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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 4:  Stor enkätstudie ökar kunskapen om RLS
Sidan 8: Porträttet: Rose-Marie Bergman i Käglinge
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LEDARE   SÖREN BERG

Att vi som patientföreträdare 
är inbjudna att delta i den 

europeiska expertorganisa-
tionen EURLSSG:s arbete. 

Att vi ständigt tvingas 
påminna om att många 
RLS-patienter far illa  

helt i onödan.

TOPPEN BOTTEN

P atientberättelser är 
huvudtemat i det här 
numret. Du som själv 
har RLS kommer nog 
att känna igen en hel 

del, även om du förhoppningsvis 
inte har så svåra besvär som en 
del av skribenterna. Patientbe-
rättelserna är viktiga var för sig. 
Samtidigt utvecklar de den över-
gripande kunskapen om RLS.

En del beskriver RLS som ”lätt 
pirr i benen”.  Om du är en av 
dem som har lindriga besvär vill 
jag gratulera. Också måttliga 
problem ska tas på allvar;  även 
du har förhoppningsvis nytta av 
råd och tips och du är naturligt-
vis välkommen i RLS-Förbundet. 

Men det är ett problem att en 
del läkare och andra i vården tror 
att dessa lättare varianter av RLS 
är den enda formen av sjuk-
domen. Riktigt illa blir det när 
patienter med svår RLS avspisas 
med råd och behandlingar som 
inte alls svarar mot behovet. Den 
som haft huvudvärk några gånger 
vet inte allt om migrän.

Längtan efter att få träffa en 
kunnig läkare är ett återkom-
mande tema i våra medlemmars 
berättelser. Det borde inte vara så 
svårt som det ofta är. Visst kan 
det behövas specialistkunskaper 

som alla läkare inte 
kan ha. Och visst  
behöver det bli lätt-
are att få träffa en 
RLS-specialist. Men 
faktum är att de fles-
ta RLS-sjuka kan få 
bra hjälp av nästan vil-
ken läkare som helst, såvida 
hon eller han är lyhörd, uthållig 
och beredd att ta till sig den  
kunskap som går att hitta till 
exempel via RLS-Förbundets 
hemsida. Kunskap är inte bara 
något som finns hos specialister 
och ska föras ut till andra, det 
är också något som växer fram 
i samspelet mellan patient och 
vårdgivare. 

Det sägs ibland att det behövs 
mer patientinflytande i vården, 
och det är naturligtvis vällov-
ligt. Men det är lite underligt att 
man beskriver vården som något 
bortanför oss patienter, dit vi 
behöver bjudas in. Ibland borde 
man vända på resonemanget och 
diskutera vilket vårdinflytande 
vi vill ha i våra patientliv: Vilket 
stöd vill vi ha? Hur och när? Vad 
kan och vill vi klara själva om vi 
får rätt förutsättningar?

Våra kunskaper om hur RLS 
kan fungera i praktiken är 
grunden för förbundets arbete. 

Tillsammans med 
patientorganisatio-
ner i andra länder 
utvecklar vi mycket 
kunskap. Vi vet hur 
sjukdomen yttrar 
sig och vad som 

kan lindra besvären. 
Vi har goda relationer till 

forskare både i Sverige och 
internationellt, men forskarna 
behöver bli fler och våra erfaren-
heter bör ännu mer än hittills 
bidra till frågeformuleringarna. 

Som du kan läsa på sidan 20 
i det här numret av Rastlös har 
RLS-Förbundet en ambitiös ar-
betsplan. Ditt medlemskap lägger 
grunden. Ett högt medlemsantal 
stärker vår auktoritet och din 
medlemsavgift möjliggör arbe-
tet. Om du dessutom har möj-
lighet och intresse att delta i det 
praktiska arbetet är du mycket 
välkommen att höra av dig! 

Sören Berg
Ordförande

Forskningen behöver 
våra berättelser

»DEN SOM HAR 
HAFT HUVUDVÄRK 

NÅGRA GÅNGER 
VET INTE ALLT  

OM MIGRÄN.«
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AKTUELLT

Engagerade  
medlemmar  
för forskningen 
framåt

Över hälften av RLS-förbundets 
medlemmar har svarat på enkätfrå-
gor till den stora forskningsstudie 
vid högskolan i Jönköping som vi 
tidigare skrivit om. Professor Anders 
Broström är glatt överraskad över 
engagemanget.
 Innan sommaren fick ett stort antal 
av RLS-förbundets medlemmar ett 
antal enkätfrågor, utskickade av en 
forskargrupp vid högskolan i Jönkö-
ping under ledning av professor An-
ders Broström. Syftet med projektet 
är att samla in kunskap om hur det 
är att leva med RLS, för att därige-
nom förbättra stöd och vård. 

Sara Holm på hög-
skolan i Jönköping 
registrerar insända 
enkätsvar.
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Svarsfrekvensen blev hög, vilket 
gläder Anders Broström:

- Vi är mycket nöjda med det re-
sultat som vi hittills fått på enkätut-
skicket och det är ännu inte för sent 
att svara. Har någon en enkät lig-
gande hemma och vill delta i studien 
så går det fortfarande fint att skicka 
in den, säger han och fortsätter:

- Vi har tagit emot närmare 800 
enkätsvar, vilket innebär att mer än 
50 procent av förbundets medlemmar 
har svarat. Detta kommer tillsam-
mans med de enkäter som under 
hösten skickas till vårdcentraler 
och sjukhus ge oss ett mycket fint 
underlag.

UNDER SOMMAREN HAR ÄVEN IN-
TERVJUER MED RLS-PATIENTER 
GENOMFÖRTS och fler kommer att 
göras under hösten. Syftet är att öka 
kunskaperna om hur hela livssitua-
tionen påverkas för den som har RLS 
och vad den enskilda patienten kan 
göra själv. 

Nästa steg i projektet blir att 
skicka ut enkäter och göra 
intervjuer med anhöriga 
till RLS-patienter för att 
öka förståelsen ock-
så för deras situation. 
Detta kommer att göras 
under hösten.

- Det ska bli myck-
et intressant att få ta del 
även av de anhörigas syn på hur 
det är att leva med RLS. Enkätsva-
ren från patienter och från anhöriga 
kompletterar varandra på ett fint sätt 
och vi ser redan nu många intres-
santa saker som säkert kommer att 
vara värdefulla inte minst för vård-
personal, säger Anders Broström.

Ny behandling 
ger hopp
» Den italienska 
forskning stidskriften 
Panminerva Medica har 
publicerat en studie som 
talar för att en variant av 
kosttillskott med tall-
barrsextrakt (handelsnamn 
Pycnogenol®), kan lind-
ra RLS-besvär. I studien 
ingick drygt 40 försöks-
personer, varav hälften i 
kontrollgrupp, och resul-
taten blev lovande. Men 
tyvärr var det inte ett 
blindtest, så placeboeffekt 
går inte att utesluta.

Läkaren och forskaren 
Jan Ulfberg, som ingår i  
den internationella expert-
gruppen för RLS, IRLSSG,  
tycker att resultaten är 
intressanta. Han ser  
positivt på att producenten 
planerar nya studier med 
dubbelblindtest, där både 
försökspersoner och de  
som genomför studien  
hålls ovetande om vilka 
som får kosttillskottet  
och vilka som får overk-
samt placebo.

Text: Sören Berg

PARALLELLT MED ENKÄTER OCH 
INTERVJUER HAR PROJEKTGRUPPEN 
GJORT EN SAMMANSTÄLLNING AV 
PUBLICERADE FORSKNINGSSTUDIER 
från de senaste tjugo åren, där man 
tittat på förekomst av RLS och hur 
sjukdomen påverkar livskvaliteten 
hos de som är drabbade. En första 
forskningsartikel är skickad till en 
engelsk sömntidskrift och en till är 
under bearbetning. 

