förstått är det en generika
med samma aktiva substans.
Sedan två år upplever jag en försämring med mycket travande på
nätterna. Hörde från en släkting, som
också har sjukdomen, att man skulle
prova plåster i stället. Min läkare gick
med på det och ordinerade Neupro 6
mg. Kändes bra ett par veckor, men
sen tilltagande försämring med
besvär både dagar och nätter. Slutade
med plåster och hade ”ett helsike”
en vecka innan det lugnade ner sig
någorlunda. Återgick till Derinik,
men fortfarande dålig nattsömn flera
nätter i veckan. Fick av en händelse
ett recept på hostmedicinen Coccillana-Etyfin av min doktor på grund
av förkylning med ihärdig hosta. De
nätter jag tog den var jag helt fri från
mina RLS-besvär. Frågade min doktor
vad det kunde bero på. ”Det är morfin
i hostmedicinen” blev svaret och läkaren tillade, ”sånt skall vi inte hålla
på med i längden”. Släktingen med

RLS upplyste mig om att det finns
liknande substans i Citodon, som
hon får mot värk i lederna och också
brukar ta nätter då ”benen spökar”
med god effekt. Frågade min doktor
om jag kunde få ett recept på det och
ta vid behov, men det blev blankt nej.
”Du vill väl inte bli knarkare?” Jag
känner mig frustrerad över att nekas
detta när min släkting använder
Citodon mot sina RLS-besvär sedan
flera år utan minsta tecken på att ha
blivit ”knarkare”. Har ni något råd att
ge mig?

!

Sifrol innehåller pramipexol som
aktiv substans. Det gör också Derinik, men många av våra
medlemmar upplever att originalmedicinen Sifrol ofta hjälper bättre än generika (kopior). Min högst
personliga teori är att det kan vara
problem att fördela pramipexol så
alla tabletter får exakt den mängd
de ska ha. Vi talar här om delar av
tusendels gram! Kanske de som gör
originalet klarar det bättre. Många
ber sin läkare att ange Sifrol på
receptblanketten samt att medicinen

inte får bytas mot annan.
Om du vilat från pramipexol cirka
tre månader kan du gå tillbaka och
då brukar det fungera bra.
Då det gäller plåstret Neupro fick
du för hög dos, 2 mg bör vara tillräckligt. För hög dos ger ofta värre
symtom. Det gäller att hitta rätt
minsta dos som hjälper och stanna
där.
Citodon innehåller 500 mg paracetamol plus 30 mg kodein. Kodeinet
omvandlas till morfin i kroppen.
Paracetamol är smärtstillande men
hjälper till en del också mot RLS.
Morfin är opioid som är mycket
effektiv mot både smärta och RLS.
Tabletter med enbart kodein 25 mg
finns och brukar ordineras mot bland
annat hosta.
Vi vill också tipsa om Targiniq som
är godkänt av Läkemedelsverket för
behandling av svår RLS. Medicinen
innehåller opioiden oxikodon plus
naloxon som motverkar förstoppning
som är en vanlig biverkan. Din läkare
kan läsa i Fass om medicinen.
Här kommer en till mycket personlig åsikt: byt läkare.

RASTLÖS #2 2022 23

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 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: R
 LS-Förbundet, Föreningshuset,
Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm
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