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DET HÄR ÄR WED/RLS
RASTLÖS ges ut av WED-Förbundet,  
patientorganisationen för oss som lider 
av Willis-Ekbom Disease, WED, även 
kallat Restless Legs Syndrom, RLS. Båda 
beteckningarna förekommer och syftar 
på samma sjukdom. 

WED är mycket vanligt. 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 8: Kunskapsbrist ger sämre vård 
Sidan 10: Jan Ulfberg om sitt intresse för WED
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LEDARE   SÖREN HALLBERG

»FORSKARE 
SOM ARBETAR 
MED WED BLIR 
INTE VÄRLDS-

BERÖMDA.«

Sverige har klarat  
sig jämförelsevis  
bra ekonomiskt  

i pandemikrisen.

Pandemin ökar på de  
redan långa vårdköerna  

med åtföljande extra lidande 
för de som väntar.

TOPPEN BOTTEN

D et blev en märklig vår och sommar i världen. De som 
kan har arbetat på distans. Så har också vi i styrelsen. Vi 
har hållit möten via internet, och genom mejl, sms och 
sociala medier har arbetet på många sätt flutit på som 
vanligt. Det härjande coronaviruset har medfört nya sätt 

att arbeta och göra saker som kommer att stanna kvar efter det att 
viruset försvinner. Några positiva ting har det trots allt medfört.

Temat i det här numret är ”Vårdens kunskap om WED”. En  
genomgång av vårdens kunskapsbanker påvisar brister på många 
håll men vi hoppas kunna bidra till en förändring. Vi har ett mycket 
gott samarbete med några läkare som kommer att hjälpa oss med  
det arbetet.

L äs också om en ny forskningsgenomgång i tidskriften  
Science som visar att kroppens vävnader och immun- 
försvar förändras hos äldre personer. Det ger upphov  
till inflammationer, som uppstår trots att kroppen inte  
är infekterad. Det kan vara en viktig ny kunskap för  

oss WED-drabbade eftersom WED-symtom tenderar att öka med 
stigande ålder.

WED är ingen ”glamorös” sjukdom. Forskare som arbetar med 
WED blir inte världsberömda i likhet med kirurger som byter hjärtan 
eller läkare som botar cancer. WED är flera gånger vanligare än 
Parkinson och diabetes men får knappast några pengar till forskning. 
Glädjande nog pågår det ändå en del studier som vi rapporterar om  
i detta nummer.

Vi önskar dig en härlig höst!  
Sören Hallberg
Chefredaktör

Brister i vårdens  
kunskapsbanker
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AKTUELLT

Inga samband 
mellan WED och 
svår covid-19
» Det finns ingen känd kopp-
ling mellan allvarlig följd-
sjukdom vid covid-19, sjukdo-
men som orsakas av det nya 
coronaviruset, och WED/RLS, 
enligt de experter WED-för-
bundet pratat med. 

– Jag känner inte till något 
som talar för att varken sjuk-
domen i sig eller de läkemedel 
som används för att hantera 
den skulle ha någon betydelse 
i relation till covid-19, säger 
docent Jan Ulfberg som är 
läkare och expert på WED.

DÄREMOT HAR WED en nega-
tiv inverkan på immunförsva-
ret och många med WED är 
lite äldre, då WED-symptomen 
ökar med stigande ålder. De 
kan av den anledningen behö-
va vara extra försiktiga för att 
undvika smitta. 

Ålder är den enskilt vikti-
gaste riskfaktorn vid covid-19. 
I Sverige är medelåldern bland 
de som har dött i sjukdomen 
82 år, och drygt 90 procent av 
de avlidna är äldre än 70 år. 
Siffrorna är liknande i övriga 
världen.   

Text: Sören Hallberg

Coronaviruset är inte farligare för 
dig med WED än för andra. 

Tidigare forskning tyder på att selen 
kan hjälpa mot WED. Däremot är det 
varit oklart om det beror på att per-
sonen har en brist på selen, eller om 
selen kan fungera som ett läkemedel 
vid WED. 

I en studie förra året där WED-För-
bundet i samarbete med docent Jan 
Ulfberg mätte selenförekomsten i 
nagelmaterial från såväl fris-
ka personer som perso-
ner med WED (intag 
av selen under 
det senaste året 
lagras i naglar). 

Resultatet 
visar att bägge 
grupperna låg 
på i genomsnitt 

ca 0.6 mg/kg i. Det tyder på att effek-
ten av selen är farmakologisk, det vill 
säga inte beror på att personer med 
WED har en brist på selen.

