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Pirrar, bränner, sticker, bubblar, smärtar, hettar, kryper  
eller svider det – då kanske du har WED/RLS. 

Willis-Ekbom Disease, WED/  
Restless Legs Syndrom, RLS

HAR DU  
OBEHAG  
I BENEN?
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Willis-Ekbom Disease, WED, kallas även Restless Legs Syndrom, RLS. 
I Sverige använder vi båda begreppen WED/RLS.

Den brittiske läkaren Sir Thomas Willis (1621 – 1675) var först med  
att vetenskapligt beskriva sjukdomen WED/RLS. Detta skedde 1672 i den  
engelska medicinska tidskriften ”THE LONDON PRACTICE OF PHYSICS”.

Den svenske läkaren och forskaren Karl-Axel Ekbom (1907 – 1977), myntade 
begreppet Restless Legs. Ekbom publicerade många vetenskapliga artiklar 
under sitt arbete med att upptäcka och beskriva sjukdomen.

Doktor Ekbom disputerade på Restless Legs på Karolinska Institutet  
i Solna den 8 maj 1945 – samma dag som andra världskriget slutade.  
Flera av hans artiklar är fortfarande aktuella.

LIDER DU OCKSÅ AV WED/RLS?
• Känner du obehag, parestesier, i benen och/eller i andra kroppsdelar, 

oftast armarna, när du sitter eller ligger?
• Kommer obehagen vid vila/stillhet?
• Känns det bättre om du rör på dig?
• Är obehagen större på kvällen och natten än på dagen?
• Har du ofta svårt att somna och/eller väcks du av besvären på natten?
• Sparkar du med benen/har du ryckningar i armarna när du sover?
• Är dessa obehagliga känslor ofta förenade med smärta?
• Är problemen svårare när du är trött eller har sovit dåligt?
• Har du familjemedlemmar som upplever eller har upplevt liknande besvär?
•  Har medicinska undersökningar inte gett någon förklaring till dina 

obehag eller ditt behov av att röra på dig?
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ATT LEVA MED WED/RLS
Omkring 5 – 10 procent av den 
kaukasiska (vita) befolkningen i 
Europa och Nordamerika beräknas 
lida av denna kroniska neurologiska 
sjukdom.

Två tredjedelar av de drabbade har 
en mild form och klarar sig bra utan 
medicinsk hjälp, men en tredjedel 
av de wed/rls-drabbade har så 
stora besvär att de behöver medi-
cinsk behandling för att få en ac-
ceptabel livskvalitet.

Medicinskt obehandlad wed/rls 

kan leda till social isolering och 
svårigheter att utföra sitt dagliga 
arbete på grund av effekten av 
allvarliga sömnstörningar.

Svår wed/rls ska behandlas för 
att förhindra att brist på behand-
ling leder till att följdsjukdomar, 
på till exempel hjärt-kärlsystemet, 
uppstår och/eller försvåras.

Vanliga symtom
Vuxna som lider av wed/rls  
har ofta utmärkande symtom:
• brännande, domnande, hettande
• krypande, pirrande, smärtande
• stickande, svidande, värkande

Obehagen känns djupt inne i benen, 
oftast mellan knä och ankel och ger 
ett oemotståndligt behov av rörelse.

Andra kroppsdelar kan drabbas, till 
exempel armar, händer eller bål.

Obehagen upplevs svårare vid vila eller 
stillhet, och reduceras vid rörelse  
av den drabbade kropps delen. 
Obehagen kommer tillbaka då 
rörelsen upphör.

Symtomen är värst kvälls- och nattetid, 
speciellt i liggande läge.

Vid svårare fall känns obehagen under 
hela dygnet.

Det är mycket vanligt att den 
som har WED/RLS, mer eller 
mindre omedvetet, rör tår, 
fötter och ben – vilket ibland 
tolkas av omgivningen som 
rastlöshet/nervositet.
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Andra kännetecken
Cirka 80 procent av de som lider 
av wed/rls lider även av muskel-
ryckningar – Periodic Limb Move-
ments in Sleep (plms) – periodiska 
benrörelser i sömnen.

Mer än 90 procent har sömn-
störningar som till exempel svårt 
att somna och man vaknar av  
obehagskänslorna och/eller muskel-
ryckning arna, vilket kan leda till 
onormal trötthet dagtid. Det i sin 
tur kan påverka minnes- och kon-
centrationsförmåga, arbetsförmåga,  
humör och socialt umgänge, samt 
leda till farliga påfrestningar på 
hjärta och kärlsystemet.

