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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

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 6:  Porträttet: Allan Sundqvist
Sidan 10: Forskaren berättar om sömn och RLS

Fo
to

: S
us

an
n 

R
ic

ka
n



RASTLÖS #4 2022 3 

LEDARE   SÖREN BERG

Arbetet med gemensamma 
europeiska RLS-riktlinjer 

som kan få stor betydelse. 
Och att patienter finns med i 

det arbetet.

Att det är så svårt att  
få vårdcentraler att vilja  

lära om RLS.

TOPPEN BOTTEN

V i hade tänkt oss att 
detta nummer skulle 
ha fokus på vården. 
Vi har skrivit mycket 
om att RLS-patienter 

är missnöjda med vården, men 
hur tänker de vi möter där? Hur 
ser de som arbetar i vården på 
våra förväntningar? Vad tycker 
de kan och bör göras? Hur skulle 
vi kunna samarbeta mer för 
 förbättringar?

Tyvärr visade det sig vara 
svårt. Vi började med att kontakta 
olika  primärvårdsmottagningar. 
De är dem vi först möter och 
det är de som ska ha kompetens 
att hantera både diagnostik och 
 behandling av enklare fall. Och 
det är de som ska veta när och 
vart de ska remittera när det 
krävs särskild kompetens. 

Tyvärr fick vi återkommande 
svaret att man inte ansåg sig vara 
tillräckligt insatt i frågan för att 
vilja svara. Vi förstår att vårdper-
sonal har hård arbetsbelastning, 
men vi hade inte bråttom och vi 
krävde inte mycket tid. Det fung-
erade inte. Vi blev tvungna att 
ompröva inriktningen.

De två sjuksköterskor från 
hälsohögskolan i Jönköping 
som deltar i arbetet med en stor 

forsknikngsstudie 
kring RLS berät-
tar om liknande 
svårigheter att 
hitta vårdpersonal 
som vill bli inter-
vjuad (se sid 4).

Till vår glädje har 
vi fått en intervju med 
Lena Leissner, en  
av de läkare och erfarna RLS- 
forskare som betytt mycket 
för oss RLS-sjuka. Hon ger en 
 bakgrund och delar tankar om 
läget i vården (se sid 9).

Det måste bli lättare att få 
kontakt med läkare som har 
 kunskaper och engagemang 
om RLS! Detta är ett priorite-
rat område i förbundets verk-
samhetsplan. Vi arbetar vidare 
med frågan och vi kommer att 
 återkomma.

I det här numret finns även  
två patientberättelser som inte 
fick plats i förra 
numret: Karl- 
Erik Karlssons 
text med egna 
teckningar och 
en intervju med 
Allan Sundqvist. 
Livet med RLS kan 
vara svårt, men 

det finns öppningar. 
Som ni kan se bland 
notiserna, ökar också 
möjligheterna att 
träffas regionalt för 
att byta erfarenheter 
och lära av varandra. 

Ibland känns det 
trögt, men i ett långsik-

tigt perspektiv kan vi glädjas 
åt att det finns ett ökat intres-
se för patientsynpunkter i den 
internationella RLS-forskningen. 
I slutet av december hålls ett eu-
ropeiskt expertmöte och i nästa 
nummer hoppas vi kunna rap-
portera mer om vad som händer 
inom forskningen.

Det går långsamt fram, men 
det går ändå fram.

God Jul och Gott Nytt År! 

Sören Berg
Ordförande

Det går långsamt fram  
– men ändå fram

»DET FINNS ETT  
ÖKAT INTRESSE FÖR 

 PATIENTSYNPUNKTER I 
DEN INTERNATIONELLA 

RLS-FORSKNINGEN.«
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AKTUELLT

Den selenstudie vi skrev om i Rastlös 
nr 2-2022 får nu en ny form. 

Det visade sig vara svårt att hitta 
tillräckligt många patienter med svår 
RLS som var beredda att helt avstå 
från sin pågående RLS-medicinering 
under försöksperioden. Med stöd 
av RLS-Förbundet förändras därför 
upplägget, så att man vänder sig till 
patienter med pågående pramipex-
ol-medicinering som vill pröva Selen 
som ett tillskott. 

På samma sätt som det var tänkt 
i det första upplägget, kommer en 

grupp att få verksamt selen och en 
kontrollgrupp att få overksamma 
placebotabletter. Varken patienter-
na eller de som delar ut tabletterna 
kommer att veta vilka som innehåller 
selen och vilka som bara innehåller 
overksamma ingredienser. 

Studien genomförs som tidigare 
planerat i samarbete mellan sömn-
laboratoriet vid Avesta lasarett och 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Anmäl gärna ditt intresse att delta 
till forskningsledaren Bettina Sielaff, 
bettina.sielaff@regiondalarna.se.  

Den svenska selen-
studien omformas

Turkisk  studie 
om sömn och 
 selen hos  gravida
» I oktober publicerade 
tidskriften Biological Trace 
Element Research en turkisk 
studie som jämförde sömn-
kvalitet och selennivåer hos 
gravida kvinnor. Knappt 40 
kvinnor med RLS-diagnos 
jämfördes med en lika stor 
grupp utan RLS. Man kunde 
konstatera att de RLS-sjuka 
hade sämre sömnkvalitet och 
lägre selennivåer.

Hela studien kan laddas ner 
via RLS-Förbundet hemsida.