VI, WED-FÖRBUNDET och docent Ulf-
berg, väntar nu på svar från Etikpröv-
ningsnämnden för att kunna gå vi-
dare med ytterligare studier för att ta 

reda på mer om sambandet mellan 
selen och WED. Tanken är att 

se om ett tillskott av selen 
minskar WED-besvä-

ren i tillräcklig 
utsträckning 
för att det ska 
vara kliniskt 
intressant. 

Text: Sören 
Hallberg

Forskning visar att selen 
kan ha effekt på WED

 Ett grundämne som bland annat  
förekommer i jorden.

 Selen finns i maten. Brist på selen på 
grund av dålig kost är ovanligt. 

 Selen i större mängder är 
 mycket giftigt.

SELEN

Det finns tecken på att selen kan hjälpa mot WED-besvär. 
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Olika sätt att 
behandla WED
 » Första valet av läkemedel 
vid behandling av WED är oftast 
dopaminergika som till exempel 
Sifrol, Adartrel eller Neupro. 

På grund av risken för överdo-
serings-WED, så kallad aug-
mentation, väljer en del läkare i 
stället läkemedel med den aktiva 
substansen pregabalin eller gab-
apentin, till exempel Lyrica eller 
Neurontin, som även används 
vid epilepsi, nervsmärta och 
ångest. Med dessa finns ingen 
risk för augmentation, men de 
kan ha andra nackdelar. Än finns 
inga studier som visar vilken be-
handling som fungerar bäst utan 
WED-drabbade får pröva sig fram 
tillsammans med sin läkare.

GLUTAMAT OCH WED
» Glutamat är en smakförstärkare 
och används inom livsmedels- 
tillverkningen. Men det är också  
en signalsubstans i hjärnan  
i likhet med exempelvis 
dopamin, adrenalin, 
serotonin. 

Vid Akade-
miska sjukhu-
set i Uppsala 
forskar över-
läkare Romana 
Stehlik på 
förändringar  
i glutamat- och 
GABA- nivåer i hjärnan 
hos patienter med WED. GABA, en 
förkortning av engelskans gamma- 
aminobutyric acid eller gamma- 
aminosmörsyra, är den vanligaste 
hämmande signalsubstansen i  
centrala nervsystemet. Studien har 
fått ekonomiskt stöd från Gylling- 
stiftelsen.

NY KUNSKAP OM IMMUNFÖRSVARET
» En ny forskningsgenomgång i tidskriften Science visar att kroppens vävnader 
och immunförsvar förändras med stigande ålder, även hos i övrigt fullt friska 
personer. 

I likhet med hur hudens celler åldras och gör oss rynkiga på utsidan märks 
tidens gång även på insidan av kroppen, förklarar forskarna. I olika vävnader kan 
åldrande celler börja sända ut ämnen som retar immunförsvaret vilket ger upphov 
till låggradiga så kallade sterila inflammationer. 

Det här brukar bli märkbart vid 60-årsåldern och uppstår trots att kroppen inte 
är infekterad av något smittämne. Fenomenet kallas för ”inflammaging” på engel-
ska – en kombination av orden ”inflammation” och ”ageing”, åldrande.
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3FRÅGOR 
TILL ...

Monica Bergman, ny  
medlem i WED-Förbundet.

Hur kom du i kontakt med 
WED-Förbundet?

– Jag hade börjat tro att min pap-
pa led av WED/RLS och jag tyckte 
inte att han fick någon riktig utred-
ning och behandling. Förbundets 
tidning Rastlös hade intressant 
innehåll så jag tog kontakt och fick 
lite ytterligare råd 
och tips. Sedan 
blev jag 
medlem. 

Vad har 
medlem-
skapet 
gett 
hittills? 

– Jag 
har sökt 
tips och råd från 
många olika håll och 
WED-Förbundets kunskaper har 
varit till stor nytta. Genom att 
förbereda oss med att läsa på nätet 
och även ta med Rastlös fick vi 
ett bra samtal med läkaren. Bland 
annat blev pappas ferritinnivå 
uppmärksammad. Det är bra att få 
kunskap på olika vägar och möjlig-
heten att ringa en erfaren medlem 
är värdefull.

Hur tycker du att förbundet ska 
utveckla sitt arbete?

– Det är viktigt att förbundet 
finns. Information är viktigt då vi 
patienter och anhöriga behöver lära 
oss mer. Det är också angeläget 
att höja kunskapsnivån i vården. 
Expertkunskaper behöver spridas 
och dessutom hoppas jag att det 
snart blir möjligt att träffa andra 
medlemmar för att utbyta erfaren-
heter. 