Debutålder
Många drabbade kan spåra sina 
wed/rls-symtom till barndomen 
eller tonåren, trots att diagnosen 
oftast ställs när den drabbade är 
40 – 50 år gammal. 

Det är emellertid inte ovanligt  
att såväl små barn som åldringar 
drabbas.

Orsaker
Forskning pågår för att förstå vad 
som utlöser wed/rls och vad som 
sedan händer, men än finns endast 
teorier. Troligtvis är det flera orsaker 
som tillsammans leder fram till 
wed/rls, som tycks vara mycket 
individuell.

SVÅR OBEHANDLAD WED/RLS  
KAN LIKNAS VID TORTYR!
Sir Thomas Willis

Några av teorierna är:

• järnets roll där järnet delvis 
blockeras från att komma in  
i hjärnan på ett optimalt sätt

• dopaminsystemets och andra 
neurotransmittorers funktion

• hjärnans omkoppling mellan 
aktivitet och vila (inaktivitet)

• ärftliga orsaker
• halterna av vissa vitaminer  

och spårämnen i blodet.

WED/RLS finns i två former  
– primär och sekundär
Primär WED/RLS, idiopatisk, utan 
känd bakomliggande orsak, ofta 
familjära band med sjukdomsstart 
i barndomen eller tonåren.  
Symtomen startar som regel innan 
den drabbade blivit 45 år gammal. 
Låga järndepåer kan finnas vid 
både primär och sekundär wed/rls.

Sekundär WED/RLS, symtomatisk, 
resultat av en annan underliggande 
sjukdom/tillstånd. Symtomen 
försvinner normalt när de under-
liggande sjukdomarna/tillstånden 
behandlas/botas. 

Sekundär wed/rls diagnostiseras 
ofta när den drabbade är över  
45 år. Uppkommer exempelvis vid:

• Järnbrist i järndepåerna i form  
av värden under 75 mikrogram/
liter för ferritin med eller utan 
låga blodjärn värden (Hb).

• Graviditet, 15–30 % utvecklar  
under de tre sista månaderna  
av graviditeten wed/rls,  
som normalt försvinner när 
barnet föds.

• Vitaminbrist, ofta B12 – kobalaminer 
och B9 – folsyra/folacin/folater.

• Behandling med vissa läkemedel kan 
starta eller förvärra symtomen.

• Sviktande njurfunktion, till exempel 
vid dialys.

Ärftlighet
wed/rls har hög ärftlighet, ofta  
är det fler i familjen/släkten som  
känner igen symtomen. Ungefär 
50 % av primär wed/rls beror på 
ärftlighet.
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DIAGNOS
wed/rls är en av de mest under-
diagnostiserade sjukdomarna. 
Ofta kan det gå många år och 
mängder av läkarbesök innan en 
korrekt diagnos ställs. Har läkaren 
inte tillräcklig utbildning om  
wed/rls är chansen att ställa en 
riktig diagnos liten. Det kan ibland 
vara svårt för läkare att ställa en 
wed/rls-diagnos eftersom inga 
speciella diagnostest existerar  
– och varje drabbads upplevelse  
är individuell.

wed/rls är enligt who en neurologisk 
sjukdom och har koden G25.81 
enligt klassifikationen icd 10.

Det är viktigt att du vid ditt läkar-
besök är tydlig och förberedd. 

Skriv gärna ner din sjukdoms-
historia, om dina sömnstörningar 
och ifall fler i familjen är drabbade 
samt alla läkemedel du tar.

Vid läkarbesöket bör en noggrann 
hälsoundersökning göras för att 
avslöja eller utesluta underliggande 
sjukdomstillstånd som kan utlösa 
wed/rls.

Blodprov avseende järndepåer 
och ferritin, samt vissa vitaminer 
ska göras. 

Mer information finns på vår  
hemsida www.wedforbundet.se  
och på sidan 16 i denna broschyr.

Kriterier för diagnos
Följande fem kännetecken ska 
uppfyllas för wed/rls-diagnos:

1.  Tvång att röra på benen på 
grund av obehagskänslor.

2.  Tvånget att röra på benen  
börjar eller förvärras vid  
vila eller inaktivitet.

3.  Tvånget att röra benen  
lindras delvis eller totalt  
genom rörelser.

4.  Tvånget att röra benen är  
värre på kvällen och natten  
än under dagen.

5.  Tvånget att röra benen och  
obehagskänslorna i benen kan 
inte enbart förklaras med andra 
omständigheter som till exempel 
kramp i benen, obekväm ställning, 
svullna ben eller artrit (ledin-
flammation).