EU-stöd till patientmedverkan i vården
» EUPATI är en EU-stödd satsning för att 
underlätta patienters och patientorganisationers 
möjligheter att bidra till utveckling av vården. Ett 
grundläggande steg är att skapa lättillgängliga 
utbildningspaket som förklarar hur vården fung-
erar och kan påverkas. Den svenska satsningen 
är i ett inledande skede som ska skapa ett av 23 
nationellt anpassade utbildningspaket.

Myndigheter, patientorganisationer och även 
företag deltar i arbetet. Samordningen hante-
ras inom Funktionsrätt Sverige. RLS-Förbundet 
medverkar särskilt i de delar som handlar om 
läkemedelsfrågor.  

Nytt möte i Luleå
» Ett informationsmöte i 
Luleå 9 november samlade 15 
deltagare i rummet och 30 via 
Zoom. Läs mer om mötet på 
hemsidan och kontakta gärna 
närmaste regionala kontakt-
person för att diskutera hur ni 
i andra delar av landet skulle 
kunna lägga upp era möten. 
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Som vi skrev om i förra numret av 
Rastlös är det full fart i det RLS-pro-
jekt som drivs av Hälsohög skolan i 
Jönköping. 
En internationell 
 litteraturgenomgång kommer snart 
att publiceras, patientenkäternas 
svar bearbetas och anhörigenkäter 
samlas in. Både patienter och perso-
nal intervjuas. 

När detta skrivs är sjukskö-
terskorna Camilla Strömberg och 
Alexandra Säwén (bilden) mitt uppe 
i arbetet med att intervjua sjukskö-
terskor som hanterar telefonrådgiv-
ning i primärvården. Frågeunder-
laget är utformat i samarbete med 
RLS- Förbundet. 

Eftersom alla intervjuer ännu 
inte är genomförda kan de inte 

Hälsohögskolan i Jönköping 
fortsätter forska kring RLS

Restnoterat läkemedel kan 
skapa problem
» Under hösten har ett läkemedel som kan användas 
vid svår RLS, Targiniq, varit restnoterat och inte gått 
att köpa på alla apotek. Oftast har likvärdiga alterna-
tiv funnits tillgängliga, men det finns inga garantier 
för att det alltid kommer att vara så.

RLS-Förbundet anser att systemet behöver bli 
säkrare och skrev bland annat detta i ett remissvar 
på statens läkemedelsutredning SOU 2018:89. 

Förbundets yttrande är kortfattat (2 sidor) och 
kan läsas på Förbundets hemsida,  
www.rlsforbundet.se/6-7-1-lakemedelspolitik.  
Synpunkterna är fortfarande aktuella.  

 presentera några färdiga slutsatser, 
men de berättar om några allmänna 
intryck: 

– Det har varit lite trögt att hitta 
personer som vill bli intervjuade. Det 
handlar inte om ovilja, men många 
har uttryckt att de känner sig okun-
niga om RLS och därför varit osäkra 
om de kan ge bra svar.

I DE INTERVJUER som genomförts har 
det blivit tydligt att telefonrådgivar-
nas fokus ofta ligger på att skilja ut 
det akuta från sådant som kan vänta. 
Och i en sådan prioritering hamnar 
RLS och RLS-liknande besvär inte 
högt upp.

Vi kommer att fortsätta  följa 
 arbetet, både i Rastlös och på 
 Förbundets hemsida.  

Allt mer uppmärk-
samhet på RLS hos 
barn
» För några år sedan sa många 
att RLS enbart var en sjukdom 
för medelålders och äldre. Men 
många medlemmar i RLS-Förbun-
det har haft besvären ända sedan 
barndomen, och nu är det allmänt 
erkänt att RLS kan finnas i alla 
åldrar.

Nu möter vi ett ökande intresse 
från föräldrar och skolpersonal. 
Hittills har lärare och andra inom 
skolan beställt över sex tusen 
exemplar av Förbundets patient-
broschyr, och nya beställningar 
kommer successivt. Flera av 
våra nya medlemmar är också i 
” föräldraålder”.  

HAR DU  
OBEHAG  
I BENEN?

Willis-Ekbom Disease WED / Restless Legs Syndrom RLS

Ny möjlighet för svårt RLS-sjuka
» En grupp franska läkare har med stöd av den franska patientföreningen 
prövat att ge elektrisk stimulering av vagusnerven till 15 RLS-patienter 
som inte blivit hjälpta av läkemedelsbehandling. 10 av dessa blev påtagligt 
bättre och man bedömer att resultaten är så lovande att det finns goda skäl 
för fördjupade studier. Hela rapporten kan laddas hem via RLS-Förbundets 
hemsida.  
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”  Kunskapen 
om RLS har 
inte ökat 
inom vården”
En skicklig företagsläkare blev Allan Sundqvists räddning 
när han för över 40 år sedan började få besvär med rastlösa 
ben. Sedan dess har han fått stor hjälp av RLS-förbundets 
rådgivare, medan stödet från primärvården varit klent.

TEXT&FOTO: Per F T Nilsson 

PORTRÄTT   ALLAN SUNDQVIST
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Allan Sundqvist har 
levt med RLS sedan 
1980-talet. I brist på 
engagemang inom 
vården har han själv 
spritt kunskap om 
sjukdomen.

