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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vi har som mål i styrelsen att under året komma ut med 

en informationskampanj om RLS till såväl allmänhet som 

läkare. Syftet är att göra alla med RLS-problem upp-

märksamma på att det finns hjälp att få och att de kan 

få mycket information på vår hemsida.  

 

Läkarna skall vi försöka nå med syftet att skapa ett 

större intresse för RLS och få läkarna att ta till sig av 

den kunskap som finns idag om RLS-diagnos och behand-

ling. 

Innan vi går ut med en kampanj behöver vi göra en del 

internt arbete. Hemsidan och vår tidning behöver få en 

gemensam profil så att nya intresserade som går in på 

hemsidan och får vår tidning genast kan känna igen utse-

ende och innehåll från kampanjen. Vi ska därför sam-

ordna och besluta om en ”grafisk profil” som ökar igen-

kännbarheten och håller ihop de olika kanaler som vi kom-

municerar med.  

 

Därutöver behöver vi besluta om vi i framtiden ska kalla 

diagnosen för RLS eller om vi ska byta namn till Willis-

Ekbom Disease, WED (eller Willis-Ekboms sjukdom). 

Denna fråga har varit aktuell under en tid och är åter 

aktuell nu när man i USA redan bytt namn (se sid 8) och 

övriga Europa diskuterar namnbyte. De viktigaste skälen till bytet är att samordna med resten av 

världen samt att sjukdomen får ett mer seriöst namn. Vi ska även föra en dialog om namnbyte med 

våra sakkunniga läkare. När vi nu vill gå ut med en kampanj är det angeläget att vi tar oss en rejäl 

funderare över vad vi ska heta. 

 

Det långsiktiga målet för oss är att utveckla ett starkt förbund med fler medlemmar och att göra 

kunskapen om RLS mer intressant och utbredd hos allmänhet och läkare. 

 

Just nu har vi lagt ut några frågor på vår hemsida för att få veta mer om vad ni tänker om för-

bundet och hemsidan. Om du inte redan sett det vill vi varmt rekommendera dig att gå in på hem-

sidan och svara på några enkla frågor.  Vi går också ut med mail till de medlemmar som vi har e-

mailadresser till.  

Får du inte mail så passa på och skicka ett mail till oss så fångar vi upp även dig!  

 

Vi önskar alla medlemmar en solig sommar! 

Det här jobbar vi med 
när vi inte är ute i hagen och röjer sly 
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Protokoll  
fört vid RLS-Förbundets Riksmöte 

den 24 mars 2013, på  
Östra sjukhuset, Göteborg 

 
 

1. Riksmötets öppnande 
 Sören Hallberg hälsade deltagarna välkomna. Ett särskilt välkomnande  till inbjudna 
 från norska RLS-förbundet, Björn Eirik Tindvik och Britt  Berntsen. 
             Mötet öppnades 
 
2. Riksmötets behöriga utlysande 

Kallelse med dagordning fanns i förbundets tidning nr 1, 2013, som skickats ut till med-
lemmarna i god tid före mötet. Kallelsen godkändes. 

 
3. Val av ordförande för Riksmötet 
 Till ordförande valdes Sören Hallberg. 
 
4. Val av sekreterare för Riksmötet 
 Till sekreterare valdes Birgitta Andersson. 
 
5 . Val av två justerare och rösträknare 
 Sten Sevborn och Lars-Erik Svensson valdes 
 
6. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
 
7. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs, fanns också med i tidningen, och  
godkändes. 

 
8. Kassarapport 
 Beräknat resultat totalt 2012: kr 306 732. 
 De största kostnaderna är annonsering, resor och porto. 
 
9. Revisorernas berättelse 
 Revisor Johnny Karlsson läste upp revisionsberättelsen. 
 Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10. Ansvarsfrihet för styrelse. 
 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012 
 
11. Följande val förrättades på mötet 
 * Kassör 2 år, Sten Sevborn 
 * Sekreterare 2 år, Birgitta Andersson 
 * Ledamot och webmaster 2 år, Rose-Marie Olsson  
 * Ersättare 1 år, Lena Männik-Styren 
 * Revisorer 1 år, Pelle Svensson och Johnny Karlsson 
 
12. Budget 

Ingen budget är lagd då kampanjkostnader ännu inte är kända. De blir dominerande 
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under året. Ordföranden ber mötet godkänna att styrelsen använder pengarna på 
bästa sätt, vilket mötet godkände.                            

 Kommande strategimöte gör ett budgetförslag. 
 
13. Inkomna motioner 
  
 * En ny oberoende medicinsk bedömningsgrupp behöver bildas. 
  Förslag:  
  En neurologisk sjukdomsgrupp som samlar läkare och vårdpersonal. 
  Ta kontakt med patientombudsmannen 
  Förbundet undersöker vidare om detta  
 

* Förslag om sänkt medlemsavgift pga. mer pengar från staten 
 Mötet fastslår att om vi har för lite egna pengar kan statsbidrag komma att tas bort. 
 Avslogs. 

 
14. Fastställande av medlemsavgift för nästa år 
 Styrelsen föreslår att årsavgiften på 250 kr ligger kvar. 
 Mötet godkände. 
 
15. Fastställande av arvode för styrelsen 
 Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå. Mötet godkände. 
 
16. Ersättning av kostnader för resor i Förbundets tjänst 
 Resor och traktamenten enligt statliga normer. Övriga kostnader enl. kvitton. 
 
17. Övriga frågor 
 Inga ytterligare frågor fanns 
 
18. Mötet avslutades 
 

 
Vid protokollet: 
 

Birgitta Andersson 
 

 
Justerare: 
 

Sten Sevborn   Lars-Erik Svensson 
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RLS Uppsala län 
 

Medlemsmöte den 12 juni kl. 18.00 
 

Kom och träffa styrelsen. Vi umgås och byter erfarenheter. 
Vi bjuder på Cider och snittar, kaffe och kaka. 

 

Plats : Frösunda LSS AB, Kungsängsgatan  37 B, Uppsala 
 

Välkomna 
Styrelsen 

 

marjo.ollgren@gmail.com 

I 
 mars 2013 talades det om RLS vid två 
tillfällen på TV.  
Den 12 mars var det TV4-doktorn Mi-
kael Sandström som i slutet av sitt in-

lägg kom in på RLS eftersom han fått frågor 
på det. Han hann nämna att det är viktigt 
med att kontrollera sitt järnvärde, och att 
det är mycket att säga om denna sjukdom, 
när programtiden tog slut. Han sa då att 
han skulle återkomma till ämnet vid ett se-
nare tillfälle. 
 
