
Rest Less Legs Syndrome
(RLS) 

Willis Ekbomssjukdom 
(WED)

Relativt vanlig sjukdom och viktig orsak till sömnstörning 
hos både vuxna och barn

Producerat av Gunnar Brodd BUP–läkare Uppsala 2021



NÄR VAR HUR ang RLS/WED

Disposition Målet med denna info

� Beskrivning av 
tillståndet

� Bakgrund
� 2 typer av sjd
� Anamnes och utredning
� Diagnoskriterier 
� Diff-diagnoser
� Egen och farmaka-

behandling



Bakgrund
Lokala besvär

� Debut: alla åldrar 
� Prevalens: ca 2% barn, 

vuxna ca 2-10%
Dvs Relativt vanligt men  

underdiagnostiserat
Symtom: 
• Sensomotoriska besvär i 

ffa ben ev armar och 
bål 

• Sömnstörning som leder 
till dagtrötthet



Lidandet är stort

Pat med RLS har 
t o m sämre 
livskvalitet än 
kroniska 
sjukdomar tex. 
diabetes typ2 
/depression



2 typer av 
sjukdomen

1. Primär är idiopatisk-
ofta ärftlig
2. Sekundär pga av 
järnbrist  bl a 
njursjukdom, 
blodgivning eller 
graviditet / 
menstruation



Klinik: anamnes

Vanliga symtom/tecken 
för barn Cykelspark hjälper inte

• Uttalat behov att röra 
på benen som minskar 
besvären

� Smärta i hud eller 
skelettet

� Domningar, sveda, 
spänningar

� Vaknar upp efter 1-3 
timmar och gråter, slår 
sig å benen och kan ej 
sitta/ligga stilla



Mer anamnes

Dygnsrytm och 
symtom Specifik insomni-orsak

� När: Mest på kväll och 
natt

� Hur: Sömnsvårigheter 
med multipla 
uppvaknanden

� Växlande symtom för 
både samma barn och 
mellan dem

� 80% med PLM (Periodic
Limb Movments) dvs rör 
ben/fötter i sömnen

� Motvilja till läggning….



Ökad risk hos våra pat i o m 
ADHDsamband

Risk för svår nattning Debut i barndom

� Vuxna anger 10% 
debut i ungdomen

� Risk att växvärk/ 
”spring i benen”, 
feltolkas

� Komorbiditet med 
ADHD/NPF



Hur utreda?

Utredning: Diagnoskriterier:

SPECIFIK ANAMNES: 
� LÄKEMEDEL  

Dopaminantagonister dvs
propioamazin, antihistaminer
Antidepressiva-SSRI, SNRI, 
tricyklica

� ARV
� DETLAJERAD SÖMN-

ANAMNES: inkl typiska 
symtom

Soma-status inkl neurologi
� Lab: Fe Ferritin Kreatin B12 SR 

Folat Glc

1. Behov att röra på ff.a
benen pga. 
smärta/obehag

2. Lindras vid rörelse
3. Kommer vid inaktivitet
4. Förvärras under 

kväll/natt
5. Andra förklaringar 

uteslutna med lab./ 
undersökning



Övr utredning

Diff diag: Något är fel…..

� Cirkulatorisk
insufficiens

� Spinala skador
� Polyneuropati
� Nattliga vadkramper
� Växtvärk



Etiologi

Patofysiologi Struktur i CNS

� Troligen en störning i 
Basala gangliernas 
dopaminsystem

� Stark ärftlig faktor 
vid ideopatisk form



Behandling 1

Egenbehandling Att undvika 

� Regelbunden läggtid
� Undvik kaffe/te, 

energidryck mm, 6 tim. 
innan läggning

� Alkohol/nikotin kan 
förstärka besvären

� Ingen kraftig motion 4 tim 
och varva ner 2 tim innan 
läggning

� Vanlig sömnhygien, dvs
mörkt, svalt ej blått 
skärmljus



Tips från drabbade

Undvik denna 
spikmatta Knep

� Stretching
� Kompressionstrumpor
� Varm/kall dusch
� Massage, TENS
� Akupunktur
� Spikmatta
� Avslappning
� Mental fokusering



Behandling 2

Behandlingstrappa med 3+1 steg
� 0. Tillse att Ferritinvärdet ligger i ref. omr överkant gärna 

över 100 mikrogram pga. dess betydelse för funktionen i 
CNS/Basala ganglier

� 1. Dopaminergika tex levodopa/Madopark, finns även i 
plåsterform med risk för augmentation som leder till 
minskad effekt ev mer symtom (ev likt depression). Ges v 
b i mkt små doser

� 2. Alfa2-delta-ligander dvs gabapentin och pregabalin ger 
andra biverkningar men minskad risk för augmentation

� 3. Opioider i lågdos men som flerdos under dygnet om 
svåra problem men god effekt – Obs risk för missbruk (Obs 
ok för vuxna men ej studerat för barn)

Ev kombinations behandling



2% av barn med RLS fler inom 
BUP….

Take home message .

� Fråga alla pat om 
sömn, vid problem 
utred noga När Var och 
Hur?

� Fråga speciellt om ev
förbättring vid rörelse

� Utred enl. mall
� Börja med järn om 

brist, sen övr preparat



Källor

Artiklar Patient organisation

� Läkartidningen: 
2014, 111 av Jan 
Ulfberg Umeå 

� Janus info om RLS av 
Kristina Tedroff
barnneurolog ALB 
11/11-20

Info texter från RLS/WED 
förbundet-se deras 
hemsida för mer info, 
där finns bl a:

• Bas info vid RLS
• Symtom diagnos RLS
• Behandling av RLS
• Översikt av RLS 
av Kurt Hedlund m fl

allmänläkare 