Den sammanlagda kunskapen 
från de olika delarna i projektet ska 
användas för att utveckla ett pro-
gram för egenvård hos RLS-patien-

ter, i förhoppningen att det ska 
kunna användas som ett 

komplement till läke-
medelsbehandling.

- Vi är myck-
et tacksamma för det 
engagemang som alla 
medlemmar har visat. 
Det är ovanligt med 

en så hög svarsfrekvens 
på en enkätundersökning. Vi 

kommer så fort vi har resultat klara 
att rapportera dem i vetenskapliga 
tidskrifter och till vården, men också 
till RLS-Förbundets medlemmar. 
Det är viktigt att resultaten från de 
här studierna kommer ut, avslutar 
Anders Broström.   

»VI ÄR TACK-
SAMMA FÖR DET 

ENGAGEMANG 
MEDLEMMARNA 

VISAR.«
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TEMA

PATIENTERS  
EGNA  

BERÄTTELSER
I början av sommaren efterlyste vi  

medlemmarnas egna berättelser om hur  
det är att leva med RLS. Många intressanta  

bidrag kom in och i det här numret av Rastlös  
har vi valt ut några stycken. Fler hittar du  
i kommande nummer och på hemsidan.
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TEXT: Gunilla Salo

DET HAR VARIT SPÄNNANDE FÖR OSS I REDAKTIONEN ATT TA 
DEL AV ALLA BERÄTTELSER. Vi har blivit rörda, berörda, arga 
och ledsna om vartannat.  Ibland glada också. 

Det som är positivt är att en fungerande tillvaro är möjlig 
för den som har turen att få en läkare som förstår vad RLS 
innebär. Det räcker inte att pröva en åtgärd eller medicin 
utan uppföljning och utvärdering - man kan behöva prova 
många olika insatser för att hamna rätt. Som patient krävs 
att man är påläst och aldrig ger sig, utan söker sig framåt 
tills det blir bra. 

Det har också varit intressant att läsa om olika knep som 
hjälpt medlemmar att hantera sin situation och roligt att 
höra att många fått god hjälp av oss på förbundet. Det är 
tydligt att det inte finns en lösning som passar alla, utan att 
det som fungerar är individanpassade åtgärder med olika 
kombinationer av medicin och livsstilsförändringar.

MÅNGA BESKRIVER EN LIKNANDE ”RESA” SOM RLS-PATIENT: 
Man får på olika sätt hjälp av en medicin som är fantastisk i 
början, men sedan kan orsaka ökade besvär. Här är vi tillba-
ka till problemet med bristande uppföljning.

Många har besvärligt att få rätt medicin och famlar efter 
något som ska fungera. Alla läkare är inte engagerade och 
kunniga, det händer att patienter blir avfärdade som ”gam-
la” eller får höra att de måste räkna med problem. Andra 
kan få höra att de är för unga för vissa typer av mediciner. 
Ytterligare några råkar ut för rena kvacksalvare, som utlovar 
fantastiska resultat men det enda som händer är att plånbo-
ken töms.

En övrig iakttagelse är att problemen för kvinnor kan de-
butera vid graviditet. Flertalet som skickat in sina berättelser 
är kvinnor och det är också de som oftast beskriver en oen-
gagerad vård. Det visar att vården inte är jämlik. Det verkar 
fortfarande vara så att kvinnor inte tas lika mycket på allvar. 
Kvinnor, stå på er! Ni ska ha exakt lika bra vård som en man.

Det som är riktigt tråkigt att läsa är när sjukdomen leder 
till så stora besvär att man hamnar i social isolering, eller 
till och med funderar på att ta sitt liv. 

Vi har en stor uppgift att föra fram att denna sjukdom är 
av sådant allvar. Som en medlem skrev; ”Man dör inte av 
den här sjukdomen, men man dör med den”. 

VI VILL TACKA ALLA FÖR ERA BIDRAG. Vi tar vara på dem, 
även om inte alla publiceras. Alla berättelser utgör ett viktigt 
underlag i vårt vidare arbete. »

PATIENTBERÄTTELSER   TEMA

»KVINNOR, STÅ  
PÅ ER! NI SKA  

HA EXAKT LIKA  
BRA VÅRD SOM  

EN MAN.«
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Rose-Marie 
Bergman 
växte upp på 

den tiden barn 
förväntades sitta 

stilla och vara tysta 
vid bordet medan de vuxna 

pratade. 
– Jag var ett väldigt stillsamt barn, tyst och 

lugn. Ändå fick mamma säga till mig att vara 
still ibland när vi var hemma hos farmor för att 
jag satt och hoppade med benen, berättar hon.

Att den krypande, nästan krampartade käns-
lan skulle kunna vara något annat än ”spring i 
benen” och senare i tonåren ”växtvärk”, var det 
aldrig någon som tänkte på.

Inte Rose-Marie heller. På barns vis var hon 
oftast i rörelse och det dröjde länge innan hon 
började undra varför det kändes så obehagligt 
när hon var stilla.

– Jag var nog i trettioårsåldern första gången 
jag tänkte att jag kanske hade ”rastlösa ben”, 
som man sa på den tiden. Då klassades det inte 
som en sjukdom och jag tänkte aldrig på om det 
skulle gå att behandla eller medicinera.

EFTER FÖRSTA GRAVIDITETEN, då Rose-Marie 
var 34 och fick tvillingflickor, kom krypningar-
na även i armarna. När hon nämnde det för sin 
läkare blev svaret ”det kan man inte ha”.

Det skulle dröja ytterligare tretton år innan 
hon tog upp problemet med en läkare igen. Då 
hade hon hört talas om att det fanns en medicin 
som hette Madopark (levopoda och benserazid) 
och som egentligen var mot Parkinsons sjukdom, 
men som även hjälpte mot rastlösa ben.

– Jag gick till en läkare på vårdcentralen i ett 
annat ärende och nämnde det jag kallade ”spatt 
i benen” och att jag hört att Madopark kunde 

R
»JAG TÄNKTE ALDRIG PÅ OM DET 

SKULLE GÅ ATT BEHANDLA.«

»

PORTRÄTT   ROSE-MARIE BERGMAN

”Jag fick ställa  
diagnosen RLS själv”

TEXT: Anne Ralf Hållbus  FOTO: Christian Andersson

I nästan fyrtio år levde Rose-Marie Bergman med 
krypningar i benen utan att få en diagnos. När hon väl 
kom till en läkare blev hon inte trodd. Inte förrän hon 
själv läst på om RLS fick hon den hjälp hon behövde.
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Att själv leta 
kunskap för 

att få rätt vård 
tar energi. I 

trädgården får 
Rose-Marie  

Bergman  
återhämtning.
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Rose-Marie Bergman
BOR: I Käglinge utanför Malmö.

ÅLDER: 62 år.
YRKE: Sjuksköterska, numera pensionär.

FAMILJ: Man och tre vuxna barn.
FRITIDSINTRESSEN: Trädgårdsamatör.

hjälpa. Svaret blev ett bestämt nej – det läke-
medlet gav alldeles för mycket biverkningar. Så 
jag gick hem igen, utan en ordentlig diagnos och 
utan medicin.

Idag säger Rose-Marie att hon nästan skäms 
över att hon inte sökt och krävt hjälp tidigare. 
Hon som ändå är sjuksköterska och har arbetat 
så många år i hemsjukvården.