Den 14 mars tog husläkaren Gunilla Has-
selgren i programmet ”Fråga Doktorn” på 
TV1 upp RLS, också med anledning av 
tittarfrågor. Hon visade att man kunde du-
scha benen med växelvis varmt och kallt 
vatten, samt att om benen fortfarande pir-
rade på kvällen ”kunde man ta en prome-

nad runt kvarteret”. Överlag var hennes 
tonläge ganska hurtfriskt och vi skulle från 
RLS-Förbundets sida önskat att hon rekom-
menderat brevskrivaren att ta kontakt med 
sin läkare och att medicin finns att få. Just 
detta inlägg tog en del av våra medlemmar 
illa vid sig av då man inte ansåg att ämnet 
behandlades seriöst.  
 
RLS-Förbundet har skrivit till båda pro-

gramredaktionerna och bett dem om att ta 

upp ämnet igen och rekommenderat att ta 

hjälp av sakkunskap som t ex dr Jan 

Ulfberg. Vad vi känner till har det inte kom-

mit fler inslag efter det. 

Leena Styren 

Om rastlösa ben på TV 
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Det blårutiga bomullstyget 

D 
et här är historien om det blårutiga 
bomullstyget som blev köpt i Orsa hos 
Emma Olssons Manufaktur någon 
gång under andra världskriget av Lille-

mor Emretssons svärmor Helny.  
 
Tyget var 70 cm brett, och det var många meter 
på tygrullen. Jörgen Emretsson var då liten 
grabb, och han berättar nu för mig (maj 2013) att 
flera blårutiga förkläden blev sydda av hans 
mamma. Men sen blev tyget liggande, det var 
flera meter kvar, och så småningom kom det i 
Lillemors ägor.  
  
Tyget förblev oanvänt till alldeles nyligen då det 
återigen fick en ny ägare, undertecknad.  
Jag har fått en speciell historisk känsla för det, 
och nu har jag sytt en klänning av det. Min inspi-
ration till klänningsmodellen kommer från Skan-
sens dräktkammare, där jag nyligen var på stu-
diebesök. 
  
Med denna sanna historia vill jag berätta hur vik-
tigt det är att hålla kontakten med varandra som 
föreningsmedlemmar, familj och vänner. Ett 
gammalt bortglömt tyg fick ett nytt liv, och blev 
till glädje för mig och även för givaren Lillemor, 
som fick se den nysydda klänningen.  
Det är just mellanmänskliga kontakter, som är så 
viktiga, men som tyvärr så ofta har blivit en brist-
vara. 
  
Vi har alla mycket att ge varandra i form av tid, 
kärlek och omtanke som vi så väl behöver. Näst 
kärlek, så är just tid det bästa vi kan ge varandra.  
När hälsade du senast på en RLS medlem? 
  
Lillemor Emretsson är medlem i RLS Dalarna 
Norra liksom jag är. 
 
Christina Börjesson, Mora, i maj 2013 
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Ändrat namn på Restless Legs 

Syndrome i USA 

E 
n konflikt har länge förknippats med 
namnet Restless Legs Syndrom (RLS). 
Namnet gavs av Dr Karl-Axel Ekbom, och 
det har sagts att det var det bästa av 

namn, och samtidigt det värsta. Restless Legs 
(rastlösa ben) är beskrivande för sjukdomen, men 
tyvärr hör sjukdomen också till de som triviali-
seras mest. 
  
Vår systerorganisation i USA, The Restless Legs 
Syndrome Foundation, tillsatte en kommitté som 
granskade namnet ur flera synvinklar. Kommittén 

samarbetade med en internationell grupp av RLS -
läkare, forskare och vetenskapsmän (IRLSSG). På 
flera håll i Europa pågår samma diskussion. 
 
Restless Legs Syndrom är ju sedan många år inar-
betat, och många var oroliga för att ett namnbyte 
skulle innebära förlorad medvetenhet. Men de 
flesta av de tillfrågade pekade på behovet av ett 
mer seriöst namn, och ett namn i samband med 
Ekbom var det som mest föreslogs. 
  
Det är 70 år sedan dr Karl-Axel Ekbom gav namn 
åt sjukdomen, och ännu är kunnandet om sjukdo-
men mycket dåligt bland läkare, också här i Sve-
rige. Många patienter möts av attityden ”lite kryp 
i benen får man väl stå ut med”. Tänk tanken att 
sjukdomen hade hetat Willis-Ekboms Sjukdom i 
stället för Rastlösa Ben. Attityden i samhället 
överlag hade nog varit annorlunda idag. Jämför 
med Parkinsons Sjukdom! 
 

Läkare och forskare diskuterade lämpligheten av 
"Rastlösa ben" som ett medicinskt namn. Ben är 
ju till för att gå med, så rastlösa ben är väl inget 
fel? Detta var ett "aha-ögonblick” för flera leda-
möter. 
  
Det som nu hänt i USA är att läkare, forskare, lä-
kemedelsbolag, forskningsinstitutioner mm, till-
sammans med patientorganisationer, enats om 
att det nya officiella medicinska namnet, ska vara 
Willis-Ekbom Disease. 
  
Varför Willis? Jo, Thomas Willis levde i 1600-talets 
England och var livmedikus vid hovet. Han var den 
förste som vetenskapligt beskrev sjukdomen.  
(Det sägs att han som medicin ordinerade Lauda-
num som var en blandning av alkohol och opium. 
Säkert mycket effektivt!). 
 
Vår systerorganisation i USA har nu bytt namn 
till Willis-Ekbom Disease Foundation.  
I RLS-Förbundets styrelse pågår nu en livlig dis-
kussion, och kontakter har tagits med Socialstyrel-
sen, läkare och forskare i Sverige. 
 
Sören Hallberg 
  
 
 
Syndrom, flera samtidigt uppträdande fenomen, vilka sam-
mantagna ger en bild av ett bakomliggande förhållande 
eller förlopp. Inom medicinen betecknar syndrom en be-
stämd kombination av avvikelser eller symptom som tende-
rar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar 
mot en viss diagnos. 
Källa: Wikipedia 
 

Willis-Ekbom Disease = Willis-Ekboms Sjukdom 

Det nya officiella medicinska 

namnet ska vara Willis-Ekbom 

Disease  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fenomen
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Skälen till att ändra sjukdomsnamnet från Restless Legs Syndrome (RLS) till 
Willis-Ekbom Disease (WED) anges officiellt så här i USA: 

 
 Att få bort felaktig beskrivning. Restless Legs Syndrom = Rastlösa Ben 

Syndrom 

 Rastlösa (ben är skapta för att röra på) 

 Ben (andra kroppsdelar som armar och bål är ofta inblandade) 

 Syndrom (vi förstår nu mer om sjukdomsmekanismerna; Syndromet 
indikerar endast en samling av symptom).    