»
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Det var 
när Allan 
Sundqvist var 

i 45-årsåldern 
som han började 

känna att något inte 
stod rätt till. Han hade 

svårt att sitta still längre 
stunder utan upplevde ett kon-

stant behov av att röra på benen.
– När jag tänkt på det i efterhand har jag 

insett att jag hade en förkärlek för att röra mig 
på jobbet. Var det någon som behövde något, till 
exempel ett viktigt papper, så gick jag gärna dit 
med det. Jag tror att det var ett sätt att minska 
besvären i benen utan att jag direkt tänkte på 
det, berättar Allan.

Besvären, som yttrade sig i form av 
”myrkrypningar” och inre muskelrörelser, var 
måttliga men tillräckliga för att Allan skulle 
nämna problemet vid ett besök hos företagslä-
karen. Det visade sig att hon tursamt nog just 
kommit hem från en konferens där hon fått höra 
att man i samband med RLS skulle kunna an-
vända mediciner som tagits fram för behandling 
av Parkinson-patienter. 

– Företagsläkaren identifierade mitt problem, 
jag fick en diagnos och hon skrev ut Madopark 
mite (levodopa med benserazid), vilket lindrade 
mina besvär.

FÖR ALLAN, SOM FÖR MÅNGA ANDRA, FÖRVÄR-
RADES EMELLERTID BESVÄREN SUCCESSIVT MED 
ÅREN. 

» SÖMNSTÖRNINGARNA 
INNEBAR PÅFRESTNINGAR  
FÖR MIN  HUSTRU.«

– Så småningom, efter min pensionering, 
tilltog besvären. Jag hade inte bara svårt att 
sitta stilla, jag var tvungen att gå eller stå för att 
häva de obehagliga inre rörelser som jag kän-
de i benen. Eftersom problemen ökar när man 
slappnar av var det särskilt på nätterna som jag 
fick problem. 

– När Sifrol (pramipexol) kom fick jag, som 
många andra, en betydande lindring. Länge 
hade jag stor nytta av att ta en eller enochen-
halv Sifrol-tablett per dygn, men efter en tid 
gav de inte längre samma effekt. Ett tag var det 
riktigt illa. Jag var uppe och gick med rullator i 
två, tre upp mot fyra timmar varje natt. Det blev 
lite otäckt också, för det hände att jag somnade 

D

PORTRÄTT   ALLAN SUNDQVIST
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» MIN RÄDDNING I BRIST 
PÅ KUNNIGA LÄKARE 
HAR VARIT RLS-FÖR-
BUNDETS RÅDGIVARE.«

Allan Sundqvist.
ÅLDER: 87 år.
BOR: Järna.

FAMILJ: Hustru, tre söner.
INTRESSEN: Föreningsarbete och att  

skriva – allt från kåserier och intervjuer  
till företagshistoria.

gående. Jag vet hur det är att ”gå in i väggen”, 
om man säger så, säger Allan och skrattar lite 
ironiskt innan han fortsätter:

– Sömnstörningarna innebar också påfrest-
ningar för min hustru. Dels för att jag var uppe 
och gick om nätterna, dels för att sömnbristen 
kunde göra mig lite sur och vresig emellanåt. 
Men på inrådan av RLS-förbundets rådgiva-
re gjorde jag uppehåll i medicineringen ett par 
veckor och kunde sedan använda Sifrol igen. 

ALLAN HAR SÖKT ALTERNATIVA LÖSNINGAR, men 
upplevt det som ett stort problem att hitta läkare 
som är kunniga om och intresserade av RLS. 

I stället har han själv försökt sprida kunskap i 
ämnet. 2005 organiserade han ett informations-
möte i Södertälje, där förbundets Gunnel Ståhl 
medverkade, vilket uppmärksammades med en 
intervju i Länstidningen i Södertälje.

– Jag upplever inte att kunskapen om RLS 
har ökat på Vårdcentralen genom åren. Nej, min 
räddning i brist på kunniga läkare har va-

rit RLS-förbundets rådgivare. De har erbjudit 
ovärderlig hjälp genom sin förnämliga rådgiv-
ning – inte minst i fråga om tips kring dosering. 
Jag följde deras råd och minskade dosen Sifrol 
under en period, och det fungerade utmärkt. I 
dagsläget provar jag rådet att ta selen och Sifrol i 
kombination, och laborerar samtidigt med att ta 
medicinen vid olika tidpunkter. Det känns bättre 
nu än på länge, och jag kan sova hela nätter.

ANNARS HAR SKRIVANDET MÅNGA GÅNGER VARIT 
ALLANS SÄTT ATT HANTERA OBEHAGEN.

–  När jag har satt mig vid datorn och försökt 
klura ut vad jag ska skriva, då har jag glömt kry-
pet i benen. Det räcker inte med att läsa en bok, 
det måste till den där hundraprocentiga koncen-
trationen.

Och skrivande har det blivit. Sedan början 
av 2000-talet har Allan genomfört inte mindre 
än 150 intervjuer med seniorer i sin omgivning. 
Intervjupersonerna har berättat om sina liv, från 
småskolan och framåt, om yrkesliv och familj.