Kriterierna har fastställts av en 
sammanslutning av internationella 
wed/rls-forskare, irlssg (Interna-
tional Restless Legs Syndrome 
Study Group), som även tagit 
fram en skattningsskala – se nästa 
uppslag.

 

FYSISK AKTIVITET ÄR POSITIV  
OM DEN UTFÖRS INNAN SENA  
EFTERMIDDAGEN
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SKATTNINGSSKALA WED/RLS
Bedöm dina besvär senaste veckan genom att addera siffrorna  
framför varje svarsalternativ på följande tio generella frågor:

1. Hur upplever  
du besvären i armar  
och/eller ben?
 4  Mycket svåra
 3  Svåra
 2  Måttliga
 1  Lätta
 0 	 Obefintliga

2. Hur starkt känner  
du tvång att röra dig på  
grund av dina besvär?
 4  Mycket starkt
 3  Starkt
 2  Måttligt
 1  Lätt
 0 	 Obefintligt

3. Hur mycket lindras  
dina besvär av rörelse?
 4  Ingen lindring
 3  Svag lindring
 2  Måttlig lindring
 1    Nästan fullständig eller  

fullständig lindring
 0   Har inga WED/RLS-symtom,  

frågan inte relevant

4. Hur svåra  
sömnstörningar  
ger dina besvär?
 4  Mycket svåra
 3  Svåra
 2  Måttliga
 1  Lätta
 0 	 Obefintliga

5. Hur svår är din  
trötthet/sömnighet till följd  
av WED/RLS- symtomen?
 4  Mycket svår
 3  Svår
 2  Måttlig
 1  Lätt
 0 	 Obefintlig

6. Hur svår är din  
WED/RLS- sjukdom?
 4  Mycket svår
 3  Svår
 2  Måttlig
 1  Lätt
 0 	 Obefintlig

7. Hur ofta känner  
du WED/RLS-symtom?
 4  Mycket ofta: 6 – 7 dagar i veckan
 3  Ofta: 4 – 5 dagar i veckan
 2  Ibland: 2 – 3 dagar i veckan
 1  Sällan: 1 dag i veckan eller mindre
 0  Aldrig

8. Hur svåra är dina  
WED/RLS- symtom en  
genomsnittlig dag?
 4   Mycket svåra:  

8 timmar per dygn eller mer
 3  Svåra: 3 – 8 timmar per dygn
 2  Måttliga: 1 – 3 timmar per dygn
 1  Lätta: mindre än 1 timme per dygn
 0  Inga

9. Hur påverkas din  
dagliga funktion av dina  
WED/RLS- symtom?
I till exempel familjen, hemmet,  
samhället, skolan, arbetet?

 4  Mycket starkt
 3  Starkt
 2  Måttligt
 1  Lätt
 0  Inte alls

10. Hur påverkas  
ditt humör av dina  
WED/RLS- symtom? 
Till exempel ilska, depression,  
sorg, ångest, retlighet?

 4  Mycket starkt
 3  Starkt
 2  Måttligt
 1  Lätt
 0  Inte alls

Svårighetsgrad WED/RLS: 
0 – 10  = mild 
11–20 = medelsvår
21 – 30 = svår 
30 – 40  = mycket svår
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Differentialdiagnos
Det finns andra sjukdomar som 
yttrar sig på liknande sätt, men 
som ska behandlas annorlunda. 
Dessa diagnoser måste uteslutas 
eller bekräftas i samråd med läkare.

Behandling
En viktig del av behandlingen går 
ut på att ge en bättre sömnkvalitet 
och därigenom väsentligt förbättra 
livskvaliteten.

Tips för god sömn
Pröva dig fram till vilka av förslagen 
nedan som fungerar bäst för dig.

• Varva ner en till två timmar  
före sänggåendet.

• Undvik energidryck och kaffe/te 
sex timmar före läggdags.

• Ha mörkt, svalt och tyst i  
sovrummet. Unna dig en  
bekväm säng.

• Regelbundna tider för  
säng gående och uppstigning, 
testa att senare lägga.

• Medicinintag anpassas till  
sänggåendet, så att de hinner 
börjar verka.

• Om du störs av trafikbuller,  
prova öronproppar för att  
få tyst.

• Fokusera dina andetag, följ  
magens höjning och sänkning.

• Motionera regelbundet, men  
träna inte senare än fyra timmar 
före läggdags.