 För att förbättra universellt erkännande. Översättning till andra språk för-
enklas. 

 För att öka medvetenheten om sjukdomen. Det nya namnet ger möjlig-
het att ytterligare utbilda läkare, forskare och allmänheten om allvaret 
och omfattningen av sjukdomen. 

 Att komma bort från negativa betydelser och associationer. Det finns 
andra exempel, senildemens förändrades till Alzheimers sjukdom (1977); 
Mongolism till Downs syndrom (1965), och spetälska till Hansens sjuk-
dom. 

 Att minska trivialisering och förlöjligande. Många drabbade samt forskare 
ser det nuvarande namnet som felaktigt och ofta förringande av det li-
dande personer med sjukdomen har. 

USA:s motivering till namnbytet 
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G 
lad och tacksam över Sören Hallbergs artikel om mindfulness i Vi Nattvandrare Nr 1, 2013 
mejlade jag Sören och frågade om det kunde vara intressant att fortsätta att informera RLS-
Förbundets medlemmar om forskning kring mindfulbaserade behandlingar, senaste nytt i 
media, böcker, kurser etc. ”Du får gärna skriva i tidningen”, svarade han. Så här är en första 

liten artikel som sedan kan bli en sorts dialog med er 
medlemmar, genom att ni gärna får mejla frågor om 
mindfulness till mig som jag ska göra mitt bästa för att 
försöka besvara i nästkommande nummer. Det går för-
stås bra att ringa mig också om ni föredrar det. Mejla-
dress och tel.nr hittar ni under min bild. 
 
Först och främst är det viktigt att skilja på den fysiska 
smärtan eller obehaget av en sjukdom eller skada, och 
den mentala smärtan. MBSR-programmet, som Jon Ka-
bat-Zinn utvecklade i slutet på 1970-talet i USA, erbjöds 
ursprungligen till patienter med olika former av cancer, 
fibromyalgi, AIDS och andra kroniska smärttillstånd, där 
den traditionella sjukvården inte kunde göra mer och 
ansågs vara färdigbehandlade.  Men Kabat-Zinn började 
intressera sig för tänkbara fördelar med att införliva me-
ditation i behandlingen av den stress, oro, nedstämdhet 
och sömnsvårigheter som ofta följer i kölvattnet av att 
leva med en allvarlig sjukdom eller skada. Idag ges det 
åttaveckor långa MBSR-programmet  över hela världen, 
och forskning som visar positiva effekter av regelbunden 
mindfulnessträning ökar lavinartat. År 2012 publicera-
des omkring 500 vetenskapliga artiklar jämfört med 
färre än 50 tio år tidigare. 
 
Det är alltså det mentala eller känslomässiga lidandet av RLS som regelbunden mindfulnessträning kan 
lindra. Som t.ex. oro, stress, ältande, nedstämdhet, rädsla eller ångest. Känslotillstånd som vi som lever 
med sjukdomen kanske kan känna igen, men som även kan drabba en nära anhörig. Mindfulness kan 
förstås inte bota sjukdomen i sig eller dess symtom, men kanske lära oss att kunna acceptera den, trots 
att den absolut inte är önskvärd, och därmed kanske lära oss att leva med den lite bättre. 
 
I boken ”Mindfulness – en väg att hantera smärta” beskriver författaren Vidyamala Burch det här på ett 
bra sätt. Hon har själv levt med svåra ryggsmärtor de senaste trettio åren efter en bilolycka.  
”Mindfulness blev en räddare i nöden”, skriver hon, ”smärtan i ryggen finns visserligen kvar, men den 
mentala smärtan i att kämpa emot den fysiska smärtan har lindrats och min livskvalitet har förbättrats 
radikalt”. 
 

Allt gott! 
Hans 

Hur kan mindfulness lindra mina besvär med RLS? 

Hans Carlbring ingår i nätverket av mindfulnessin-
struktörer hos Mindfulnesscenter AB och är utbildad 
av Dr Ola Schenström. Hans är medlem i RLS-
Förbundets Uppsalagrupp och svarar gärna på frågor 
och funderingar om mindfulness på tel. 070-5747973 
eller e-post hans@mentorcare.se. 

mailto:hans@mentorcare.se
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D 
u kanske redan har sett att RLS-
Förbundet har gjort en ny webbsida: 
www.rlsforbundet.se.  
 

Vi har försökt att göra den tydligare och mer in-
formativ genom att t.ex. lägga allt om vår sjuk-
dom och våra läkemedel publikt. Ingen behöver 
lösenord! Vi vill nämligen att så många som möj-
ligt ska få kunskap om sjukdomen – både allmän-
het, läkare och drabbade.  
 
 
 

Ny webbsida för RLS-Förbundet 

 

Din åsikt är viktig 
Din åsikt är viktig för RLS-Förbundet.  
Vi behöver veta vad du tycker att förbundet ska 
göra och om du saknar någon information på 
webbsidan. Du kanske även har andra tankar att 
framföra.  
Gå in på www.rlsforbundet.se/din-asikt och tyck  
till! Det är endast fyra frågor och allt du skriver är 
anonymt. 
 
Tack för din åsikt! 
 

Chatta med andra RLS-drabbade 
 
 Är du sugen på att dela erfarenhet och fråga andra RLS-drabbade 

om hur de löser sin problematik? Gå in och bli medlem i den öppna 
Facebook-gruppen: RLS Rastlösa ben på svenska. Där finns grupp-
medlemmar som kanske har svar och tips på dina funderingar. 
 
Välkommen som gruppmedlem! 
 

Ps. Kom ihåg punkten efter ”svenska.”, så hittar Facebook RLS-gruppen lite 
snabbare. Ds. 

http://www.rlsforbundet.se
http://www.rlsforbundet.se/din-asikt
https://www.facebook.com/groups/109859472370477/


Sid 12 

M 
edlemmarna i EURLSSG (European Restless Legs Syndrome Study Group - Europeiska 
Restless Legs Syndrom Studie Gruppen) som utgörs av de viktigaste europeiska forskar-
na och klinikerna inom RLS träffas varje år i mitten av december i München för att pre-
sentera nyheter och diskutera RLS. Till gruppens möte kommer alltid även professor 

Richard P. Allen från Johns Hopkins universitet i Baltimore, USA.  
 