– Jag har använt deras egna ord och formule-
ringar och på det sättet skapat ett dokument som 
de kunnat dela med sig av till barn och barnbarn. 
De allra flesta kommer sig inte för att skriva 
själva, så mitt initiativ har blivit mycket upp-
skattat, berättar Allan, som själv växte upp på en 
liten arrendegård i Sörmland och efter sex år i 
folkskola och därefter realexamen gjorde karriär 
inom folkbildningen och bland annat var med 
om att bilda Folkbildningsrådet.

– Mitt sammantagna intervjumaterial ger en 
större bild av hur den förra generationen haft det 
och blir därmed ett intressantare dokument än 
de enskilda berättelserna. Sörmlands museum i 
Nyköping har hela materialet nu, och häromda-
gen var jag i kontakt med ett förlag som sysslar 
med företagshistoria. Vi får se vad det blir av  
det. 
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I februari 2022 
gick Lena 
Leissner i 
pension från 
tjänsten som 
överläkare på 
Sömnenheten 
vid Neuroklini-
ken på Univer-
sitetssjukhuset 
Örebro. I decen-

nier hade hon då 
varit en förgrunds-

gestalt inom sömn-
forskning och sömnstörande 

sjukdomar – inte minst RLS. 
Lena Leissner började läsa med-

icin 1973 och 1978 besökte hon som medicine 
kandidat sin första sömnkongress. Den hölls i 
Toulouse och där presenterade Lena Leissner ett 
vetenskapligt arbete tillsammans med profes-
sorn i neurologi, Barbro Johansson.

– Vi tittade på skador på blod-hjärnbarriären 
hos möss och risken att få hjärnblödningar om 
man hade högt blodtryck och huruvida detta gick 

att påverka med behandling med vissa läkeme-
del. Mössen var ju pigga på nätterna och sov på 
dagarna – tvärtom mot oss människor –  och det 
var då jag började tänka på det här med sömn- 
och vakenhetsrytmer.

Lena började söka information, men insåg 
snart att det inte fanns så mycket – och inte gick 
det att hitta någon riktig vägledning heller.

– Jag gick till en professor på neurologen 
i Göteborg och frågade honom om sömnens 
funktioner och betydelse. Svaret jag fick var ”det 
begriper du väl att du måste sova – annars kan 
du inte hålla dig vaken”. Han skämtade inte, det 
var liksom så. Då tände jag på alla cylindrar.  
Det här var ju löjligt – fanns det ingen människa 
som visste vad sömn är? Men så var det på sjut-
tiotalet. I USA hade man börjat prata lite smått om 
sömnapnésyndrom, det vill säga snarkningar och 
snarkandets konsekvenser. Det blev inkörsporten 
till ett nytt intresse för vad sömnen egentligen är.

I
»I SÖMNUTREDNINGARNA 

 NOTERADE LENA ÅTER- 
KOMMANDE MUSKELRÖRELSER  
I BENEN HOS SINA PATIENTER.«

»

Ett unikt perspektiv  
på sömn och RLS

TEXT: Per F T Nilsson  FOTO: Susann Rickan

Intresset för sömn förde in medicinforskaren Lena Leissner 
på sjukdomen RLS. I fyra decennier har hon arbetat för att öka 
 kunskaperna inom vården om såväl sömnproblem som RLS. 

FORSKARINTERVJU   LENA LEISSNER



Lena Leissner gick 
i pension i våras, 

men är fortfarande 
knuten till uni-

versitetssjukhuset 
i Örebro. Mest tid 

ägnar hon dock nu-
mera åt uppfödning 
av hundar av rasen 

bichon frisé.
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Lena Leissner
ÅLDER: 68 år. 
BOR: Örebro.

YRKE: Nyligen pensionerad överläkare  
och forskare

FAMILJ: Två vuxna döttrar, sju hundar.
INTRESSEN: Lena föder upp hundar av rasen 

Bichon Frisé och driver Bichebos kennel.

I sitt arbete med sömnutredningar – vid den här 
tiden mestadels apnéutredningar –  noterade 
Lena Leissner bland annat återkommande mus-
kelrörelser i benen på sina patienter, men hon 
kunde inte avgöra vad det var. 

– JAG FRÅGADE MINA PATIENTER OM DE HADE BE-
SVÄR MED BENEN OCH DE BESKREV SINA SYMTOM. 
Jag började leta information och hittade bland 
annat neurologen Karl-Axel Ekboms avhandling 
om restless legs från 1945. Då började det bli 
riktigt spännande!

Tidigt åttiotal var det alltså främst sömnap-
nésyndromet som studerades, men efter hand 
började det dyka upp allt fler intressanta fynd 
kring sömnens betydelse för hjärnan, bland 
 annat vad gäller minne och inlärning.

– 1995 kom vad man skulle kunna beskriva 

som den första revolutionerande upptäckten.  
Det var faktiskt en svensk, Peter Nilsson, som 
ledde Malmöstudien, en prospektiv studie i vil-
ken man följt ett stort antal män 50+ under en 
längre tid. Bland mycket annat kunde man påvi-
sa att de deltagare som gick med sömnbrist hade 
en stor överrisk att drabbas av metabolt syn-
drom, vilket är västvärldens gissel nummer ett. 
Har man det har man diabetes, förhöjda blod-
fetter, övervikt och högt blodtryck. När studien 
publicerades innebar den en aha-upplevelse för 
väldigt många läkare världen över. Allmänläkare 
och hjärtläkare fick klart för sig att det gällde 
deras patienter – och det måste de ju kunna lite 
om! Sömnmedicinen fick ett uppsving.