– Det var hela tiden så mycket annat i livet. 
Barn, arbete, föräldrar som blev äldre… Jag job-
bade natt i sjutton år och tänkte att det var det 
som gjorde att jag inte kunde sova. 

FÖR FEM ÅR SEDAN, vid 57 års ålder, kom Ro-
se-Marie ändå iväg till en läkare igen. Och den 
här gången lät hon sig inte avspisas.

– Innan jag gick dit hade jag varit på en 
föreläsning i RLS-förbundets regi och även läst 
boken ”Rastlösa ben och dålig sömn” av Sten 

Sevborn. Nu hade jag tillräcklig kunskap för 
att kunna ställa krav och när läkaren föreslog 
sömntabletter och psykologhjälp för mina besvär 
sa jag blankt nej. Jag ville ha Sifrol, säger Ro-
se-Marie och konstaterar:

– Jag fick alltså själv ställa min diagnos och 
bedöma vilken behandling jag behövde.

I fyra år åt hon Sifrol (pramipexol). I början 
gav medicinen god effekt, men sedan avtog ver-
kan. Nu litade hon inte längre på att läkarna på 
vårdcentralen visste vad de gjorde, så hon krävde 
remiss till en neurolog. 

Men än en gång möttes hon av misstro istället 
för vilja att hjälpa.

– Neurologen var en privatpraktiserande äldre 
läkare som lade armarna i kors över bröstet och 
sa ”nej, nej, nej” när jag nämnde att Madopark 
skulle kunna hjälpa mig. Det fanns alldeles för 
mycket biverkningar, tyckte han.

Istället fick Rose-Marie Adartrel (ropinirol) 
och Gabapentin och idag konstaterar hon att de 
förändrat hennes liv.

– Äntligen kan jag sova hela nätter! I sex, sju 
och tillochmed åtta timmar. Tidigare sov jag 
mellan tre och fem osammanhängande timmar 
per natt, men förstod inte att det berodde på RLS. 
Antagligen hade jag småryckningar i benen som 
jag inte märkte, men som störde sömnen.

BIVERKNINGARNA DÅ, hur gick det med dem? Jo, 
de finns – även om Rose-Marie sluppit de flesta 
och värsta av alla dem som står på bipacksedeln.

– Det värsta för mig är tröttheten. Jag kan 
bokstavligen somna sittande, när jag och min 
man är bortbjudna på middag. När jag är uppe 
och rör på mig är det inte så farligt – men då kan 
jag å andra sidan inte somna på kvällen, säger 
Rose-Marie, men konstaterar ändå:

– Fördelarna med medicinerna överväger alla 
gånger. Jag tar mycket hellre tröttheten än kryp-
ningarna och kramperna.

Rose-Marie har tre vuxna döttrar och en av 
dem har också RLS. Hon skulle inte rekommen-
dera sin dotter som är så ung och har förhållan-
devis lindriga besvär att ta mediciner, med tanke 
på biverkningarna.

Hennes råd till dottern är istället: Läs på! Lär 
dig så mycket du kan om sjukdomen och gå med 
i RLS-förbundet.

– Det händer nya saker inom forskningen hela 
tiden. Jag hoppas att fler och fler läkare, även 
på vårdcentralerna, tar till sig nya rön. Det har 
gjorts studier kring exempelvis järninjektioner 
och selen och även om läkarna givetvis inte kan 
rekommendera det innan det finns vetenskaplig 
evidens, så kan de åtminstone diskutera sådana 
saker med patienterna.  

Rose-Marie Bergmans  
liv förändrades när  
medicin hjälpte henne 
att sova på nätterna.

»

PORTRÄTT   ROSE-MARIE BERGMAN
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”Jag kunde  
aldrig ha  
min dotter  
i knäet”
ANNBRITTS  
BERÄTTELSE:
”Jag är en tant på snart 82 
år som går och går men 
aldrig kommer fram 
till något. Det är 
mina rastlösa ben 
som aldrig lämnar 
mig ifred. Det bör-
jade när jag var  
i elvaårsåldern. 
Kanske ännu tidigare.

Min mamma sa att jag 
låg vaken långt efter att mina 
syskon somnat. Som liten i ett sov-
rum som jag delade med fyra sys-
kon fick vi ligga ”skafots”. Då fick 
jag bannor för att jag sparkades.

Eländet har kommit och gått i 
perioder. ”Rör på dig”, brukade  
jag få höra. Jag som fotvandrat  
från Ystad till Haparanda många 
gånger om. 

Min dotter klagade på att hon 
aldrig kunde sitta i mitt knä. Vet 
inte hur många TV-program jag 
sett stående. Eller hängt över 
diskbänken och löst Sudoku eller 
korsord, ibland hela nätter.

Åka bil är en pärs. Har fått stan-
na och gå runt bilen några varv, 
men så fort jag satt mig och tagit 
på mig säkerhetsbältet så har det 

varit färdigt igen. Vad som är svårt 
är att jag aldrig kan lita på hur 
länge vi kan stanna om vi är bort-
bjudna, min gubbe och jag, innan 
vi får tacka för oss och åka hem. 
Aldrig göra några längre resor med 
bil eller övernatta borta.

De bästa stunderna i mitt liv 
är när jag vaknat av mig själv och 
kunnat ligga kvar i sängen en 
stund utan att det krupit i benen. 
En konstig sak: För ett tag sedan 
fick jag Borrelia och penicillin. 
Samtidigt fick jag hög feber som 

varade i sex dygn. Somnade så 
fort jag la mig ner och sov 

nästan hela dygnet. 
Detta utan att det kröp 
i benen en enda gång 
på sex dygn! Kan febern 
ha inverkat på hjärnan? 
l vilket fall så har jag 
inte varit så utvilad 

på många år. Men nu är 
febern borta och allt är som 

vanligt igen.

I BÖRJAN FANNS INGEN HJÄLP  
ATT FÅ. På senare år har jag medi-
cin som hjälper när jag har tur, tar 
den i rätt tid och inget rubbar det 
hela. Min stora oro är den dagen 
jag inte orkar gå upp och röra mig. 
Hur kommer det att gå? Hoppas det 
hinner komma nya mediciner som 
kan göra livet lite lättare för oss 
med RLS.

Så vill jag tacka min andra hälft 
som hela tiden funnits där och 
lyssnat och förstått. Aldrig ett  
ont ord eller suckar för att jag inte 
varit så rolig alla gånger. Tack, 
vännen.”  

Annbritt Ekman Johannesson, 
Köpmannebro

Sömnlösa nätter 
och oförstående 
läkare. Men också 
kärlek från förstå-
ende anhöriga och 
lättnaden när man 
får ett läkemedel 
som hjälper.  
Här berättar några 
av våra medlemmar  
med egna ord om 
livet med RLS.

MED EGNA ORD
– MEDLEMMARNAS BERÄTTELSER OM LIVET MED RLS
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”Jag känner  
mig inte  
orolig längre”
MONICAS BERÄTTELSE:
Det börjar krypa i mina ben på kväl-
larna och jag funderar. Så här hade ju 
både mormor och mamma det också. 
Men själv negligerar jag symtomen i 
flera år. Om jag inte bryr mig så för-
svinner nog besvären, tänker jag.

Tio år senare travar jag runt på 
kvällarna, precis som mormor och 
mamma. Eller också sitter jag i 
hörnet i köket och pressar knä och 
underben hårt in i skåpluckorna. Jag 
har ett stort obehag i benen, ända 
upp i ländryggen. Armarna rycker 
nästan lika mycket som benen.