• Kontrollera om koffein finns  
i andra läkemedel som du tar.

• Tag ”sömntåget” när det kommer.
• Om du inte somnar inom  

30 minuter, stig upp och lägg 
dig igen när du blir sömnig.

PÅ JAKT EFTER GOD SÖMN

Välj en sund livsstil och uteslut det som försämrar dina 
WED/RLS-symtom. Ta endast vitamin- och mineraltillskott 
om din läkare konstaterar att du behöver det.

Hoppa inte på ”hokus-pokus” erbjudanden som sägs  
bota WED/RLS. Prata först med oss i WED-Förbundet. 
Oftast kan du ha mer nytta av dina pengar.
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BEHANDLING UTAN  
HJÄLP AV LÄKEMEDEL
Mildare former av wed/rls, två 
tredjedelar av alla fall, kan lindras 
genom en förändrad livsstil, att 
helt enkelt avstå från det som  
förvärrar. Prova vad som fungerar 
för dig.

• En hälsosam balanserad kost.
• Promenader, stretching, varma/

kalla bad, massage, varma/kalla 
inpackningar, vibrationsmassage, 
akupressur, avslappning (bio-
feedback, meditation, yoga)  
kan lindra för en del drabbade.

• Mental fokusering: en god bok 
eller ett krävande datorspel kan 
lindra. Eller att du gör saker  
du tycker om (startar kroppens 
belöningssystem).

• Om läkare konstaterat under-
liggande sjukdom eller brist-
tillstånd som behandlas med 
substitution av magnesium,  
järn, vitamin B12 eller folsyra  
– kan det vara tillräckligt för att 
reducera wed/rls-symtomen.

• Om blodprovstagning visar att 
dina järndepåer och ferritin är 
under är under 75 mikrogram/
liter så kan järntillskott minska  
symtomen.

• Vissa läkemedel kan som biverkan 
ge wed/rls-symtom, parestesier, 
i varierande grad.

Det finns inga vetenskapliga studier 
som bevisar att magnesium har  
en positiv effekt på wed/rls.  
Det behövs mer studier för att 
klarlägga effekten med d-vitamin 
och selen.

Tänk på att:
• Alkohol kan förvärra wed/rls 

samt öka/minska effekten av 
vissa läkemedel. Alkohol har 
heller ingen positiv effekt på 
sömnen.

• Koffein kan förvärra wed/rls.
• Rökning förvärrar wed/rls- 

besvären avsevärt.

BEHANDLING MED  
HJÄLP AV LÄKEMEDEL
Det finns ingen behandling som 
botar, däremot går symtomen att 
reducera framgångsrikt hos de 
flesta. Syftet med all medicinsk 
behandling är att uppnå största 
möjliga lindring med minsta möjliga 
biverkan.

Vid svårare former av wed/rls 
kan flera olika läkemedel behöva 
kombineras, med hänsyn taget till 
varje läkemedels för- och nackdelar, 
begränsning och biverkningsprofil.

Det finns flera läkemedel  
som testats under lång tid och  
fyra är godkända för att behandla 
wed/rls.

Valet av läkemedel gör din läkare 
utifrån en bedömning av dina 
wed/rls-besvär, din medicinska 
hälsa och vilka andra sjukdomar 
du behandlas för.

Exempel på medicinsk  
behandling
wed/rls känns i benen men  
sitter i hjärnan, i dopaminsystemet, 
på samma ställe i hjärnan som vid 
Parkinsons sjukdom, därför kan 
Parkinsonmediciner i mycket låga  
doser hjälpa.

Vi vet att dopaminsystemet vid 
wed/rls av flera olika skäl inte 
fungerar optimalt.

Dopaminergika är samlingsnamn 
för läkemedel som i hjärnan ger 
samma effekt som neurotrans-
mittorn eller budbärarsubstansen 
dopamin. Finns i två former:  
dopaminprekursorer och dopamin-
agonister.

Dessa läkemedel har visat sig vara 
mycket effektiva vid behandling av 
wed/rls.
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2/3 AV WED/RLS- 
DRABBADE ÄR KVINNOR

1. Dopaminergika
•  Dopaminprekursorer, levodopa 

(l-dopa) – ombildas i vissa av 
hjärnans nervceller till dopamin. 
Effekt kommer inom någon 
timme och varar några timmar. 
Bör endast användas som tillfällig 
behovsmedicinering eftersom 
det visat sig att levodopa oftare 
än dopaminagonister ger upphov 
till augmentation/överdoserings 
wed/rls – se sid 15. Då kan  
det hjälpa att byta läkemedel, 
kontakta din läkare. Sluta inte 
abrupt med medicinerna, det 
kan leda till svårigheter.  
Fungerande, men ej godkända 
läkemedel, är Madopark® och  
Sinemet®.