INTRESSET HÖLL I SIG NÅGRA ÅR. Man upptäckte 
bland annat att RLS kunde behandlas med dop-
aminerga läkemedel, exempelvis Levodopa som 
sedan slutet av 60-talet använts mot Parkinsons 
sjukdom. Medlet ger ofta god effekt och vid låg 
dos är biverkningarna överkomliga för de flesta 
patienter. Behandlingen kan dock skapa problem 
i form av augmentation, d v s  förstärkning så att 
symtomen blir intensivare, drabbar större del av 
ben/armar och/eller börjar tidigare på dagen.

– Roche och de andra läkemedelsföretagen som 
säljer Madopark och andra L-dopa läkemedel var 
aldrig intresserade av att studera de preparatens 
effekter på RLS. De var nöjda med att sälja sina 
läkemedel mot Parkinsons sjukdom. De som var på 
tårna i sammanhanget var i stället företagen som 
utvecklade de dopaminhärmande efterföljarna, 
dopaminagonisterna, berättar Lena Leissner.

Dopaminagonisterna binder sig till dopamin-
receptorerna i hjärnan där de imiterar det kropp-
segna dopaminets effekt. Det var Pharmacia, 
som 2002 köptes upp av Pfizer, och Boehring-
er-Ingelheim, som ville ha indikationen RLS för 
sina preparat och efter studier också fick det. 

– Det gällde för dem att få både professio-
nen och andra att lära sig om nyttan av dessa 
preparat vid RLS. Vi var några RLS-intresserade 
läkare som hjälpte till med detta och åkte runt 
och föreläste i hela landet; på sjukhus, vårdcen-
traler, universiteten, för allmänheten. politiker, 
myndigheter, patientföreningar etc. Vi var även 
utomlands och spred budskapet. Jag tog all-
tid tillfället i akt att bredda presentationerna 
och berätta inte bara om RLS utan om sömnens 
funktioner och effekterna av sömnbrist generellt, 
berättar Lena Leissner och fortsätter:

DET GJORDES OCKSÅ ANDRA UPPTÄCKTER UN-
DER DE HÄR ÅREN. Man visste att järn har en 

»

FORSKARINTERVJU   LENA LEISSNER



RASTLÖS #4 2022 13 

Sömn och RLS
 1/3 av Sverige befolkning lider av någon 

form av sömnstörning (dyssomni) . 
 Man räknar med att ca 50% av alla fall av 

sömnstörning är kopplade till psykiska besvär, 
25% till somatiska sjukdomar, 15% utgörs av 
specifika sömnsjukdomar och hos 10% hittar 

man ingen bakomliggande orsak. 
 RLS är en av de somatiska sjukdomar där 

sömnstörning är ett återkommande problem. 

Vad händer med 
oss, både djur och 
människor, när vi 

sover? Lena Leissner 
har ägnat en stor del 
av sitt yrkesliv åt den 

frågan.
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 viktig  funktion i bildandet av dopamin, och att 
 järnbrist utgör en riskfaktor för att drabbas av 
RLS.  2005 initierade Lena och läkarkollegor-
na Ludger Grote, Jan Hedner och Jan Ulfberg en 
studie där deltagarna lottades till järnbehandling 
eller placebo under tre veckor och följdes under 
tolv månaders tid. 2009 publicerades studien 
(Mov Disord. 2009 Jul 30; 24(10):1445-52).

– Resultatet blev över förväntan, 80 procent av 
patienterna svarade mycket bra på järnbehand-
lingen och blev i princip symtomfria.

Lena Leissner berättar att det idag ett antal 
olika spår som man följer inom RLS-forskningen. 
Järnspåret är ett, det genetiska spåret ett annat 
och hormonspåret ett tredje. Och det finns fler.

– Alltsedan Ekboms studier har det varit känt 
att RLS kan vara en ärftlig sjukdom och man 
har räknat med att det gäller för ungefär hälften 
av de drabbade. I takt med ökad kunskap om 
bakomliggande mekanismer har det blivit allt 
svårare att dela in RLS i en primär och en sekun-
där form och även att ange risken att föra sjuk-
domen vidare. Vad är det man ärver vid RLS? Det 
faktum att RLS är dubbelt så vanligt hos kvinnor 
som hos män och att RLS uppträder hos cirka 30 
procent gravida har dels förklarats med järnbrist 
men man studerar även hormonella faktorer. Det 
finns alltså en lång rad uppslag när det gäller 
fortsatt forskning kring RLS.

DET SOM BEKYMRAR LENA ÄR ATT KUNSKAPERNA 
OM RLS INTE ÄR MER SPRIDDA.

–Jag har under hela min yrkeskarriär jobbat 
för att sömnsjukdomar ska in i utbildningen. 
Varje doktor, inte minst inom primärvården, ska 
kunna lite om det här. Alldeles för länge har det 
varit så att man som RLS-patient riskerat att 
bemötas av skepsis i kontakt med primärvården 
när man beskrivit sina symtom. Symtomen kan 
vara vitt skilda hos olika patienter och RLS är 
inte alltid lätt att diagnostisera. 