Det är som att ha något som rör 
sig, rinner och bränner inne i ben 
och armar. Smärtan ökar över 
tid och det som hjälper är att 
röra på sig. Jag har särskilda 
rundor därhemma som jag går 
på kvällarna och nätterna. 
Jag går och går, sover mikro-
sömn samtidigt som jag går. 
Vintertid går jag ut barfota och 
ställer mig i snön och på sommaren 
spolar jag benen med kallt vatten ur 
trädgårdsslangen.  Sover gör jag allt 
mindre och jag blir allt tröttare på 
dagarna.

SÅ HÄNDER DET SIG ATT JAG FÅR 
EN NY HUSLÄKARE. En lyhörd och 
skicklig läkare som tar mig och mina 
besvär på allvar. Hon skickar remiss 
för vidare utredning. Jag får med mig 
mätutrustning hem som ska mäta 
mina rörelser, hjärnaktivitet och 
syresättning under en natt.

Jag lämnar in mätutrustningen 
för analys. Läkaren frågar hur jag 

till behandling. Läkaren lugnar mig 
genom att förklara hur liten dos som 
ordineras vid RLS och att det inte 
går att jämföra med den dos Parkin-
sonpatienter får.

På kvällen tar jag fram min nya 
medicin och enligt läkarens ordi-
nation sväljer jag en kvarts tablett. 
Det som händer efter tjugo minu-
ter kommer jag inte att glömma så 
länge jag lever. Jag sitter som vanligt 
på en köksstol med benen intryck-
ta mot hörnets underskåpsluckor 

mår och jag säger att jag är lite trött. 
Han svarar: ”det var konstigt, du 
som ändå har sovit en och en halv 
timme i natt, hur kan du vara trött?” 
Läkaren slutar vara ironisk och 
förklarar att det inte är något fel på 
mina ben utan att problemet sitter i 
hjärnan och att det finns läkemedel 
som kommer att hjälpa mig. Jag har 
läst på en del om Restless legs (RLS) 
och vet att man kan behandla med 
L-dopa som används för Parkin-
sons sjukdom och jag är tveksam 
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»MINA BESVÄR 
LIKSOM RINNER 
UR BENEN. JAG 

GRÅTER OCH 
JUBLAR PÅ EN 

GÅNG«
”När förste sonen var född försvann de, krypningarna  

i benen och besvären var glömda. Tillfälligheter, tänkte jag.  
Tillfälligheterna med nämnda krypningar återkom dock, när  
son nummer två var på gång. Det blev slitsamma nätter med  
många vaken timmar. När sonen var född var krypningarna  

borta – till jag var gravid med son nummer tre.
Visst måste myrkrypningarna i benen vara symptom på något,  

tänkte jag. Men jag tog aldrig upp frågan med läkare utan trodde  
att de hörde ihop med graviditeterna. Efter att jag fött vår dotter,  

barn nummer fyra, försvann inte krypningarna.
I dag är det 46 år sedan krypningarna i benen började och sedan  

tio år tillbaka äter jag Sifrol (pramipexol). Jag tar 0,35 mg, uppdelat  
på två tillfällen på kvällen. För det mesta hjälper tabletterna, men  
ibland får jag ändå krypningar i armarna, som jag upplever som  

minst lika obehagliga som de rastlösa benen.”

Kerstin Fransson
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och plötsligt händer det. Mina inre 
besvär liksom rinner ur benen, ut 
genom tårna och försvinner. Det är 
en så ljuvlig upplevelse att jag gråter 
och jublar av lycka samtidigt.

SÅ INTRÄDER EN TID DÅ JAG I PRIN-
CIP ÄR BESVÄRSFRI. Jag vågar till 
och med gå på teater och bio. Men 
säg den lycka som varar för evigt. 
Besvären kommer tillbaka och min 
husläkare ordinerar succesivt mini-
malt höjd dos av Sifrol (pramipexol) 
och lägger till Citodon (kodein och 
paracetamol). 

Så flyttar vi och listar oss på en ny 
vårdcentral. Döm om min förvåning 
när den nya läkaren hävdar att RLS 
är en enbart vaskulär (kärlrelaterad) 
sjukdom och att hon inte kommer att 
skriva ut Citodon. Jag förklarar att 
det är ett rekommenderat läkeme-
del och att jag stått på samma dos 
i många år, så något missbruk av 
opioider föreligger inte här. Men jag 
talar för döva öron.  

Hemma på kvällen ilsknar jag 
till. Jag är legitimerad sjuksköterska 
och vet att så här ska vården inte 
bemöta sina patienter. Jag skriver 
ett brev till läkaren där jag berättar 
hur jag uppfattat dagens besök, att 
jag önskar remiss till neurolog samt 
att jag rekommenderar ett besök på 
dåvarande WED-förbundets (numera 
RLS-förbundets) hemsida för att lära 
sig mer om diagnosen.

Efter en tid blir jag kallad till neu-
rolog. Läkaren lyssnar och ställer bra 
frågor. När han ser hur trött och led-
sen jag är bakom ett glatt yttre, talar 
han lugnt om för mig att jag kommer 
att få hjälp. De närmaste åren går jag 

regelbundet hos denna neurolog för 
utprovning och inställning av läke-
medel mot min RLS. 

Jag lär mig mer om risken för 
augmentation, det vill säga för hög 
dos som ökar besvären; att det är 
jätteviktigt med sömn och att jag 
inte ska vara orolig – det finns bra 
behandling. 

SEDAN JAG BLEV MEDLEM I RLS- 
FÖRBUNDET KÄNNER JAG MIG INTE 
LÄNGRE SÅ ENSAM MED MINA BESVÄR. 
Jag är trygg med ett förbund som  
för vår talan i vården, som har ”örat 

mot rälsen” och följer utveckling  
och forskning. 

Min RLS kommer i skov, tidvis är 
symtomen lättare men rätt som det 
är kommer jag in i en period med 
mer besvär. Men jag känner mig inte 
orolig längre. Jag har mina medi-
ciner och jag har kunskap om min 
RLS. Det är också roligt att kunska-
pen om RLS ökar inom vården och i 
samhället. Många har förstått att de 
har diagnosen själva, andra känner 
till någon som har RLS eller har hört 
talas om sjukdomen.  

Monica Tietze Wirén

Utdrag:

PATIENTBERÄTTELSER   TEMA
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RLS och jag –  
ett ofrivilligt  
partnerskap 
ANN-MARIS  
BERÄTTELSE:
”Vi har krigat tillsammans i sex de-
cennier nu, RLS och jag. Oskiljaktiga 
i en symbios av respekt och hat men 
också förtvivlan och uppgivenhet. Vi 
har inte slutit fred men försöker att 
hålla ett hanterbart vapenstillestånd 
och leva ett bra liv tillsammans.

För ett trettiotal år sedan blev vi 
äntligen presenterade för varandra 
och fick veta vilka vi var. Då för-
ändrades allt. Jag, en påläst patient, 
träffade en lyssnande och förstående 
läkare och ett nytt liv kunde börja. 
Nu fanns det plötsligt olika vapen 
som fungerade för att hålla den ter-
roriserande fienden stången.

JAG FICK PRÖVA ALLA MEDICINER SOM 
FANNS PÅ MARKNADEN. Ett nytt liv 
öppnades. RLS:en fick kapitulera. I 
alla fall delvis. Med olika kombina-
tioner av mediciner kan jag hantera 
min RLS och numera kan jag otroligt 
nog sova en hel natt! 

Nu kan jag gå på bio, konserter, 
teaterföreställningar, middagsbjud-
ningar och resa med flyg och buss. 
Jag kan själv bestämma och göra vad 
jag vill. Dessförinnan var det RLS:en 
som styrde mitt liv. Det var en riktigt 
grym fiende som utsatte mig för ren 
och skär tortyr varenda dag. 