Jag är själv medlem i gruppen. Ordförande i patientföreningen i Holland och Tyskland deltar också. Det 
är mycket värdefullt att ha möjligheten att träffa och prata med dessa specialister. Ett hundratal specia-
lister från ett tjugotal länder deltog.  
Varje presentation tar 10 - 20 minuter och 5 minuter till frågor och diskussion.  
 
Detta möte sponsrades av läkemedelsbolagen Mundipharma, Roche, UCB, Vifor Pharma och XenoPort. 
Utan deras generositet skulle inte dessa möten kunna hållas. RLS mediciner från dessa firmor är: 
Mundipharma: opioider som oxikodon – OxyContin®, OxyNorm® och Targiniq®. 
Roche: L-dopa som Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick och Madopark® Quick mite. 
UCB: dopaminagonist som rotigotin – Neupro® 
Vifor Pharma: järnprodukter för injektion/infusion som järnkarboxymaltos - Ferinject® och järnsacka-
ros - Venofer® 
XenoPort: antiepileptika som gabapentin + enakarbil – Horizant. Enacarbil gör att gabapentin tas upp 
snabbare av kroppen. Ej godkänt i Sverige. 

Dag 1  

ägnades bl.a. åt PLMS – periodiska benrörelser i sömnen, ESR (End Stage Renal Disease) – svår njursjuk-
dom, behandling av RLS, Parkinson och epilepsi. 
 En forskare berättade om en studie vid universitetet i Jerevan, Armenien, där man gjort studier 

på patienter med epilepsi och RLS. 8 % av befolkningen har RLS. 36 % av epilepsipatienterna har 
RLS och 20 % av epilepsipatienterna har PLMS. 

 Ett forskarteam i Barcelona, Spanien, visade att kvinnor oftare än män har psykiska besvär eller 
sjukdomar. 

 Ett forskarteam från Japan redovisade frekvensen av ESR (End Stage Renal Disease) – slutstadium 
vid svår njursjukdom. När njuren inte längre fungerar utan blodet måste renas genom dialys. Blo-
det går genom en maskin som tar över njurens funktion. Mellan 20 – 80 % av dessa patienter har 
RLS symtom under dialysen. I våra föreläsningar brukar vi prata om 50 %, vilket alltså ligger mitt i. 

 Magdolna Hornyak, professor i München, Tyskland, gick igenom behandlingen av RLS i form av en 
metaanalys från 1990-01-01 till 2012-12-31. En metaanalys innebär att man går igenom alla pub-
licerade artiklar om ett visst ämne under en viss given tid och värderar alla artiklar. Totalt fick hon 
fram 1.188 studier. Dopaminagonister behandlades i 62 av dessa artiklar. 

 Pramipexol (Sifrol®), ropinirol (Adartrel®) och rotigotin (Neupro®) är godkända i Europa, Ja-
pan och USA. Dessutom är Horizant® (Gabapentin och enacarbil) godkänt i USA. 

 Alla dopaminagonister (Adartrel®, Neupro® och Sifrol® är lika effektiva mot depression och 
anxiety (orostillstånd). Patienterna som använde pramipexol och ropinirol hade mindre bi-
verkningar än andra preparat. Effekten av järn, såväl i tablettform som sprutor, beror myck-
et på individen. 

 Enligt professor Richard P. Allen från Johns Hopkins i Baltimore, USA, finns det mycket låg 
risk med pramipexol i doserna 0,18 – 0,36 mg. Det finns inga data för Neurontin® 

Aktuell RLS-forskning  
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(gabapentin). 
 Enligt forskare på Universitetet i Marburg, Tyskland, kan man till gravida med RLS symtom 

använda järn i form av sackaros som finns i Venofer®. 
 Från universitetet i Örebro rapporterades i en studie om hypoxi – syrebrist – i vaderna. Det är ingen 

skillnad i vadtemperaturen om man har RLS eller inte. Syrebrist i vaderna skulle bero på sämre blod-
cirkulation i vaderna och därigenom lägre temperatur. Arbetet pågår. Just hypoxi – syrebrist – i va-
derna var en av Karl-Axel Ekboms tankar om orsaken till RLS. 

Dag 2 

En mindre grupp samlades och lyssnade till ytterligare 22 presentationer som alla handlade om sekun-
där RLS. 
 Doktor Romana Stehlik från Avesta rapporterade om generaliserad smärta och RLS hos patienter i 

Dalarna. Frågan om vad som kommer först, RLS eller smärtan, diskuterades. Enigheten visade att 
smärtan kommer först och RLS senare. Växtvärk hade många av oss med RLS, åtminstone jag, när 
vi var små. 

 Ett team från Prag, Tjeckien, presenterade data om RLS och graviditet. Gravida har mer smärta 
under den tredje trimestern – de tre sista månaderna av graviditeten. En del mammor blir av med 
sin RLS när barnet föds men en del får leva vidare med RLS. 

 Ett italienskt team från Bolzano, Italien, berättade om RLS och migrän. 11 till 34 % av migränpati-
enterna har även RLS. Det finns fler studier som visar högre värden.  

 Professor Paulus från universitetet i Göttingen, Tyskland, berättade om möjliga mekanismer 
bakom sekundär eller symtomatisk RLS. Låga doser av dopaminagonister, Adartrel®, Neupro® och 
Sifrol®, har primärt effekter på det presynaptiska neuronet och höga doser på det postsynaptiska 

neuronet. Presynaptiskt betyder att det är neuronet 
innan synapsen – mellanrummet mellan neuronen. 
Postsynaptiskt är följaktligen neuronet efter synap-
sen. Neuron är namnet på speciella celler i hjärnan. 
På det postsynaptiska neuronet finns receptorerna 
D1, D2, D3, D4, D5. Stimulation av D1 och D5 innebär en 
ökning av RLS symtomen genom att de ökar signal-
hastigheten i nervsystemet. Stimulation av D2 inne-

bär reduktion av RLS symtomen genom att överföringshastigheten minskar. På det presynaptiska 
neuronet finns bland annat D2 receptorer som tar upp dopamin från synapsen när dopamin har 
stimulerat någon receptor. Genom små doser av dopaminagonister kan koncentrationen av dopa-
min i synapsen reduceras och därigenom får man mer stimulation av D2 och mindre av D1 recep-
torn och mindre symtom. D2, D3 och D4 receptorerna är positiva ur RLS synpunkt. Detta visar varför 
det är viktigt att använda låga doser av dopaminagonisterna. 