– Visst, i de flesta fall är den lätt. Man ska 
uppfylla fyra diagnostiska kriterier. En av 

frågorna man ställer gäller obehagen i armar 
eller ben – kommer de i vila och lindras de av 
aktivitet? Är svaret ja på den frågan så är saken 
i allmänhet klar. Men det finns också en gråzon, 
där obehagen kan bero på något annat. Som en 
nervtrådssjukdom – polyneuropati – eller dålig 
blodcirkulation. Ett diskbråck kan också ställa 
till det. Det kan också handla om en kombination 
av orsaker. I Tyskland, som betraktas som ett 
föregångsland inom området, har man utarbetat 
ett diagnostiskt test där man helt enkelt ger pa-
tienten ett dopaminpreparat. Lindras besvären, 
då är det sannolikt Restless legs. Om inte – då 
får man leta vidare. Det här är en lösning vi un-
der utbildningarna för vårdcentralerna rekom-
menderat som en möjlig utväg i tveksamma fall.

Lena Leissner menar att man i samtal med 
patienten inte sällan kan komma fram till slut-
satser baserade på historik.

– NÄR JAG FÅR EN NY PATIENT, OCH FRÅGAR HUR 
LÄNGE HEN HAFT BESVÄR SÅ FÅR JAG OFTA ETT 
SVAR SOM ”SEDAN 20- ELLER 25-ÅRSÅLDERN KAN-
SKE, OCH SÅ HADE JAG JU VÄXTVÄRK SOM BARN”. 
Söker man på ”växtvärk” i medicinsk litteratur 
hittar man absolut ingenting. Begreppet växt-
värk är en myt. Det gör inte ont att växa. Det är 
påfallande många av patienterna som kommer 
till mig i vuxen ålder som spontant säger till mig 
att de haft växtvärk som barn – så där finns ett 
samband med RLS. Sedan följer ofta en sym-
tomfri period under tonåren, men så kommer 
besvären tillbaka senare i livet. Nu är det inte 
alla vuxna med restless legs som haft växtvärk, 
så det är inte enda vägen in.

Lena är fortfarande knuten till Sömnenheten 
vid Universitetssjukhuset i Örebro. 

– Ja, jag fick frågan om jag kunde tänka mig att 
vara kvar på timmar – de hade tydligen svårt att 
hitta en ersättare, säger hon med ett snett leende.

På frågan om huruvida det i dagsläget aktivt 
arbetas med kunskapsöverföring till primärvår-
den kring RLS och andra sömnstörande sjukdo-
mar låter Lena närmast lite uppgiven.

– Fortfarande är det så, 2022, att det i grund-
utbildningen för läkare inte ingår en enda 
minuts undervisning om sömn – vilket ändå får 
sägas vara väldigt märkligt. Inte minst efter-
som vi alla tillbringar en tredjedel av våra liv 
sovande. En hel del av orsakerna till många av 
våra stora folksjukdomar ligger i problem med 
 sömnen. Sömnsjukdomar över lag är tyvärr ett 
okänt kapitel för läkare, vill jag påstå.   

»

FORSKARINTERVJU   LENA LEISSNER

» I SÖMNUTREDNINGARNA 
 NOTERADE LENA ÅTER- 
KOMMANDE MUSKELRÖRELSER  
I BENEN HOS SINA PATIENTER.«
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Mina besvär upplever jag som att 
små kryp med kittlande ben laddade 
med elstötar invaderar mina ben och 
armar. De är aktiva dygnet runt, men 
på dagarna stör de mig inte mer än 
vid viloläge, eftersom jag då oftast 
är på benen och deras energi inte 
är starkare än att jag kan få sitta en 
stund. Ibland kan även en middagslur 
på en halvtimme tillåtas. Välkommen, 
efter en natt med lite sömn.

RLS-Förbundet lämnar ofta råd 
om hur man ska kunna somna. Svalt, 
mörkt sovrum med bra säng till 
exempel. Det ställer jag mig undran-
de till. Inte försvinner mina små-
kryp för att sovrummet är svalt och 
mörkt. De är inte mörkrädda, tro mig!

SMÅKRYPEN FÖLJER INGET MÖNSTER. 
En kväll i TV-soffan utan besök kan 
följas av en välbesökt natt och en 
kväll med många kryp av en natt 
med bara några hastiga ”titta in i 
förbifarten”. Ibland slöar dock kry-
pen till så mycket att jag får sitta i en 
stor skön fåtölj som är förberedd med 
en kudde och en filt. Då slumrar jag 
fem, tio minuter i taget. Jag har ock-
så börjat uträtta småsaker som blivit 
liggande. Lösa korsord går också bra, 
gående eller stående. 

Att krypen är oberäkneliga i sina 
anfall vet jag och räknar med. Men 
sista halvåret har de, med ett par 
månaders mellanrum, försvunnit 
nästan helt i två-tre dygn. Vilken 
känsla! Jag får bestämma själv över 
mina armar och ben. Jag får nätter 
med åtta-nio timmars sömn, följt av 

Mitt liv med småkrypen
I förra numret av Rastlös gavs plats 
åt patienters egna berättelser. Här 
kommer ännu en betraktelse över 
livet med RLS, skriven och illustrerad 
av Karl-Erik Karlsson, 92.

–Jag har lärt mig acceptera min 
sjukdom. Men krypen blir aldrig mina 
polare.

dagar med bra ork för olika begi-
venheter och rofyllda kvällar. Dags 
att börja studera stjärntecken och 
månfaser?