Eftersom jag upplevde det som 
”skämmigt” att försöka förklara mina 
problem för min omgivning brukade 
jag skylla på min dåliga rygg, när 
jag inte kunde sitta still eller varit 
tvungen att tacka nej till olika evene-
mang. Ingen skulle ändå förstå.

TEMA   PATIENTBERÄTTELSER
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»RLS HAR  
FUNNITS I SLÄK-

TEN I MÅNGA 
GENERATIONER.  

JAG ÄR DEN  
FÖRSTA SOM 
FÅTT HJÄLP«

Man brukar beskriva RLS som 
”myrkryp” i benen. Det låter ju inte 
så allvarligt men min verklighet 
är betydligt värre än så. Det kan 
närmast beskrivas som en smärt-
sam och krampaktig elström som 
pulserar djupt inne i benen. Kroppen 
reagerar med ryckningar och spas-
mer, som jag inte själv kan påverka. 

RLS KAN ANFALLA I ALLA LÄGEN. Det 
kvittar om man sitter, ligger eller 
står. Du bestämmer inte själv om 
du vill ligga kvar och dra dig lite 
på morgonen. RLS:en tvingar dig 
att stiga upp, hur trött du än är. Du 
kan inte ligga i sängen och läsa en 
bok innan du somnar. Då kommer 
RLS:en och terroriserar dig. Det har 
blivit många ofrivilliga nattprome-
nader under åren.

Den förstående maken började 
med att flytta isär dubbelsängarna 
men flyttade snart till eget sovrum 
för att inte bli störd av en sparkande 
partner som inte kunde ligga still. 
Inte ens katten ville ligga hos mig.

Jag har läst om en tortyrmetod 
som går ut på att låta vatten droppa 
ner på fången. Till slut upplevs 
denna droppe djävulskt tung och 
smärtsam. Jag kan inte låta bli att 
jämföra RLS med denna droppe 
vatten. I början är den bara obe-
haglig, men efter hand blir det galet 
plågsamt.

En utlösande faktor till besvären 
med RLS tycks vara avslappning. 
I såväl mitt tidigare yrkesliv som 
i föreningsverksamhet och i det 
sociala livet har jag gärna tagit på 
mig en ledarroll som krävt koncen-
tration och fokus istället för att vara 
en passiv åhörare.  Det har i alla fall 
hjälp mig och gett mig livskvalitet. 
Idag är jag en aktiv pensionär 70+ 
som kan njuta av livet.

RLS har funnits i min släkt i 
många generationer men jag är nog 
den första som har fått riktig medi-
cinsk hjälp mot denna sjukdom.  
Jag sänder en tacksamhetens tanke 
till alla forskare över hela världen 
som enträget fortsätter att ta fram 

nya verksamma mediciner. En  
dag kanske man har löst gåtan  
om RLS.

Vi med RLS måste själva prova 
oss fram till vilka mediciner som 
fungerar bäst och vara beredda 
att göra ändringar över tiden. Så 
har det fungerat för mig. Det kan 
bland annat handla om påverkan 
av andra mediciner som man tar 
för helt andra problem.  

Ann-Mari Linåker, Borgholm

Utdrag:

”När jag väl går och  
lägger mig så somnar jag i stort sett  

direkt, under förutsättning att krypet lagt sig.  
Jag vaknar sedan en gång i timmen och har oftast 

ett fruktansvärt kryp. Går då upp och lägger  
mig i soffan med benen högt och masserar från 
knäna till fötterna. Klockan drar sig mot fyra på 
morgonen och jag är helt slut. Försöker gå och 

lägga mig i sängen men jag vänder och vrider mig 
så till slut måste jag gå upp. Tar en kopp kaffe 
och en macka och väntar in normal uppgång. 
Dagen rullar på eftersom jag är mycket aktiv  

med både golf och arbeten hemma.”

Lars Thomasson

PATIENTBERÄTTELSER   TEMA
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(pramipexol) till.
Sover helt underbart i tjugo mi-

nuter, sedan blir jag väckt av mina 
förbannade ben som inte kan sluta 
sparka. Klockan är snart fyra på 
morgonen. Som i en dimma, utan  
att vara medveten om vad jag gör,  
tar jag en hel Sifrol eller kanske  
två. Känner mig påverkad, orkar  
inte mer. Gråter.

Vaknar klockan nio av att min 
mobil ringer. Det är min kära vän 
och kollega som undrar om jag haft 
en skitnatt igen? Jag brukar alltid 
vara först på min avdelning eftersom 
mina ben väcker mig tidigt på mor-
gonen. Men nu när jag äntligen fått 
still på benen, drar jag täcket över 
huvudet och somnar om. 

NÅGON GÅNG I BÖRJAN AV 2000 TALET 
KOM DE FÖRSTA TECKNEN PÅ MINA 
RASTLÖSA BEN, oftast en stund efter 
att jag hade lagt mig. Då räckte det 
med att jag gick upp, tog ett glas 
mjölk, borstade tänderna och gick 
och la mig igen. Ett år senare sökte 
jag läkarhjälp första gången. 

– Det är nog myrkryp, eller Rest-
less legs som det kallas för, som du 
har drabbats av, sa läkaren och skrev 
ut Madopark (levopoda och bensera-
zid). I ungefär två år klarade jag mig 
med Madopark som behovsmedicin. 
Sedan går minnena isär, jag kommer 
inte riktigt ihåg i vilken ordning jag 
träffade olika läkare och tog alla olika 
prover. Men jag vet att jag fick börja 
med Sifrol. Det var rena undret och 
höll mig symptomfri ganska länge. 

Efter några år började besvären 
komma åter och jag fick remiss till 
en neurolog. Dosen Sifrol höjdes 
och det var fantastiskt att slip-
pa besvären. Bara att kunna lägga 
sig en stund på eftermiddagen var 
underbart. Dosen ökades successivt. 
När jag frågade läkaren om det inte 
kunde vara farligt fick jag svaret att 
det fanns gott om utrymme att öka 
dosen Sifrol. ”Upp till 300 mg per 
dag ska inte vara några problem”. 

Men besvären började accelerera. 

”Jag har  
hamnat i en  
utmattning  
som inte  
går över”
HÅKANS BERÄTTELSE:
Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta 
steg, och vänd. Ett, två, tre, fyra, 
fem, sex, sju, åtta steg, och vänd. 
Djaaajee!.... puhhh. Där kom en ur-
laddning till. Det känns som en lätt 
strömvåg som går genom kroppen 
och laddar ur med en spark genom 
benen och numera även genom ar-
marna. 

Fan vad sängen känns lockande, 
jag kan knappt hålla ögonen öppna. 
Ibland känns det som om jag går och 
sover.  Men jag har bara varit uppe 
en kvart och vandrat på mina fjorton 
kvadratmeter. 

Ja la mig ganska sent i går kväll,  
i förhoppningen att jag kanske skulle 
sova lite längre och ostört om jag 
väntade med att lägga mig. Men  
nu är jag uppe och där kom en ur-
laddning till. Ingen idé att lägga sig 
och försöka somna om. Jag vet att  
jag inte får, men suget att få sova  
gör att jag tar jag en halv Sifrol  

»LÄKAREN HÖLL 
PÅ ATT RAMLA 

AV STOLEN NÄR 
HAN SÅG HUR 

MYCKET SIFROL 
JAG ÅT«

TEMA   PATIENTBERÄTTELSER

Nu började det även rycka i armar-
na när jag vilade. Nu provade jag 
alla tips jag kunde få från vänner 
och tidningar. Varma bad, duscha 
kallt, äta broccoli, magnesium i stora 
mängder, B12, folsyra, cannabis, 
veganmat, LCHF, håll benen högt, 
håll dem lågt, promenera, simma, 
akupunktur, med mera, med mera.