 Professor Juliane Winkelmann från München, Tyskland, informerade om genetik – ärftlighet – och 
sekundär RLS. Tankarna hittills har varit att genetiken inte är med i bilden för sekundär RLS. Tycks 
vara annorlunda. Det diskuteras att inte använda termerna idiopatisk – okänt ursprung – och se-
kundär RLS längre. Allt verkar mycket komplexare än vi trott. Ett förslag är att använda Restless 
Legs Disease – Restless Legs Sjukdom vid klara diagnoser. 

 Sjukdomsmekanismen vid RLS som följd av njursjukdom är okänd. 
 Det finns många studier om RLS och graviditet. Frekvensen varierar mellan 10 och 30 %. RLS under 

graviditeten är en riskfaktor för bestående RLS efter barnets födelse. 
 Natriumoxybat är en substans som reducerar RLS symtomen genom att producera dopamin. 
 Feta patienter har oftare RLS än smala. Kanske beroende på att de feta har färre dopaminrecepto-

rer i hjärnan. 
 Patienter med MS – multipel skleros – har oftare RLS än friska personer. MS är en neuroimmuno-

(Forts. på sidan 14) 

Rödvin har en  kärlvidgande 

effekt och ger mer  

RLS-symtom 
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logisk sjukdom – sjukdom i nervsystemet. Många av MS symtomen är identiska med RLS symto-
men. Många MS patienter har RLS symtom även om de inte har RLS. MS patienter med RLS har 
mycket dålig sömn. 

 Av 8 patienter med RLS har 1 patient åderbråck. 36 % av patienterna med åderbråck har RLS. 
Rödvin har en vasodilaterande – kärlvidgande – effekt och ger mer RLS symtom. 

 Spinal anestesi – smärtlindrande mediciner insprutade i ryggmärgen - reducerar RLS symtomen. 
Blodförlust kan utlösa RLS. 25 % av IBS (orolig tarm syndrom) patienterna har RLS. 29 % av patien-
ter med COPD (svår lungsjukdom) har RLS. 69 % av patienter med SIBO (bakterieöverväxt i tunn-
tarmen) har RLS. 30 % av patienter med Chrons har RLS. RLS startade hos patienter med Chrons i 
95 % av fallen efter det att patienterna fått Chrons. 25 % av patienter med celiaki har RLS. 40 % av 
patienter med järnbrist har RLS.  

 
Sten Sevborn 

(Forts. från sidan 13) 

Neupro
®
 (transdermalt rotigotin-plåster) 

 
En ny sammansättning av Neupro

®
, som tillåter lagring i rumstemperatur, 

är godkänt av den Europeiska Kommissionen. 
 

Från tillverkaren UCB har det kommit information om att 
den nya sammansättningen av Neupro (rotigotinplåster) 
godkänts av den Europeiska Kommissionen. 
Neupro måste inte längre lagras i kylskåp utan kan lag-
ras i rumstemperatur upp till 25

o
C, och dessutom är 

hållbarheten 24 månader istället för tidigare 18 måna-
der . 
 

Den nya sammansättningen ersätter från och med 1:a 
oktober 2012 den gamla. För att underlätta för patien-
terna kommer den nya också att få ett annat utseende 
på förpackningen. 
 

Neupro har ännu inte fått högkostnadsskydd för RLS. 
Det är bara plåstret med 2 mg som är godkänt för be-
handling av måttlig till svår RLS. 
 

I Tyskland har UCB gett Bayer tillstånd att sälja Neupro 

under namnet Leganto. I Sverige har ännu ingen registrering för Bayer och Leganto 

kommit. 

 

Sten Sevborn 
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Tips och brev från medlemmar 

Samarbete mellan läkare och sjukgymnast  
Hej 
För ca 12-15 år sedan skulle jag prata med en läkare om benen.  Jag hade förstått att jag hade 
RLS, men att säga det åt en läkare går  ju inte. Jag hittade en broschyr i väntrummet, visade 
den o frågade om jag hade RLS.  
Då svarade läkaren ”Har du ont dagtid?”, ”Nej”, svarade jag, ”bara nätterna”. ”Ja, då är det 
RLS!”.  
Min far o farbröder hade ischias och reumatisk verk, så jag undrade om jag kunde ha det 
också. ”Jag kan inte svara på det”, blev svaret. 
 
Jag gick till en sjukgymnast, och vi kunde prata om det skulle kunna vara mer än RLS. Han 
masserade och hittade ömma punkter. Där satte han nålar, och det lindrade. Jag tar Sifrol, 
men det lindrar inte mycket.  
 
Sjukgymnasten och jag är överens om att ett tätt samarbete mellan läkare o sjukgymnast vore 
till nytta för oss. Hans verksamhet gränsar till läkarens när det gäller RLS. Jag har matat ho-
nom med RLS-uppgifter och vi blir mer och mer övertygade om att samarbetet skulle vara 
fruktsamt.  
 
Jag är imponerad över ert jobb i Förbundet och orkar ni ta med det här förslaget också vore jag 
glad! 
 
Vänliga vårhälsningar från Tage Johansson, 91 år, Arboga. 

Magnesium 
Hej! 
Vill egentligen bara berätta om hur mitt problem varit. Jag har haft RLS i många år, med be-
svär mest på nätterna, men är av med dem nu. Vet inte om det är något att berätta om, men 
jag blev av med dem som en bieffekt. Sedan 50-årsåldern har jag varit besvärad av kramp i 
benen, men fick tips om att börja äta magnesium, vilket jag gjorde, och kan på så sätt hålla 

kramperna borta (jag har inte magnesiumbrist enligt vårdcentralen). 
Nu har jag konstaterat att mitt myrkryp har försvunnit sedan ett par år. 
Mina nattliga kramper hade tagit överhand, så jag tänkte inte på att de 
försvann. 
 
Vet inte om det har någon betydelse för er att veta, men det går säkert 
att testa om det skulle vara intressant. Magnesium har även testats av 
närstående vid kramp efter ansträngning och det går över på några 
sekunder. 

 
Jag tog receptfria brustabletter från livsmedelsaffären morgon och kväll. Det hjälpte mot kram-
pen något år. Sedan fick jag Emgesan 250 mg 1 morgon och kväll av läkare, egentligen mot 
deras vilja eftersom jag inte hade någon brist. Numer tar jag dem lite när det behövs, tidvis kan 
jag vara utan, ofta varje dag men när krampen sätter in kan jag ta dom två i taget och då släp-
per krampen på några sekunder upp till 1 minut. Andra som fått kramp vid speciell ansträng-

(Forts. på sidan 16) 
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ning har provat och upplevt samma sak.  
 