Jag äter förstås mediciner mot 
mina besvär. Som nämnts varierar 
besvären mycket. Är det styrkan i 
småkrypens anfall som gör att medi-
cinerna hjälper mer eller mindre, 
eller är det medicinerna som funge-
rar ojämnt? Alkohol anges ju förvärra 
besvären. I en av de ”enmansstudier” 
jag gjort försakade jag nubben och 
ölet till kvällsmåltiden i en vecka. 
Krypen klarade alkoholfritt mycket 
bra! Men jag vet ju också att det är 
mycket individuellt vad som påver-
kar RLS och kanske också hur man 
upplever det. 

MIN NYA DOKTOR PÅ NÄRHÄLSAN   
ENGAGERADE SIG INTE I BÖRJAN 
VÄRST MYCKET I MINA RLS-PROBLEM. 
När jag upplevde att mina mediciner 
inte fungerade så bra fick jag svaret 
”du kanske får låta nöja dig ”.

Han sade inte ” i din ålder ”, men 
nog fanns undermeningen där. Jag 
kan förstå honom. Han har troligen 
många unga patienter med smärt-
samma livshotande sjukdomar att 
jämföra med mina, i jämförelse, 
beskedliga besvär. Attityden ”i din 
ålder ” möter jag ofta. Begär inte 
för mycket! Då tänker jag; ”Vänta 
du. Åren går!”  Jag upplever ju alla 
de begränsningar i livsföringen som 
följer med stigande ålder och är 
mycket tacksam för att jag kan hålla 
igång som jag gör. Jag tycker dock att 
trots ”i din ålder”, ska man få söka 
den lindring som går att få när det 
inte gäller mer än att få prova olika 
mediciner. 

Genom mitt medlemskap i RLS 
Förbundet har jag fått kunskaper om 
sjukdomen så att jag vid mina besök 
hos doktorn kan fråga och ifrågasät-
ta. Det senare med viss försiktighet. 
Revir finns. När jag tänker ta` upp 

en särskild fråga förbereder jag mig 
genom att ringa eller mejla en av 
RLS rådgivare för att få expertsyn på 
frågan och ”mod i barm”.

Nu kan vi diskutera olika medici-
ner och eventuella dosändringar av 
de jag har. Doktorn har ju kunskapen 
om hur det passar in med min övriga 
medicin och hälsostatus. Och här är 
”i din ålder” högst relevant.

Samarbetet fungerar bra, även 
om jag tycker att doktorn är väl 
försiktig ibland.

De mediciner jag nu tar har jag 
fått tips om i en artikel i Rastlös. 
Jag lade fram den kombinationen för 
doktorn som konsulterade en kollega 
på neurologen. Han fick klartecken 
och skrev recept enligt min Rastlös-
ordination.

MED ÅREN HAR JAG LÄRT MIG ATT 
ACCEPTERA MIN SJUKDOM. Det bety-
der inte att jag tycker att den är bra. 
Krypen blir aldrig mina polare. Jag 
inser läget och försöker skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för att 
leva mitt ”i min ålder-liv”. 

Sist, men inte minst. Min hustru. 
Hon som vägrar stänga sin sov-
rumsdörr för att kunna höra om jag 
ramlar under mina nattvandringar. 
Hon som aldrig vet om vi får gå hem 
i förtid när vi är bortbjudna. Hon 
som får ha en ståplatsåskådare bred-
vid sig när TV sänder en spännande 
fotbollsmatch. Hon som får höra fula 
ord. Hon som känner med mig.   

 Karl-Erik Karlsson

PATIENTBERÄTTELSE   KARL-ERIK KARLSSON
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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 fortfarande 
hette WED- 
Förbundet men inne-
hållet 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

Som vi skrev i förra numret av Rastlös 
pågår om- och nystart av den regionala 
 mötesverksamheten. En del möten är redan 
på gång, på andra håll pågår diskussioner.

Det viktigaste är att träffas, lära och 
byta erfarenheter i former som fungerar. 
Formalia med styrelsearbete och liknande 
kan behövas, men det är inte det första man 
behöver tänka på. Kontakta gärna någon 
av kontaktpersonerna här nedanför för att 
resonera om vad som skulle vara värdefullt!

Inför våren har styrelsen diskuterat att 
göra en särskild satsning och bjuda in både 
”gamla” och nya kontaktpersoner till ett 
utbildnings- och diskussionsmöte i trevliga 
former. En särskild inbjudan kommer 
 senare till alla medlemmar. 

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 RLSdrabbade.

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.)
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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

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 olika mediciner. Har nu också 
börjat med selen och blivit  nästan besvärsfri. 
0722 41 04 70

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

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

”ATT VARA RÅDGIVARE ÄR  
SVÅRT MEN STIMULERANDE” 

När jag för två år sedan fick frågan om 
jag ville delta i en kurs för rådgivare 
var jag tveksam. Jag kände att jag 
kunde för lite om RLS. Men kursen var 
givande och nu när jag varit rådgivare 
en tid vet jag att vi kan göra nytta ge-
nom att dela med oss av vår kunskap 
och framför allt lyssna och ge person-
ligt stöd.

– Många frågor handlar om svårig-
heten att hitta läkare som verkligen tar 
sig an RLS-sjukdomen. Det är sorgligt 
att höra om brist på både kunskap 
och engagemang i bemötandet från 
vården. 