• Dopaminagonister – läkemedel som 
agerar som dopamin i hjärnan. 
Effekten kommer vid tablett-
behandling efter cirka två timmar 
och varar i åtta till tio timmar, så 
att du kan sova lugnt. Läkemedlet 
påverkar vissa receptorer i hjärnan 
vilket resulterar i mindre och 
lindrigare symtom. Dessa läke-
medel används vid regelbundna 
besvär och anses idag vara den 
bästa behandlingen. Dopamin-
agonisterna kom på marknaden 
för behandling av Parkinsons 
sjukdom i mitten på 1990-talet. 

Godkända läkemedel är: 
– Sifrol® (pramipexol).  
Delbara tabletter 
– Adartrel® (ropinirol) samt kopior 
med namnet Ropinirol och  
tillverkarens namn. Femkantiga 
tabletter som inte får delas. 
– Neupro® (rotigotin)  
Plåster som verkar i 24 timmar 
och eventuellt kan delas.

2. Opioider 
Starka smärtmedel, som funnits  
i flera hundra år.

• Targiniq® (oxikodon/naloxon) 
Depåtabletter godkänt av  
myndigheterna för behandling 
av wed/rls. Oxikodon är den 
smärtlindrande komponenten 
och naloxon förhindrar över-
dosering och förstoppning.

3. Antiepileptika 
Läkemedel som i studier visat sig 
vara effektiva i behandlingen av, 
men inte godkända för, wed/rls. 
Används emellanåt för att behandla 
neuropatier/polyneuropatier.  
Har en lugnande effekt på signal-
överföringen.

• Neurontin® (gabapentin).  
Kapslar som inte får delas.

• Lyrica® (pregabalin).  
Kapslar som inte får delas.

Vid svårare fall kan din läkare  
föreskriva, en dopaminagonist  
i kombination med Targiniq® 
och/eller Neurontin® eller Lyrica® 
beroende på diagnosens utseende. 
Dessa läkemedel har ofta en  
synergistisk effekt (1 + 1 blir  
mer än 2) och kan då skrivas ut  
i lägre doser.

Augmentation/överdoserings 
WED/RLS
För höga doser av dopaminerga 
läkemedel kan leda till augmen-
tation/överdoserings wed/rls 
som betyder symtom förstärkning. 
Symtomen kommer tidigare, blir 
mer intensiva och uppträder i fler 
kroppsdelar än innan behandlingen 
startades. Dessutom måste dosen 
ökas för att få effekt, vilket för-
sämrar symtomen ytterligare. Där-
för är det av största vikt att starta 
med en låg dos och behålla den så 
länge det går. Om augmentation/

överdoserings wed/rls upp träder, 
kan man försöka dela dosen i flera 
intag över dagen eller byta ut 
dopamin agonisten mot en annan  
i låg dos. En sista möjlighet är att 
byta till något läkemedel ur en 
annan grupp enligt ovan.

Läkemedel som initierar  
eller förvärrar WED/RLS
Många läkemedel kan utlösa eller 
förvärra wed/rls-symtomen:
• till exempel antidepressiva 

medel, allergimedel med anti-
histaminer, sömnmedel mot  
allvarliga psykoser, beroende  
på att de motarbetar dopamin-
systemet.

• H2-blockerare som minskar 
magsyran, beroende på att  
de reducerar upptaget i tarmen 
av till exempel järn, vitamin  
B12 (kobalaminer) och vitamin 
B9 (folsyra).
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Bli medlem i WED-Förbundet
WED-Förbundet är en ideell orga nisa-
tion för personer med wed/rls och 
deras anhöriga. Vi arbetar med att göra 
WED/RLS känt genom att informera 
allmänhet och personal i sjukvården. 
Målet är att WED/RLS-drabbade snabbt 
ska få korrekt diagnos och effektiv 
behandling.

Vi bevakar den senaste forskningen 
inom WED/RLS och samarbetar med 
experter inom WED/RLS- och sömn-
forskning samt med de internationella 
forskarorganisationerna IRLSSG, EURLSSG 
och WASM. Vi har ett nära samarbete 
med docent Jan Ulfberg, som är en 
svensk expert inom WED/RLS. Vi utbildar 
informatörer och organiserar möten.