Tyvärr kan jag inte säga när RLS försvann, det blev liksom en extra bonus. Har använt magne-
sium i ca 20 år, är nu 74 och klarar mig inte utan. 
 
Hälsningar Birgitta Lindström 

Stödstrumpor och Cirkulationstränare 
Hej! 
Här kommer lite information. När det gäller strumporna så har läkaren som uppfunnit dem hört 
av sig via mejl och hört sig för att  diagnosen RLS verkligen är ställd. Fantastiskt tycker jag. 
Jag har använt mina strumpor i många år och de håller fortfarande formen så det var en god 
investering.   
http://www.resteasy.se/ 

  
Så här ser min platta ut men jag vet att det finns flera 
andra fabrikat. Den är lite plastig och ser rätt billig ut. 
Dessutom är den stor och otymplig men extremt lätt. De 
kallas visst också cirkulationstränare. Jag undrar förstås 
om det är en placeboeffekt, men jag tror inte det, eftersom 
jag nu haft den i ett par månader och är i det närmaste be-
svärsfri. Om detta är något för andra personer med RLS 
vågar jag inte ha någon uppfattning om, men när det gäller 

strumporna är jag nog övertygad om att de kan hjälpa många. 
  
http://www.plusvardag.se/cirkulationsplatta-p-1148-c-225.aspx?externalsearch=1 
  
Jag har varit utan Sifrol sedan i juli 2012 och klarar mig mycket bra. Strumporna tar jag på mig 
på kvällen när jag sätter mig framför Tv:n och de hjälper för det allra mesta.  Även om jag fått 
RLS innan jag hunnit sätta på mig dem så känner jag direkt hur lugnet breder ut sig. En här-
lig  och lite märklig känsla. Är jag extremt trött så är det inte alltid de hjälper till 100 procent, 
men de lindrar i alla fall en hel del. 
  
Med bästa hälsningar 
Marianne, Stockholm  

Hostmedicin mot RLS! 
Vi som är kontaktpersoner i RLS-Förbundet har fått flera telefonsam-
tal om att den receptbelagda hostmedicinen Cocillana-Etyfin reduce-
rar RLS-besvären. Det verksamma ämnet är etylmorfinhydroklorid 2,5 
mg/ml. Vi har undersökt om det finns att tillgå på annat sätt, men gått 
bet på det. Det går inte att översätta till någon av de morfinprodukter 
som finns på marknaden, och andra morfinmediciner är narkotikaklas-
sade. 
 
Lösningen blir alltså att skaffa en samarbetsvillig läkare som kan 
skriva recept, svälja Cocillana-Etyfin och sedan göra noggrann mun-
hygien, då det innehåller mycket socker. 
Man får också tänka på varningen i FASS: "Risk för tillvänjning förelig-
ger. Iakttag stor försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel." 
 
Redaktören 

 

(Forts. från sidan 15) 
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D 
e här hittade jag i Tokyo för ett par 
veckor sedan. Jag var där och hälsade 
på min son och hans familj. Hans 
hustru är japanska och mycket intres-

serad av hälsa. På golvet i vardagsrummet låg den 
svarta grejen på bilden. Den är till för fotmassage. 
 
När mina RLS-besvär började provade jag att mas-
sera fötterna med den svarta. Det kändes riktigt 
skönt, och jag kände att myrorna i benen drog sig 
tillbaka. För skojs skull väntade jag med att ta min 
medicin, jag var nyfiken på hur länge effekten 
skulle sitta i. Den satt i ganska precis en timme. 
 
Massage frisätter kroppseget endorfin. Endorfin 
är ett hormon som kroppen tillverkar själv och 
som lindrar smärta. Endorfinet har faktiskt samma 
smärtlindrande verkan som morfin. 
 
Massagegrejen (vad ska man kalla en sån här 
grunka?) påverkar även punkterna i fotsulan som 
behandlas vid akupressur. Akupressur är en öster-
ländsk behandlingsmetod som använts i många 
tusen år, ungefär som akupunktur, men utan nå-
lar. 
 

Som komplement till medicinering tycker jag det 
här är intressant, och jag frågade förstås var man 
kan köpa en sån här, och vad den kostar. ”Den är 
köpt i 100-yen-butiken. Det är en butik utan pris-
lappar, allt i butiken kostar 100 yen = 7 kr”. 
 
Ett par dagar senare besökte vi butiken, och där 

kan man verkligen göra fynd. Tyvärr fanns inte 

den svarta modellen längre, men väl den gula. 

Den fungerar lika bra, men de mindre knottrorna 

på sidorna som den svarta har är faktiskt sköna 

om fötterna är trötta.  

Kanske finns de här grejerna i Sverige, men för 

säkerhets skull har min son fått i uppgift att hålla 

utkik, och dyker den svarta upp ska han köpa ett 

antal och skicka hit.  

En bra present till RLS-drabbade! 

Sören Hallberg 

 
 
 

Mer tips: Fotmassage 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4rta
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N 
är ett nytt läkemedel med en ny läke-
medelssubstans introduceras på 
marknaden (ett så kallat originalläke-
medel) har det som regel ett patent-

skydd och är därmed ensamma på marknaden så 
länge patentet gäller. Originalläkemedlet har i 
regel ett högt pris och stor försäljning under pa-
tenttiden, vilket leder till stora kostnader för 
samhället. 
 
När patentet upphör kan det komma nya produk-
ter med samma substans, så kallade generiska 
läkemedel. Med generika menar vi därför i dagligt 
tal läkemedel utan patent. De tillverkas då av ett 
annat företag och får ett annat namn än original-
läkemedlet. Tabletternas utseende, form och färg, 
kan också skilja sig från originalläkemedlet.  
Generika medför att flera olika läkemedel inne-
håller samma aktiva substans, de gör samma me-
dicinska nytta och de är därför utbytbara mot 
varandra. De är dessutom billigare och då uppstår 
en priskonkurrens på marknaden. Detta har sta-
ten insett och vill genom att favorisera generika 
minska läkemedelsnotan och därigenom spara 
pengar åt skattebetalarna. Pengar som i stället 
kan användas till mer läkemedel eller till andra 
insatser i vården. Reformen beräknas spara runt 8 
miljarder per år. 
 
I Sverige är det Läkemedelsverket som bestäm-
mer vilka läkemedel som är utbytbara. Sedan 
2002 har apoteken skyldighet att expediera det 
billigast tillgängliga preparatet. Om det finns skäl 
för en läkare att skriva ett speciellt preparat som 
inte får bytas kan det anges på receptet och pati-
enten får då full läkemedelsförmån även för ett 
dyrare men likvärdigt läkemedel. Detta sker dock 
för mindre än 5 procent av alla recept. 

Negativt för patienterna 

Generikautbytet på apotek är för det mesta nega-
tivt för patienterna, eftersom många patienter 
kan ha flera olika läkemedel men med samma ak-
tiva ämne. Bytet skapar också förvirring och ris-
ken för felmedicinering är mycket stor. Enligt en 
undersökning från 2011 har man uppskattat att ca 
7 % av patienterna, eller 200 000 individer under 
ett år, samtidigt använt två eller flera mediciner 
med samma aktiva ämne eller på annat sätt fel-
medicinerats på grund av generikautbyte på apo-
teket. Mycket tyder på att det främst är äldre som 
råkar ut för detta. Om varje sådan fel- eller dub-
belmedicinering ledde till ett extra besök på 
vårdcentralen så skulle den sammanlagde kost-
naden för dessa besök bli 256 miljoner kronor 
per år. (Enligt SKL:s Öppna jämförelser 2010 är 
kostnaden 1 283 kronor per vårdkontakt i primär-
vården).  Till detta kommer kostnaden för lidande 
och eventuell skada som felmedicineringen orsa-
kat. 

Åldersgräns för generikautbyte 

De flesta äldre behandlas med läkemedel som 
funnits länge på marknaden och priserna har där-
för sänkts efter det att generika kommit till och 
priskonkurrerat. Generikautbyte för äldre ger där-
för troligen endast små besparingar, sannolikt be-
tydligt mindre än de kostnader som utbytet kan 
medföra. SPF,  Sveriges Pensionärsförbund, före-
slår därför i sitt remissvar på Läkemedels- och 
apoteksutredningen (SOU 2012:75) att det införs 
en åldersgräns för generikautbyte. Sådant utbyte 
bör inte ske för patienter som är 75 år och äldre. 
Denna åldersgräns är den samma som gäller en-
ligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:9 om 
läkemedelsgenomgångar. 
 
Riskerna och de negativa följderna av generikaut-

 
Gästledare i Medicinsk access nr 3, 2013  

 

Sluta att byta äldres mediciner 
på apoteket! 
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byte för äldre patienter är så stora att de inte får 
ignoreras. Just nu arbetar den statliga läkemedels- 
och apoteksutredningen med sitt andra betän-
kande om tillgången till, och prissättningen, på 
läkemedel. Utredaren har också fått möjlighet att 
komma med förslag till förändringar av generika-
reformen. Därför finns det möjlighet att föreslå 
förbättringar och förenklingar av generikasyste-
met och införa en åldersgräns för generikautbyte. 
Det är bra att hålla nere läkemedelskostnaderna, 
men om det nuvarande systemet äventyrar pati-
entsäkerheten, och dessutom ger lidande och 
tveksamma besparingar vid behandling av äldre, 
så bör det reformeras. 
 
Lars Nilsson  
Professor emeritus.  
Sakkunnig i läkemedelsfrågor vid SPF 
 
Bearbetat av Sten Sevborn 
 

 
 

 
 

P roblemen vid generisk förskrivning kommer 
relativt snabbt för patienten, som sedan lång 

tid är van vid att just det läkemedlet ser ut på ett 
visst sätt – en speciell färg, en oval eller rund ta-
blett, en rund tablett med en brytskåra, ett speci-
ellt namn, och kanske levereras i blisterförpack-
ning med 10 tabletter. I originaltabletten finns en 
viss mängd av det verksamma ämnet, men också 
många andra ämnen för att det ska bli möjligt att 
tillverka till exempel tabletter. Originaltillverkaren 
har lagt ner mycket stora summor på att optimera 
den aktiva substansen tillsammans med de andra 
ämnena för att det ska bli en tablett som fungerar 
optimalt. 
 
Det företag som efter patentets utgång börjar till-
verka en generisk kopia har inte gjort någon forsk-
ning, utan gör helt legalt en ny tablett i enlighet 

med den patentinformation som finns.  
 
Den aktiva substansen får variera med +/- 20 % av 
värdet i originalläkemedlet. Detta är en mycket 
hög avvikelse som snabbt kan leda till under- eller 
överdosering. Om den aktiva substansen köps 
från ett annat läkemedelsföretag än det som till-
verkar originalet, kan det vara mycket stora skill-
nader mellan original och kopia. De övriga ämnen 
som finns i de generiska kopiorna för att kunna 
tillverka tabletter, är många gånger andra än de 
som finns i originalläkemedlen. Detta kan medföra 
att den generiska kopian förhåller sig annorlunda i 
kroppen.  
 
Originalläkemedlets tabletter är tillverkade för att 
optimera effekten i kroppen. Om kopian pressas 

(Forts. på sidan 20) 

Här följer några kommentarer till ovanstående artikel med tanke på de 
läkemedel som används för behandling av RLS 
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D 
et finns brister i rutinerna för 
läkemedelshanteringen i Sve-
rige. Det kan handla om fel lä-
kemedel, dåligt anpassad dose-

ring, läkemedel i olämpliga kombinationer 
eller mediciner som satts in utan att någon 
egentligen vet varför.  

Ca 3000 patienter beräknas varje år dö till 
följd av läkemedelsrelaterade problem i 
Sverige. Det är mer än tio gånger så många 
som dödas i trafiken. En tredjedel av alla 
vårdskador i Sverige beror på felaktig läke-
medelshantering. Äldre personer med 
många mediciner är särskilt utsatta. 
 
En intressant studie inom hemsjukvården i 

Landskrona visade att 40 procent av pati-
enterna hade ett eller flera läkemedel som 
ingen kunde säga varför de satts in. Det 
uppstod i genomsnitt två fel varje gång en 
patient bytte vårdform. Efter denna studie 
har nya metoder för bättre läkemedelsan-
vändning hos äldre utvecklats och fått 
namnet läkemedelsberättelse. 
 
Läkemedelsberättelsen följer patienten ge-
nom vårdkedjan och gör det möjligt att gå 
in och se varför ett visst läkemedel satts in. 
Alla förändringar med mediciner motiveras 
i läkemedelsberättelsen. 
 
Region Skåne inför läkemedelsberättelsen 
som en rutinåtgärd när patienter skrivs ut 
från sjukhusen. Flera andra landsting har 
visat intresse. Det är viktigt att även pri-
märvården tar detta helhetsgrepp om pati-
enterna. 
 
Sten Sevborn 
 
Källa: annonsbilaga från Lunds universitet 

 

Felaktig läkemedelsanvändning svarar 
för en tredjedel av äldres besök i akut-

vården. För patienterna innebär det 
stora medicinska risker och för vården 
tar läkemedelsrelaterade skador stora 

resurser i anspråk. 