– Ofta får jag ge råd inför läkarbesök, 
t ex om frågor att ställa och kunskaps-
underlag att hänvisa till. Jag kan ock-
så dela med mig av egna erfarenheter, 
till exempel hur stor betydelse det har 
att ta läkemedel vid lämpliga tider och 
hur olika kombinationer kan fungera. 

– För egen del har jag nyligen börjat 
testa selen som tillskott tillsammans 
med mina vanliga läkemedel. Det ver-
kar fungera bra för mig. Och eftersom 
det inte finns några direkta risker om 
man doserar rätt, händer det att jag 
tipsar andra. Det är vanligt att medlem-
mar ringer och berättar att selen har 
gett resultat även för dem.

– Att vara rådgivare är ett svårt 
uppdrag men mycket stimulerande. 
Många ringer tillbaka och berättar att 
de haft nytta av vårt samtal.

 Text: Tore Andersson
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VÅGA FRÅGA

Vågar jag höja 
 dosen Sifrol?

?Jag använder Sifrol (pramipexol), 
men effekten är inte längre till-
räcklig och jag har förstått att man 

ska vara försiktig med att höja dosen. 
Finns det något som kan läggas till, 
eller måste jag byta medicin helt och 
hållet?

!Den grundläggande frågan är hur 
det fungerar idag. Vilka doser tar du 
och hur mår du av dem? Många av 

våra medlemmar tar sedan många år 
en, en och en halv, eller två tabletter 
pramipexol 0,18 mg per dygn, ofta 
uppdelat på flera deldoser. Några tar 
till och med högre doser och tycker 
att det fungerar bra. Det stora pro-
blemet är att alltför höga doser kan 
ge den mycket obehagliga biverkan 
som kallas augmentation. Den 
innebär att läkemedlet förstärker 
besvären i stället för att lindra dem. 
De besvären kan vara  fruktansvärda 
och innebära att hela kroppen 
känns rastlös. Det är också  vanligt 
att  denna biverkan tolkas som att 

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

grundsjukdomen förvärrats och 
att man därför höjer dosen när den 
egentligen borde sänkas. Dessutom 
kan man luras av att gränsen mellan 
tillräcklig och alltför hög dos kan 
vara mycket smal – augmentation 
kan uppstå redan vid doser under  
två tabletter per dygn.

Så länge det fungerar bra kan du 
fortsätta med din pramipexol. Om 
du idag tar en mycket låg dos kan 
du till och med diskutera och pröva 
en försiktig höjning. Det viktiga är 
att du är uppmärksam på eventuell 
 augmentation, och då sänker och  
inte höjer dosen.

Och om så behövs, finns det flera 
alternativ som du kan diskutera med 
din läkare:

– En möjlighet är att pröva ett 
annat läkemedel av samma huvud-
typ (dopaminagonister), till exempel 
Neupro (rotigotin) som kan tillföras 
via ett plåster som ger jämn dosering 
hela dygnet. Plåstret behöver ofta 
delas för att ge rätt dos.

– En annan möjlighet är att byta 
till, eller kombinera med, en helt 
annan typ av läkemedel, förslags-
vis Gabapentin som internationell 

RLS-expertis numera ser som ett för-
stahandsalternativ till Pramipexol.

– Vid svår RLS kan man behöva 
kombinera med en opioid, exempelvis 
Targiniq (oxikodon med naloxon).

Det finns för- och nackdelar med de 
olika alternativen och olika personer 
reagerar på olika sätt. Tänk också på 
att ferritinnivån har stor betydelse och 
att vissa andra läkemedel kan påverka 
RLS-besvären. Du kan också pröva 
att ta Selen som kosttillskott. Mer 
information finns på RLS-Förbundets 
hemsida. 

Kan tabletterna 
 delas?

?Jag delar mina pramipexol- tabletter 
för att kunna dela upp dygnsdosen 
och få rätt dos vid rätt tidpunkt. Nu 

har min läkare sagt att den delningen 
kan innebära att det blir olika mycket 
verksamt ämne i de olika halvorna och 
att doseringen därför inte blir riktigt 
rätt. Hur ska jag göra?

! Du har rätt i att det ofta är bra 
att dela tabletter för att sprida ut 
 dygnsdosen. 
Din läkare har rätt i att halvorna kan 

bli lite olika. Men om tabletterna har en 
”brytskåra” och är avsedda att kunna 
delas kan man räkna med att skillnaden 
blir marginell och betydelselös. 

Om delningen gör att tabletten 
smulas i mindre bitar kan problemet 
vara större. Säg då till på apoteket och 
din läkare att du behöver ett delbart 
fabrikat.

RLS-Förbundet anser att det borde 
säljas tabletter med sådan styrka 
att man slipper dela. Sådana styr-
kor  tillhandahålls i vissa länder, men 
 tyvärr inte i Sverige.
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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 CRPvärde 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 RLSbesvär, 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 ”läkartillläkarbrev” 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 RLSkunniga  
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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AVSÄNDARE
RLSFörbundet
Föreningshuset SEDAB,  
Lumaparksvägen 7
120 31 STOCKHOLM

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, 
 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
Epost: info@rlsforbundet.se
Hemsida: www.rlsforbundet.se
Post:  RLS-Förbundet, Föreningshuset SEDAB,  

Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm


