
WED-Förbundets verksamhetsberättelse för år 2018 
 

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 Sören Hallberg             Dalarna 
Vice ordför. Roger Johansson         Jönköping 
Kassör Sten Sevborn             Skåne 
Sekreterare Roger Johansson         Jönköping  
Ledamot Lars-Erik Svensson     Göteborg 
Ledamot Gunnel Färm              Stockholm 
Suppleant Susanne Lekvall          Kronoberg 
Suppleant  Lina Hallberg              Kalmar (Slutade under sommaren 2018) 
 
Alla i styrelsen är själva drabbade av WED/RLS. Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. 
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Medlemmar 
Medlemsantalet den 31 december 2018 var 1.518 personer, en minskning med 14 personer eller 0,9 
procent under året. Den negativa utvecklingen beror på att många äldre medlemmar avlidit under året. Vi 
fick 169 nya medlemmar men förlorade 183 medlemmar.  
 
Viktiga händelser under 2018 
 
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. 
Under 2017 och 2018 har en total omarbetning gjorts av Sten Sevborn, då mycket nytt kommit fram 
under de senaste två åren angående sjukdomen. Boken, som har 280 sidor, blev klar under hösten 2018 
och sändes ut som en ”Julklapp” till samtliga medlemmar, ett mycket uppskattat initiativ. 
Boken finns idag att köpa på förbundets hemsida. 
 
Revidering av broschyr 
Vår informationsbroschyr, som beskriver symptom, diagnos och behandling på ett pedagogiskt och 
informativt sätt, uppdateras hela tiden med ny information och reviderades under året. Broschyren 
innehåller betydligt mer, och har fler sidor. 
Broschyren finns att hämta i broschyrställ på ca 500 vårdcentraler runt om i landet. 
 
Sociala medier - Informationsmaterial 
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.   
På alla sidorna finns ett antal filmer inspelade som svarar på frågor kring vad WED/RLS är, hur man 
ställer diagnos och hur sjukdomen kan behandlas. Besöken på hemsidan och Facebook ökar kontinuerligt. 



WED-priset 2018 
I samband med WED-dagen i Stockholm i oktober 2018 delades WED-priset ut för första gången. Syftet 
med priset är att lyfta de läkare, som under året gjort ett utmärkande arbete gällande Willis/Ekboms 
Disease. Det första året gällde det läkare i Stockholms Län. Vinnare blev Dr Christian Carlström, leg. 
läkare och specialist på neurologi. 
 
Läkarkampanjen 2018 
Under våren 2018 beslutade förbundet att genomföra ett läkarseminarium i Stockholm för att vidga 
kunskaperna om WED/RLS hos allmänpraktiserande läkare i Stockholms Län. 
Tyvärr blev deltagarantalet lågt, men det är viktigt att fortsätta med kunskapsdelgivning till olika 
vårdinstanser. 
 
Informationsmöten 2018 
Utbildning och informationsmöten för allmänheten är en mycket viktig del i vår verksamhet. Under 2018 
har 10 möten ägt rum, oftast i samband med WED-dagen i oktober månad. Intresset från allmänheten är 
stort, ca 600 personer deltog på dessa informationsmöten, på orter som Stockholm, Göteborg, Borlänge, 
Uppsala, Uddevalla och Umeå. Förbundet söker fler informatörer, då vissa slutat pga. av sjukdom od. 
 
 
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 Syndrome Study Group i München i december. I samband 
med det ordinarie EURLSSG-mötet i München hade EURLSSG på lördagen anordnat en 
utbildning av tyska primärvårdsläkare. Lärare var 18 specialister i EURLSSG som gav en mycket 
bra introduktion till de som anmält sig som ”elever”. Alla fick ett officiellt gällande diplom på 
genomgången utbildning. WASM/WSF, World Association of Sleep Medicine och World Sleep 
Federation i Prag 

- EARLS, European Alliance for Restless Legs Syndrome i Bryssel. Mycket aktivitet har lagts ner på 
VoT-projektet. VoT står för Value of Treatment of Brain Disorders. Nio diagnoser, där WED/RLS 
ingår studeras I Europa. För WED/RLS har man sammanställt kostnaderna som den felaktiga 
behandlingen förorsakat. I Frankrike, Italien och Tyskland blir summan 30 miljarder euro per år. 
En korrekt diagnos och adekvat behandling hade kostat bråkdelar och avlastat sjukvården 
dramatiskt. Trolig siffra för Sverige kan vara någon eller några miljarder i stället för några tiotals 
miljoner. 

- 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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