2014 FICK JAG ÄNTLIGEN EN REMISS 
TILL SÖMNMEDICINSKA AVDELNING-
EN PÅ SAHLGRENSKA. Läkaren jag 
träffade höll på att ramla av stolen 
när han såg hur mycket Sifrol jag åt. 
Tror jag var uppe i 200 mg per dag. 
Jag fick flera olika mediciner som jag 
inte kommer ihåg namnen på, som 
jag skulle ta medan jag trappade ner 
dosen Sifrol. De senaste två, tre åren 
har jag använt både Targeniq (oxi-
kodon och naloxon) och en låg dos 
Sifrol. Det går väl sådär. Ärligt talat 
går det inget vidare. 

I mars 2017 tändes mitt hopp igen. 
Jag provade akupunktur på nytt 
och fick därigenom kontakt med en 
hälsokedja där jag träffade en biopat 
som garanterade att jag kunde bli 
helt frisk. Hon gav mig något hon 
kallade frekvensmedicin. Varje liten 
pillerburk kostade mellan 600 och 
800 kronor. Jag fick även behandling 
med en apparat som skulle dränera 
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»JAG HADE  
LAGT UT 

FEMTIO TUSEN 
PÅ BIOPATENS 

TABLETTER OCH 
BEHANDLINGAR«

lymfan. 1200 kronor per gång. 
Den första månaden tyckte jag 

att det blev bättre. Biopaten skick-
ade mig vidare till energifotogra-
fering och det ena med det andra. 
Efter några månader började jag 
misströsta igen, men biopaten hade 
en fantastisk övertalningsförmåga. 
Det viktigaste för mig, sa hon, var att 
trappa ner den antidepressiva medi-
cinen som jag tog vid den här tiden. 

Jag fortsatte hos biopaten hela 
hösten. Vid det här laget hade jag 
lagt ut drygt femtiotusen kronor på 
hennes tabletter och behandlingar 
och kände en allt starkare misströs-
tan. Efter tio månader och femtio-
tusen kronor borde jag väl ha känt 
någon förbättring, även om jag inte 
kunde räkna med att bli helt frisk?

Tidigt på morgonen 15 maj 2019 
hade jag haft en väldigt besvärlig 
natt. Var uppe och nattvandrade flera 
gånger och kände mig helt utmat-
tad. Jag bestämde mig för att stanna 
hemma från jobbet. Paniken hade 
tagit grepp om mig, jag ville bara få 
sova ut. Bestämde mig för att ta en 
Imovane och lite mer Sifrol. Kanske 
tog jag även Targiniq. Efter en stund 
tog jag ytterligare en Imovane. 

Efter det minns jag inget förrän 
klockan tio samma kväll. Min hy-
resvärdinna hade observerat att jag 
stannat hemma från jobbet och fram 
på förmiddagen ville hon höra hur 
jag mådde. Hon knackade på några 
gånger utan att få svar. Dörren är 
alltid olåst så hon gick in, fann mig 
livlös och såg till att jag kom  
till akuten. Efteråt har jag förstått  
att jag i desperation tagit flera 

Imovane (zopiklon) och kanske ännu 
flera Sifrol och Targiniq.

SOMMAREN 2020 TÄNDES ETT LITET 
HOPP. Jag fick prova ett plåster som 
innehåller dopamin. Plåstret plus 
tre Targeniq och tre Pregabalin, gör 
att jag kan sova ostört större delen 
av natten. Det är inte förrän framåt 
fyra, fem på morgonen som benen 
gör sig påminda, men på dagen är det 
samma trötthet som innan.

En typisk vardag vaknar jag runt 
någon gång mellan halv fem och fem. 
Då åker jag till jobbet och stämp-
lar in innan sex på morgonen. Jag 
brukar vara ganska pigg och effektiv 
de första timmarna, men vid niotiden 
blir jag väldigt trött och sover ofta 
en stund på min arbetsplats. Resten 
av arbetsdagen är ganska trög. När 
jag kommer hem på eftermiddagen 
är jag så trött att jag bara vill lägga 
mig och sova. Brukar försöka ligga 
lite i soffan, men när jag har blundat 
i några minuter börjar benen rycka 

igen. Då har jag i alla fall fått en liten 
powernap. Vid två på eftermiddagen 
tar jag mina första mediciner. Det tar 
tre eller fyra timmar innan de verkar 
och jag kan få en stund i soffan och 
slappna av framför teven en stund på 
kvällen innan läggdags. 

Om jag ska beskriva hur jag kän-
ner mig på ett enkelt sätt så skulle 
jag beskriva det som om någon hade 
lagt en tunn, gulaktig filt över mig. 
En känsla av att vara begränsad, att 
inte kunna röra mig, tänka och se 
fullt ut.

Livslusten har svårt att infinna 
sig. Jag har hamnat i en utmatt-
ningssituation som inte blir bättre 
med åren. Det som håller mig uppe 
är kärleken till mina barn. De ger 
mig motivation att fortsätta söka 
lösningar.

 Och så är jag väldigt nyfiken  
på om det ändå inte finns bättre  
behandling för RLS-patienter.  

Håkan Andersson, Olofstorp

Utdrag:

”Strax efter att dottern föddes  
2009 fick jag min RLS-diagnos. Jag brukar 

säga att jag fötts med de här spralliga benen, 
för såvitt jag vet så har det alltid varit så. 

Min far skänkte genen till alla oss tre syskon, 
men just min kompott av gener har gjort att 
mitt är värst. Jag är den enda som behöver 

medicinera. Sedan skickade jag det vidare till 
min dotter. Jag ser ändå en ljusare framtid för 

henne. Hon kan använda min kunskap  
och slippa felbehandlingar och bristande 

information från sjukvården.”

Jonna Olsson

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

LÄS VÅR  
INFORMATIONS
BROSCHYR
Förbundet har en 
informativ broschyr 
om RLS. Den skrevs 
medan vi fortfaran-
de hette WED- 
Förbundet men 
innehållet är fortfarande aktuellt. 
Vi skickar den utan kostnad. Mejla 
till info@rlsforbundet.se eller ring 
08-21 96 20 för att beställa. Du kan 
också ladda hem den på hemsidan. 

TRÄFFAS LOKALT

Den regionala verksamheten 
har haft svåra förutsättningar 
under pandemin. Nu blir 
det lättare att träffas och vi 
nysatsar på lokala aktiviteter. 
Tillsammans bestämmer man 
vad man vill göra: Bjuda in 
föreläsare, tala med vården, 
informera andra, eller helt 
enkelt träffas för att utbyta 
erfarenheter.

Kontakta gärna någon av 
våra regionala kontaktpersoner 
om du har frågor, synpunkter 
eller förslag om förbundets 
arbete och möjligheterna att 
träffas regionalt!

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

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

Vår logotype 
är en stiliserad 

dopaminmolekyl. 
Dopamin är viktigt 
för RLS-drabbade.

Blekinge B-G Karlsson, karlsson.bg@gmail.com
Dalarna Sören Hallberg, soren.hallberg@wedforbundet.se
Gotland Torgny Nyholm, torgny.nyholm@telia.com
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

Om du vill diskutera din personliga situation är det bättre  
att du kontaktar någon av våra rådgivare.  
(Några är både rådgivare och regionala kontaktpersoner.)