Som medlem i WED-Förbundet får  
du kontakt med någon som lyssnar, 
förstår och som genom sin kompetens 
kan ge dig den kunskap du behöver 
inför din kontakt med sjukvården.

Via vår medlemstidning ”Vi Nattvandrare” 
och hemsidan har du tillgång till aktuell 
information och du blir inbjuden till 
informationsmöten på olika platser i 
Sverige. Medlemskap kostar 250 kr/år.

Boken ”Ett liv med rastlösa ben och 
dålig sömn” berättar på drygt 220 sidor 
det du behöver veta om sjukdomen. 
Den kan köpas via vår hemsida  
www.wedforbundet.se.

KONTAKTA VÅRDEN
Om du misstänker att du har wed/
rls bör du kontakta din husläkare eller 
primärvården. Ta gärna med dig den 
ifyllda skattningsskalan som beskriver 
hur du upplever dina besvär och 
en medicinlista över alla de mediciner 
du använder. Lär dig så mycket som 
möjligt om wed/rls och var väl 
förberedd med symtomdagbok (hämtas 
som pdf  på www.wedforbundet.se) 
och skriv din sjukdomshistoria. Ta 
reda på om fler i familjen/släkten har 
liknande problem. Det finns inget 
enskilt test man kan göra som visar 
om man har wed/rls eller inte. 
Däremot finns det ett flertal blod-
prover som tillsammans kan peka  
i den ena eller andra riktningen.

Be din läkare att i alla  
lägen ta följande sex prover  
vid diagnosarbetet:
• Serumferritin eller plasmaferritin. 

Ferritin är den viktigaste mar-
kören på järnstatus i vår kropp.  
I detta prov tittar man specifikt 
på järndepåerna. Den mängd 
järn som finns tillgänglig för 
användning i hjärnan. Värdet 
bör ligga över 75 mikrogram/liter 
(μg/l) om man har wed/rls. För 
människor som inte har wed/rls 
kan lägsta värdet vara 12 – 20.

• CRP är en inflammationsmarkör 
och bör vara 2 eller lägre om man 
har wed/rls. En inflammation 
driver via hepcidin upp ferritin-
värdet till falskt förhöjda värden.

• Hb

• Kobalaminer/vitamin B12

• Folat/Folsyra/Folacin/vitamin B9

• Kreatinin

För alla prover finns det referens-
ramar, som i vissa fall varierar  
över landet. För B9 och B12 är  
det viktigt att provsvaren ligger 
högt inom referensramarna efter-
som dessa ämnen är beroende  
av varandra.

Extra blodprover
Om den drabbade trots ferritin-
värden över 75 mikrogram/liter 
inte blir bättre kan man även göra 
en mätning av järnmättnaden –  
transferrinsaturationen. Transferrin är 
den normala transportproteinet 
för järn i kroppen. Transferrin-
mättnaden räknas automatiskt 
fram som en kvot av plasmajärn/
total järn bindningskapacitet enligt 
P-Fe/TIBCx100. Är denna mindre  
än 20 % kan det vara anledning att 
medicinera med järninfusioner.

I och med att frekvensen drabbade 
stiger kraftigt med stigande ålder  
finns det troligtvis ett stort antal 
drabbade på äldreboenden som 
lider, men inte kan meddela sig 
med omvärlden. Många kan vara 
oroliga och ligger inte kvar i sina 
sängar, speciellt kvällar och nätter. 
En korrekt diagnos skulle troligtvis 
underlätta arbetet för personalen.

Bli medlem via  
vår hemsida  

www.wedforbundet.se
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Anteckningar

 



Information till patienter och anhöriga
Denna broschyr har endast informationssyfte och  
ska inte användas för att ersätta läkarkompetens.
Innehållet är vetenskapligt granskat av docent  
Jan Ulfberg, Läkargruppen, Örebro.
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WED-Förbundet är ett ideellt, samt partipolitiskt och religiöst oberoende, patient-  
och anhörigförbund med uppgift att stödja drabbade med WED/RLS-diagnos, informera 
om symtom, diagnos och behandling. WED-Förbundet bevakar forskning och utveckling 
inom behandlingsområdet.

Kontaktuppgifter WED-Förbundet: Telefon: 08-21 96 20
 E-post: info@wedforbundet.se

Ytterligare information: WED-Förbundet – www.wedforbundet.se
 Vårdguiden – www.1177.se
 Förbundet i USA – www.rls.org