Forskning om äldres läkemedel räddar liv och 
sparar resurser 

till tablett med annat tryck i pressen får man en 
produkt som tas upp snabbare eller långsammare 
i kroppen. Ett originalläkemedel kan delas i bryt-
skåran och ofta ytterligare halveras ett par 
gånger. Flera generiska kopior kan inte delas eller 
ger bara pulver i handen vid försöket att dela. Na-
turligtvis är det stora skillnader på hur dessa två 
”identiska” läkemedel fungerar. 

För att översätta detta till exempel Sifrol, så finns 
det inga skäl att ersätta originalet med något ge-
neriskt läkemedel.  De kopior av Sifrol som finns 
på marknaden är inte godkända för att användas 
vid RLS. Tillverkaren Boehringer-Ingelheim har 
dessutom sänkt priset på Sifrol till samma nivå 
som generika. 
 
Bearbetat av Sten Sevborn 

(Forts. från sidan 19) 
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Lyckliga stunder 

 

Att vara lycklig och lycklig lottad 

genom att välja bort eller till 

det är vår uppgift just nu  

att fånga stunden 

 
Christina Börjesson, Mora 



Sid 22 

Knep & Knåp 

Skicka in dina svar!  
Vi vill ha svaren senast 1:a augusti. Alla svar som kommer i tid deltar i lottdragning. Först 

öppnade svar med alla rätt får tre trisslotter! 

 

Adress finns på sid 2. E-post går bra också. 

Datum med två siffror 
Två dagar före julafton satt jag och funderade på dagens datum, det var ju lite ovanligt: 

121222.  

 

Vilket blir nästa datum som skrivs med högst två olika siffror? 

Att dela rättvist 

Sven ringde på dörren till Max. Det visade sig att Max hade 

besök av Kurre, och båda skulle till att äta pannkakor.  

 

Max hade 3 pannkakor på sin tallrik, Kurre hade 4. Sven var 

hungrig och erbjöd sig att betala om han fick delta i måltiden.  

 

Alla pannkakorna delades jämnt mellan de tre personerna. Sven  

betalade sedan för sig med 7 kronor. Hur ska Max och Kurre 

dela pengarna rättvist mellan sig?  

Sifferkvadraten 
Siffrorna 1 till 9 fyller kvadraten som det syns på den vänstra bilden. Man får gå på 

kvadratens rutor, men aldrig tillbaka till en ruta man varit på förut, och man måste alltid 

gå till en angränsande ruta. 

Katarina gick längs med pilen som syns på den högra bilden. Hon skrev ner siffrorna som 

hon gick på i ordning och fick talet 84937561. Rita en annan väg, som ger ett större tal 

(ju större tal, desto bättre).  
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Lösningar till Knep & Knåp förra numret 

Läskig sjukdom 

En man fick en läskig sjukdom. Hans läkare skrev ut 4 till utseende exakt likadana specialtabletter 

(av två sorter) till honom, två tabletter av varje sort.  

Läkaren varnade att om man inte tar den föreskrivna dosen så dör man. Mannen råkade dock 

blanda ihop tabletterna . Hur ska han garanterat överleva? 

Svar: Han ska dela alla tabletterna i två lika stora delar. På morgonen ska han ta de vänstra hal-

vorna och på kvällen de högra. 

 

Sifferrebus 
Oskar ställde upp en multiplikation, men dolde sedan uträkningen genom att byta ut siffror mot 

bokstäver. En siffra 9 blev dock kvar. 

 

 

Kan du återställa uträkningen? 

Svar: G=1 , R=0, A=8 , N=9 . Uträkningen var alltså 1089×9=9801. 

 
 
 
 

Tretton punkter 
Dra fem streck utan att lyfta pennan från pappret så att strecken går igenom alla 13 punkterna! 

 

 

 

Tricket är att gå utanför figuren som punkterna bildar: 

 

Berit Claesson, Hajom, får tre trisslotter.  

Grattis! Hoppas du får en storvinst!  
 

Redaktören 
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Avs.  
RLS-Förbundet 
Rättarevägen. 14 
771 90  LUDVIKA 

POSTTIDNING B 
 
Retur till avsändare 

Myror 
Stickus Svidus 

Myrorna tillhör insekterna och är ett stort släkte med ett flertal arter. Så det 
finns en hel del sådana i Vår Herres hage. Och underliga är dess vägar. En del 
lever till och med som inhysehjon, som det tycks, på utvalada individer av 
släktet Homo Sapiens. Det är dock inte så ovanligt och kallas RLS. 
 

Ofta rör sig myrorna i hela värddjurets kropp, men bosätter sig vanligast i fötterna och 
benen. Myror är flitiga! De har den irriterande egenskapen att de är mest aktiva under 
kvällar och nätter när många Homo Sapiens vill, och behöver, vila samt sova. Stickus 
Svidus spritter då omkring på födosök och använder sina kraftiga bitklor och injicerar sin 
ettriga, svidande myrsyra. Kanske för att få matro? Men Homo Sapiens blir stressad, 
rentav torterad. Ty detta kan vara något i hästväg, om än detta icke är hästmyrors verk. 
Det resulterar i att Homo Sapiens får spritt och spring i benen av eländet. Som om rena 
rama springmasken hemsöker henne. 
 
Homo Sapiens besvärliga symptom kan i viss mån lindras om individen 
varvar ner på sena eftermiddagen och kvällen. Lugna vibbar tycks då 
smitta av sig på myrorna. För övrigt bekämpas myrorna med vitt pul-
ver, mestadels i tablettform, men även med plåster på huden. 
 
Insekten Stickus Svidus blir dock med tiden lätt immun mot preparaten, vilket då torde 
resultera i en genförändring som ger kraftigare bettkäkar och giftigare myrsyra. Följden 
blir att det är nödvändigt att byta bekämpningsmedel för att parera angreppen av de ag-
gressivare  myrorna. Det kallas augmentation på fackspråk. 
 
Långt tillbaka i tiden trodde man att människor med RLS-symptom hade fått en orm i 
magen i ett obemärkt ögonblick, och blivit bergtagen av ”den onde” själv. Månne det i så 
fall varit en myrslok? Snarare är det så att Homo Sapiens med RLS-symptom är ett resul-
tat av Moder Jord och den biologiska mångfaldens spridningskraft. När eljest de ekolo-
giska vävarna på vår jord alltmer rämnar. 
 
Om än någon liten tröst för oss drabbade! 
 
Göran Melesjö, Älvdalen 