RASTLÖS #3 2022 19 

Möt våra rådgivare
» Rådgivningen är en service till medlemmar från medlemmar i 
RLS-förbundet. Vi kan lyssna, vi kan dela med oss av vår erfarenhet 
och vi är pålästa, men vi är inte vårdgivare. 

Du kan vara anonym, men den kunskap vi får genom de många  
personliga samtalen kan bli till nytta även för andra som lider av RLS.
Vi arbetar frivilligt och utan ersättning, 

Emma Jakobsson är pensionerad sjuksköterska som 
driver bed & breakfast hemma på Orust. Har 25 års 
erfarenhet av RLS och är aktiv styrelsemedlem i 
RLS-förbundet. 0735 68 97 20

Gunnel Färm är ordförande i Stockholmsavdel-
ningen och en aktiv pensionär. Hela familjen är 
drabbad av RLS, med olika symptom och olika 
behandlingar. Själv reder hon sig med en depot-
tablett pramipexol. 0706 43 00 18

Olle Jonsson har genomlevt sjukdomen under trettio 
år och vet vilket lidande den innebär. ”Trots god hjälp 
av sjukvården så var det förbundets rådgivning som 
rätade upp min medicinering. Men det har också 
krävts egna initiativ med utprovning av olika preparat 
och doseringar.” 0761 08 74 07

Sten Sevborn är förbundets mest erfarne 
rådgivare. Han har lång och bred erfarenhet 
av frågor kring RLS, både från Sverige och 
internationellt. 0730 94 78 45

Tore Andersson har haft RLS i stort sett hela livet, 
ett arv från fadern. För fyra år sedan fick han tag 
på en läkare som kunde RLS och började testa oli-
ka mediciner. Har nu också börjat med selen och 
blivit nästan besvärsfri. 0722 41 04 70

Torgny Nyholm är ensamstående pensionär med hus-
bil och hund som fritidsintressen. Han har levt med 
RLS sedan sena tjugoårsåldern, men fick diagnos först 
för ett tjugotal år sedan. Har genomlevt kraftig aug-
mentation på grund av överdosering. Har erfarenheter 
av såväl plåster (rotigotin) som oxikodon. 0706 70 11 22

FORTSÄTTNING  
I NORRBOTTEN
» I april hölls ett öppet informa-
tionsmöte om RLS i Norrbotten. 
Det blev lyckat och i juni följde 
man upp med ett samtalsmöte i 
en mindre grupp. Några kunde 
komma och vara på plats i Luleå, 
andra deltog digitalt.

Initiativtagare var Kristina 
Lider.

– Den ständiga frågan kom 
förstås upp: ”Var hittar jag en 
bra läkare”, berättar hon och 
fortsätter att man nu söker kon-
takt med vården och planerar 
för ett nytt informationsmöte i 
oktober.

– Idag är vi 32 medlemmar i 
Norrbotten, varav fem nya har 
tillkommit i år. Det känns bra, 
säger Kristina Lider.  



INFORMATION FRÅN

vården och till patienter.
Vi ska vidareutveckla bevak-

ningen av RLS-innehållet i vårdens 
olika digitala kunskapsstöd, och 
efter behov kontakta dem för att få 
förbättringar.

Just nu behöver vi fullfölja arbe-
tet att få FASS dosrekommendatio-
ner om Pramipexol att bli bättre och 
vi behöver också fullfölja arbetet att 
få Neupro/Rotigotin-plåster att om-
fattas av högkostnadsskydd även 
vid användning mot RLS-besvär.

VI SKA VIDAREUTVECKLA DEN VÅR-
DINRIKTADE INFORMATIONEN på 
RLS-förbundets hemsida och även 
inkludera länkar till andra sidor 
med bra information om RLS. Sam-
tidigt ska vi försöka få fler andra att 
länka till vår hemsida.

Vi ska erbjuda informations- och 
samtalsbesök på vårdenheter och 
även medverka i utbildningspro-
gram för vårdpersonal. Som stöd 

EN AMBITIÖS  
VERKSAMHETSPLAN

G rovt sett har vi tre ar-
betsområden: Samla pa-
tienterfarenheter, stödja 
forskning och sprida 
befintlig kunskap. 

PATIENTERFARENHETER ÄR GRUN-
DEN FÖR FÖRBUNDETS ARBETE. Hur 
ser problemen ut bland medlem-
marna? Vad kan förvärra sjukdo-
men? Vad kan hjälpa? Vad kan vi 
lära av varandra? Vilka frågor borde 
kunna ge underlag för utredning 
och forskning?

Vi vill bli ännu bättre på att 
hämta in, diskutera och följa upp de 
erfarenheter och tips som vi möter 
i telefonrådgivning och andra 
sammanhang. Uppe till diskussion 
finns bland annat att starta en 
slags brevlåda för att fortlöpande ta 
emot patienterfarenheter och med 
hjälp av experter bedöma vad som 
bör föras vidare som forsknings-
frågor.

PÅ LÅNG SIKT ÄR FORSKNING EN 
NYCKELFRÅGA. Det är den vägen vi 
kan få nya behandlingar som 
kan lindra mer effektivt 
– och ännu hellre 
förebygga och bota. 

Vi vill verka för 
ökad forskningsfi-
nansiering, både från 
offentliga och privata 

aktörer. Vi vill utveckla kontakter 
med akademier, offentliga forsk-
ningsfinansiärer och läkemedels-
företag för att skapa ökat intresse 
för att finansiera forskning om 
RLS. Vi vill också bidra med våra 
erfarenheter, så att de frågor som 
är viktiga ur ett patientperspektiv 
hamnar i centrum. Vi vill även 
bidra praktiskt i projekt där vi kan 
vara till nytta. 

Idag stödjer vi till exempel den 
svenska studien om selen och 
den livsstilsinriktade studien från 
hälsohögskolan i Jönköping. Vi 
vidareutvecklar också kontakterna 
med europeisk forskning, via det 
europeiska patientföreningssam-
arbetet EARLS och den europeiska 
expertorganisationen EURLSSG. Vi 
hoppas också kunna stärka kontak-
terna med patient- och expertorga-
nisationerna för RLS i USA.

MYCKET KAN BLI BÄTTRE,  
REDAN MED DAGENS KUNSKAP. När 
engagemang och grundläggande 
kunskaper finns, kan de flesta 

RLS-sjuka få bra hjälp redan i  
primärvården. Många 

gånger behövs varken 
komplicerade under-
sökningar eller dyra be-
handlingar. Vi behöver 
därför fortsätta att nå ut 
med kunskap, både till 

När förbundsstyrelsen samlades efter Riksmötet 
summerade vi våra planer för det fortsatta arbetet. 
Det blev en lång lista med höga ambitioner. 



RASTLÖS #1 2022 21 

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 rlsforbundet.se

»VI VILL BLI ÄNNU 
BÄTTRE PÅ ATT 

FÖLJA UPP DE  
ERFARENHETER  

VI MÖTER.«

håller vi på att skapa en personalan-
passad powerpointpresentation.

Vi diskuterar att erbjuda alla intres-
serade vårdcentraler en  
kostnadsfri prenumeration på Rastlös, 
med förhoppning att de vill lägga den i 
väntrum och/eller personal utrymme.

För att diskutera inriktning och 
arbetsformer planerar vi att bjuda in 
några RLS-intresserade läkare. Med 
dem vill också gärna diskutera hur 
man skulle kunna hjälpa patienter att 
lättare hitta en RLS-engagerad läkare.

VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLA BÅDE 
TIDNINGEN RASTLÖS OCH VÅR HEMSI-
DA. Så långt vi förmår ska vi ge aktuell 
information, matnyttiga länkar till 
andra informationskällor och ge ökat 
utrymme för frågor och kommentarer 
från medlemmar. Medlemsbrev kan 
vara ett komplement i särskilda sam-
manhang. För att inte åta oss mer än vi 
klarar av, räcker det än så länge att vår 
Facebooksida fungerar som en ”löpse-
del” för hemsidan och drar trafik dit. 

Vi vill pröva oss fram med nya 
former för informations- och samtals-
möten. Många är intresserade av att 
träffas och byta erfarenheter, färre är 
intresserade av föreningsadministra-

tion. Möten kan vara både fysiska och 
digitala och som stöd håller vi på att ta 
fram en patientanpassad powerpoint-
presentation.

TELEFONRÅDGIVNINGEN  
BEHÖVER FORTSATT STÖD  
OCH SUCCESSIV  
VIDAREUTVECKLING. Vi ska försö-
ka öka stödet till rådgivarna och bli 

bättre på att tillvarata det vi lär oss av 
samtalen.  Det skulle också vara bra 
att utbilda fler rådgivare. Vi ska också 
försöka förbättra möjligheterna att 
hänvisa till RLS-kunniga läkare.

Så långt vi förmår, vill vi också nå 
ut med information via massmedia 
och sociala media.

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT BIDRA. Planen 
pekar på satsningar som vi vill göra 
och som delvis är på gång. Men vi 
är en liten organisation för en stor 
patientgrupp. Alla styrelseledamöter 
lider själva av sjukdomen och arbetar 
utan arvode. Det betyder att våra 
tidplaner, ambitionsnivåer och även 
inriktning successivt behöver anpas-
sas efter vår kapacitet.

Men många bäckar små ger en 
stor å. Arbetet är oftast roligt och alla 
som kan och vill delta på något sätt är 
välkomna!  
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VÅGA FRÅGA

Sifrol vs andra pra-
mipexol-preparat?

?Ni skriver att det är viktigt att ta 
låga doser pramipexol och att man 
bör dela upp dygndosen i flera 

deldoser.  Jag har också fått rådet att 
hellre använda Sifrol än andra fabrikat 
av pramipexol. Vad är en riktig dos av 
pramipexol? Är det skillnad mellan 
olika fabrikat?

! Dosering ska alltid vara individu-
ell. Läkaren har den breda medi-
cinska kunskapen. Du är experten 

på hur din egen sjukdom yttrar sig. 
RLS-Förbundets generella kunskaper 
ger er underlag för att föra ett bra 
samtal.

Många av våra medlemmar har 
använt pramipexol i över tio år, med 
god effekt. Tyvärr upplever ganska 
många att effekten avtar med åren. 
En vanlig reaktion är då att dosen 
höjs. Dessvärre leder doshöjningen 
ofta till försämring i stället för för-
bättring. Dessa försämringar kallas 
augmentation och kan vara mycket 
kraftiga. 

Vid augmentation gäller det att 
snabbt sänka dosen och att dela upp 
dygnsdosen är  i flera deldoser. I 
många fall kan man sedan fortsätta 
med pramipexol, i andra fall behöver 
man byta till något annat läkemedel.

Vår erfarenhet är att en dygnsdos 
kring 1 eller högst 2 tabletter 0,18 
mg, uppdelat i minst två deldoser, 
fungerar långsiktigt för många. Den 
maxdos som anges i FASS anser vi 
vara riskabel och alltför hög som 
generell rekommendation.
Sifrol är ett originalpreparat som 
under några år var patentskyddat, 
så att företaget som utvecklat det 

Våra rådgivare svarar på individuella frågor. Här tar vi upp frågor som kan vara av allmänt intresse,  
Svaren är faktagranskade av docent Jan Ulfberg.

kunde ta ut ett högre pris för att få 
täckning för sina utvecklings- och 
lanseringskostnader. Nu har patentet 
gått ut och andra företag får tillverka 
och sälja läkemedel med samma 
verksamma ämne. Läkemedelsmyn-
digheterna ställer samma kvalitets-
krav på dessa så kallade generiska 
läkemedel och bedömer att de är 
likvärdiga för patienten. Eftersom 
tillsatsämnen, tillverkningsprocess, 
delbarhet och annat skiljer, kan man 
i vissa fall ändå uppleva att det finns 
skillnader som har betydelse. Våra 
rådgivare kan berätta om sina per-
sonliga erfarenheter. 

Testa selen?

?Jag har läst det ni skrivit om selen 
och den studie som nu är på gång. 
Kan jag testa själv?. 

!Flera av förbundets medlemmar 
upplever att de fått minskade 
besvär genom att ta selen som 

tillskott till den RLS-medicinering de 
redan har. Andra har prövat utan att 
märka någon effekt.

Selen finns i nästan alla livsmedel, 
men eftersom jordarna i Sverige är 
fattiga på selen och ger förhållande-
vis låga selenhalter i vår mat, kan det 
vara motiverat att ta tillskott. Flera 
av apotekens multivitamintabletter 
innehåller därför selen.

Den svenska studie som nu inleds 
bygger på att man inte tar någon an-
nan RLS-medicin, men du kan själv 
prova att ta selen som komplement 
till den medicinering du redan har. 

Livsmedelsverkets hemsida har 
allmän information om kosttillskott. 
De skriver bland annat att selen 
samverkar med vitamin E och att 
en vuxen normalt får i sig 40 – 50 

mikrogram selen per dygn via kos-
ten. Rekommenderat intag för vuxna 
är 50 – 60 mikrogram. Över 300 
mikrogram per dygn kan påverka 
mag- och tarmkanalen samt försäm-
ra tillväxt av hår och naglar (räkna 
även med det du får i dig via kosten 
och dina eventuella multivitaminer). 
För den som tar måttliga doser och 
inte har någon särskild annan sjuk-
dom eller överkänslighet pekar man 
inte på några risker.

Övergångstid  
från plåster?

? Jag har ätit Sifrol/pramipexol i 
ca 15 år men ”pausat” med plåster 
det senaste året. Ska nu återgå till 

pramipexol. Behöver jag göra någon 
övergångstid?

! Det plåster du använt senaste året 
är antagligen Neupro som innehåll-
er det verksamma ämnet rotigotin. 

Rotigotin tillhör samma huvudgrupp 
av läkemedel – dopaminagonister – 
som pramipexol. 

Rotigotin och pramipexol fungerar 
på ungefär samma sätt och kan  ofta 
bytas mot varandra utan problem. 
Samtidigt har de vissa skillnader 
som gör att man kan pröva att byta 
om det ena inte fungerar  
bra. Det finns inga generella rikt-
linjer för övergångstid, men du ska 
naturligtvis diskutera med din läkare 
och vara uppmärksam på hur det 
fungerar för dig.
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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 RLSFörbundet ger råd till läkarkollegor.

 Ett gediget kunskapsdokument med fyra sidor bas-
fakta om diagnostik och behandling av RLS. Skrivet 
av tre av landets mest 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  
RLSFÖRBUNDET
RLS-Förbundet arbetar för att öka kunskaperna hos  
både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt  
diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.

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

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

Som medlem får du:

  Tidningen RASTLÖS fyra gånger per år.

   Tillgång till all information på förbundets 
innehållsrika hemsida.

   Möjlighet att ringa erfarna medlemmar för 
råd och tips.

   Möjlighet att träffa andra medlemmar och 
utbyta erfarenheter.

   Möjlighet att bidra till förbättringar genom 
förbundets kontakter med sjukvården, 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

mailto:info@wedforbundet.se
http://www.wedforbundet.se