Text: Sören Berg
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SAMTAL   JENNY ALDERBRANT

Vad gör du då du 
inte kan sova? 

Alla WED-drabbade råkar ut för sömnproblem. 
Jenny Alderbrant stickade när hon inte kunde 

sova och nu lever hon på att sälja mönster.

Fo
to

: N
am

n

A tt inte kunna sova, 
även om man tagit 
sina sov-mediciner, är 
ett problem som alla 
WED-drabbade råkat 

ut för. Knepen för att få John Blund 
att komma är många. Rastlös ställde 
frågan på Facebook och fick följande 
svar:

 Löser sudoku stående 
 Spelar tv-spel 
 Lägger pussel 
 Yoga 
 Stretchövningar 
 Målar i en målarbok 
 Löser korsord
 Lyssnar på talböcker 
 Går runt i huset
 Gör stickmönster

Det sista svaret kom från Jenny 
Alderbrant. WED-Förbundets Sören 
Hallberg ville veta mer och ringde upp 
henne.
Hur kom du in på stickning? 

– Kan jag inte sova på grund av 
WED så stickar jag om jag kan kon-
centrera mig tillräckligt. Ibland gör 
jag stickmönster liggandes i soffan 
samtidigt som jag vaggar mig själv.
Redan som liten tyckte jag om att 
sticka. Då jag som vuxen fick WED 
blev det mer och mer. Jag upptäckte 
att det lindrade mina symtom om jag 

koncentrerade mig på något annat.
Familjen har hundar som vi älskar 
och jag började leta stickmönster med 
hundar men hittade inga. Då får jag 
väl göra det själv! Att göra nya möns-
ter var roligt så det blev fler och fler. 
Till slut blev det en bok, och sedan 
två till. I dag har jag ett litet företag 
och säljer mönster, böcker, garn och 
annat.
Var det ett svårt steg att starta  
företag? 

– Att det blev ett företag kan jag 
tacka WED för. Jag råkade bryta en 
axel och var sjukskriven en tid, och då 
fick jag tid att tänka. Beslutet blev att 
starta eget. Att ha WED är sannerligen 
inte roligt, men i mitt fall har det i 
alla fall lett till något positivt och nu 
kan jag leva på min stickning.
Hur medicinerar du mot WED?

– Min första läkarkontakt för 
ungefär 12 år sedan skrev ut Sifrol 
(pramipexol) 2*0,35 mg. Så småning-
om upptäckte jag att det var på tok för 
mycket, jag fick ”överdoserings-WED” 
med förvärrade symtom. Nu har jag 
trappat ner till 2*0,18 mg och mår 
bättre. Nu fungerar det bra men jag 
ska försöka minska ännu mer.
Har du något tips till läsarna?

– Jag har fyllt en sprayflaska med 
vatten och sprayar fötterna ibland. 
Det tycker jag lindrar symtomen, spe-
ciellt varma dagar. 
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Jenny Alderbrant stickade sig 
igenom sina sömnlösa nätter. 
Nu har stickningen blivit 
hennes jobb. 
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TEMA   VÅRDENS KUNSKAP

KUNSKAPSBRIST 
GER SÄMRE VÅRD
Kunniga läkare gör ofta skillnaden mellan stora besvär och ett 
gott liv. När vården brister kan det få allvarliga konsekvenser. 
Att bidra till bättre kunskaper inom vården har därför alltid 
varit en viktig uppgift för WED-Förbundet. Nu tar förbundet ett 
nytt steg genom att engagera sig i vårdens kunskapsstöd.  

TEXT: Sören Berg  

ÄNDA SEDAN start har WED-Förbundet försökt 
bidra till bättre kunskaper om sjukdomen. Utöver 
insatserna som riktar sig till allmänheten har 
förbundet också försökt nå ut till vården. Förbun-
det har producerat skriftligt material och bjudit 
in till informationsmöten. Men tyvärr är det 
fortfarande långt kvar till det kunskaps-
genombrott som skulle behövas.

Johan Lökk, professor i geri-
atrik med särskilt intresse för 
WED/RLS, är en av dem som hål-
lit informationsmöten på vård-
centraler. Han är också invol-
verad i planerna för fler sådana 
insatser, planer som tills vidare 
tyvärr ligger på is på grund av 
pandemin. När han inleder sina 
föreläsningar brukar han säga att 
han ska tala om ”den vanligaste 
sjukdomen som ni aldrig hört talas 
om.” 

– Det är ett citat från den amerikanska 
patientorganisationen för WED. I dag har nästan 
alla läkare i Sverige hört talas om sjukdomen, 
men kunskaperna är i många fall inte helt uppda-
terade, säger han.  

WED-Förbundet anser naturligtvis att denna 

vanliga sjukdom borde uppmärksammas mer 
i vårdens grundutbildningar, men det är ock-
så viktigt att kunskaperna hålls aktuella och är 
lättillgängliga. Här pågår det genomgripande 
förändringar. 

MEDAN LÄKARE FÖRR gick och ”slog i böck-
er” när de ställdes inför nya frågor 

söker man numera på internet. Den 
viktigaste skillnaden är inte tek-
niken i sig, utan att informationen 
är lättare att hitta och kan hållas 
mer uppdaterad. Flera regioner har 
utvecklat egna system, och tillsam-
mans utvecklar de nu gemensamt 
Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, 
NKK. Flera kommersiella aktörer har 
också byggt system som de succes-
sivt vidareutvecklar; ett av systemen 

finansieras med prenumerationsav-
gifter, några med annonser.

Tyvärr är informationen om WED i dessa 
kunskapsstöd ännu inte alltid tillräcklig, balan-
serad och uppdaterad. Vissa av bristerna kan till 
och med få allvarliga konsekvenser. Därför vill 
WED-Förbundet föra samtal med dem som ger ut 
kunskapsstöd. Och som underlag för de samta-

 Hjälpa vårdpersonal att fatta beslut 
utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

 Utveckla, sprida och tillämpa bästa 
kunskap om olika diagnoser. 

 Ge en mer kunskapsbaserad, jämlik 
och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

Kunskapsstöd  
i vården ska:
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Johan Lökk.

Kurt Hedlund.
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len behövs välunderbyggda basfakta, särskilt på 
de områden där det funnits kunskapsluckor och 
olika uppfattningar. 

TRE AV SVERIGES mest WED-kunniga läkare har 
nu hjälpt till att ta fram en sådan faktasamman-
ställning. Johan Lökk är en av dem, och de andra 
två är Kurt Hedlund, allmänläkare med egen er-
farenhet av WED och medlem i WED-Förbundet, 
samt Jan Ulfberg, internationellt känd sömnfors-
kare med djupt engagemang i WED som du kan 
läsa om på nästa uppslag.

Sammanställningen kan naturligtvis inte er-
sätta djupgående information, men den ger klara 
besked på flera punkter som är viktiga i primär-
vården. 

Kurt Hedlund lyfter bland annat fram att 
många läkare inte känner till hur vanlig sjukdo-
men är.

– Om man inte vet att sjukdomen kan före-
komma i alla åldrar är det lätt att missa sympto-
men hos barn och äldre, säger han.

Jan Ulfberg pekar på att det också är viktigt att 
undvika överdiagnostik. 

– Man behöver vara noga med diagnoskri-
terierna och man behöver vara uppmärksam på 
andra sjukdomar och orsaker som kan ge liknan-
de besvär, säger han. 

Ferritin är ett annat område där kunskapen 
ofta är otillräcklig. Jan Ulfberg betonar att järnni-
vån i hjärnan har stor betydelse och att sjuk-
domsbesvären i många fall lindras eller till och 

med försvinner helt när nivån blir tillräcklig. 
– Ferritinnivån i blodet ger en bra indikation 

på nivån i hjärnan, så den är viktig att mäta. Vi 
som är specialiserade på WED är numera över-
ens om att nivån ska ligga i överdelen av det som 
räknas som normalintervall och att intravenös 
järntillförsel kan behövas, säger han.

DE TRE WED-EXPERTERNA framhåller också att 
augmentation/symptomförstärkning är ett om-
råde där vården tyvärr ofta går fel. Kort uttryckt 
handlar det om att en typ av läkemedel – dop-
aminergika – som ofta ger bra hjälp vid WED 
istället kan förvärra besvären om dosen blir 
för hög. Problemen kan uppstå även vid måttlig 
överdosering, så det är viktigt att veta hur de kan 
förebyggas och åtgärdas om så behövs.

Användningen av opioider är ytterligare ett 
område där kunskapsnivån behöver vara hög. 
Eftersom opioider är kraftfulla läkemedel med 
välkända biverkningar och risker är de aldrig 
förstahandsalternativ vid WED. Men de kan vara 
nödvändiga i svåra fall. Här framhåller de att det 
är viktigt med en balanserad syn.

