
WED-Förbundets verksamhetsberättelse för år 2017 
 

WED-Förbundet är ett patientförbund för oss som lider av sjukdomen Willis-Ekboms Disease, (WED), 
även kallad Restless Legs Syndrom (RLS), samt för anhöriga. 

Vi är det enda förbundet som arbetar för WED-drabbade. Allt arbete utförs ideellt och i mån av ork och 
kapacitet. Inga löner utbetalas. 

Styrelsens sammansättning har under året varit: 

Ordförande Rose- Marie Olsson     Stockholm (t.o.m. sept. -17)  
T.f. ordför. Sören Hallberg             Dalarna (fr.o.m. okt-17 – t.o.m. mars -18) 
Vice ordför. Lars-Erik Svensson      V:a Götaland 
Kassör Sten Sevborn             Skåne 
Sekreterare Marie Delin             Skåne  
Ledamot Marjo Ollgren             Uppsala 
Ledamot Roger Johansson         Jönköping 
Suppleant Lina Hallberg             Kalmar 
Suppleant Susanne Lekvall           Kronoberg 
Suppleant Olivia Frimert             Jämtland 
 
Alla i styrelsen är själva drabbade av WED/RLS. Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. 
 
Revisor 
Sören Vik, SV Revision AB 
 
Valberedning 
Sören Hallberg, Birgitta Härnelius och Kerstin Thuresson 
 
Medlemmar 
Medlemsantalet den 31 december 2017 var 1535 personer, en ökning med 8,5 procent under året. 
 
Viktiga händelser under 2017 
 
Ny WED-bok 
I samband med riksmötet 2016 gavs boken om WED/RLS, ”Ett liv med rastlösa ben och dålig sömn”, ut. 
Boken är skriven av Sten Sevborn, Angelika Alsfasser och Jan Ulfberg och finns att köpa för 250 kronor 
på www.wedforbundet.se/butik. 
Under 2017 har en revidering gjorts av Sten Sevborn, då mycket nytt kommit fram under de senaste två 
åren angående sjukdomen. Boken beräknas vara klar till riksmötet 2018. 
 
Revidering av broschyr 
Vår 20-sidiga informationsbroschyr, som beskriver symptom, diagnos och behandling på ett pedagogiskt 
och informativt sätt, uppdateras hela tiden med ny information och trycktes upp i en ny upplaga under 
året. 
Broschyren finns att hämta i broschyrställ på ca 500 vårdcentraler runt om i landet. 
 
Informations- och självstudiefilmer 
Under 2017 togs ännu en ny informationsfilm fram om sjukdomen WED/RLS. Filmen finns tillgänglig på 
webbsidorna: wedforbundet.se, facebook.com/wedforbundet samt på Youtube.com. 
På förbundets webbsida finns även tre nya självstudiefilmer tillgängliga, som svarar på frågor kring vad 
WED/RLS är, hur man ställer diagnos och hur sjukdomen kan behandlas. 
 



 
 
Sociala medier 
Förbundet har både en hemsida, wedforbundet.se, en Facebooksida, facebook.com/wedforbundet samt 
informationsfilmer på YouTube.com. 

På hemsidan finns mycket information om sjukdomen WED/RLS och på Facebooksidan kan man ställa 
frågor och få svar från förbundet.  Besöken på hemsidan och Facebook ökar kontinuerligt. 

Informationsmöten 2017 
Utbildning och informationsmöten för allmänheten är en mycket viktig del i vår verksamhet. Under 2017 
har, tyvärr, bara 6 informationsmöten ägt rum, mot 2016 då 14 möten ägde rum. Orsaken till det 
minskande antalet informationsmöten är bl.a. sjukdomar och problem med att hitta informatörer. 
Intresset från allmänheten är stort, ca 570 personer deltog på dessa informationsmöten, på orter som 
Uppsala, Jönköping, Malmö/Lund, Umeå, Linköping samt Göteborg. 
 
Internationellt 
EARLS (European Alliance for Restless Legs Syndrome) har WED-förbundet en direktkanal med, då vår 
kassör Sten Sevborn är styrelsemedlem och ansvarig för finanserna i sammanslutningen. 
 
Sten Sevborn har under året deltagit i flera möten i Europa, bland annat: 

- EURLSSG, European Restless Legs Studygroup i München 
- WASM/WSF, World Association of Sleep Medicine och World Sleep Federation i Prag 
- EARLS, European Alliance for Restless Legs Syndrome i Paris. 
- Informationsmöten i Tyskland. 

 
 
Tack 
Styrelsen tackar medlemmar, lokala styrelser, kontaktpersoner och alla övriga som stöttat föreningen under 
året, samt läkare och annan expertis, som på olika sätt stöttat oss. 

Utan er hade vi inte kunnat genomföra någon meningsfull verksamhet. 
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