Faktasammanställningen har nyligen blivit 
klar. Den är skriven för läkare och i första hand 
avsedd som underlag för samtal med vården. Den 
är kortfattad, försedd med vetenskapliga referen-
ser och tydlig för den som har medicinsk utbild-
ning. För en lekman kan den vara svårläst, men 
den är tillgänglig för alla på WED-Förbundets 
hemsida.  

Läkare vänder allt oftare 
digitala kunskapsstöd för 
att få information om olika 
sjukdomar. 
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PORTRÄTT   JAN ULFBERG

”Det brister 
på många

utbildningar

Jan Ulfberg menar att vårdens 
kunskap om WED ofta brister, 
vilket kan få allvarliga konse-
kvenser för patienten. 



”

”Det brister 
på många

utbildningar
Jan Ulfberg är en av få svenska läkare och 
forskare som intresserat sig för WED. 
– Jag har kunnat hjälpa många som haft 
problem i flera år utan att få rätt behandling. 

TEXT: Annika Sjöberg  FOTO: Åke Karlsson

»
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är Jan Ulf-
berg arbetade 

som överläkare 
på medicinkliniken 

i Avesta reagerade han 
på att det kom så mycket 

trötta patienter. För att kunna 
erbjuda dem bättre vård tog Jan Ulfberg initiativ 
till en sömnmottagning för Dalarnas län som 
öppnade 1989 i Avesta. Dit kom ett stort antal 
snarkare och personer med sömnapné. 

Men det kom även en annan grupp, främst 
kvinnor, som visade sig ha WED /RLS. Till skill-
nad från många läkarkollegor hade han fått lära 
sig en del om WED under utbildningen, då han 
haft Karl-Axel Ekbom, som sjukdomen delvis är 
uppkallad efter, som föreläsare, men det började 
gå upp för honom hur många som drabbas blev 
han förvånad.  

– Jag tänkte att det här är något stort som jag 
inte vet så mycket om, berättar han.  

TIO ÅR EFTER att sömnmottagningen öppnats 
disputerade Jan Ulfberg med en avhandling om 
sömnapné. Därefter bytte han forskningsspår och 
har uteslutande ägnat sig åt WED och han är en 
av få svenska läkare och forskare inom området.

– Snarkarna är det så många andra som ägnar 
sig åt och det här kändes viktigt, berättar han. 

Jan Ulfberg inledde en befolkningsstudie i 
Uppsala och kom fram till att elva procent av 
kvinnorna och sex procent av männen lider av 

WED. Studien fick en hel del internationell upp-
märksamhet, dels för att så många var drabbade, 
dels för att de allra flesta var missförstådda av 
vården. Ändå blev genomslaget i vården begrän-
sat. Kunskapsbristen är fortfarande påtaglig och 
ska det bli någon förändring tror Jan Ulfberg att 
det viktigaste är att nästa generations sjukskö-
terskor och läkare får lära sig om WED redan på 
utbildningen.

– Mitt intryck är att det brister på många 
vårdutbildningar i dag. Det är när man är ung 
kandidat som man suger i sig allt, sen blir det 
svårare ju äldre man blir. 

Samtidigt skulle det ta många år innan det får 
ger genomslag ute i primärvården, dit de flesta 
med WED-symptom kommer i första hand. Där-
för behövs kunskapshöjande insatser även för de 
läkare och sjuksköterskor som är yrkesaktiva nu, 
menar han. 

– Många patienter söker mer allmänt för 
sömnstörningar och får de inte rätt frågor be-
rättar de inte om alla sina symptom. Men tyvärr 
är vårdcentralerna ofta svårflirtade eftersom de 
uppvaktas av många olika patientföreningar och 
läkemedelsföretag. Det är svårt att hitta en bra 
lösning på det här, säger han.  

SJÄLV HAR HAN gjort vad han kunnat för att 
sprida kunskapen om WED. Utöver arbetet som 
läkare har han forskat, handlett doktorander och 
sedan WED-Förbundet grundades har han hjälpt 
till med informationsverksamheten. Nu är han 
pensionerad sedan flera år och har trappat ner på 
patientkontakterna. Däremot är han fortfarande 
inblandad i flera olika forskningsprojekt om WED, 
både i Sverige och utomlands. I Indien är han till 
exempel involverad i ett projekt som undersöker 
varför WED är tre gånger vanligare i Himalaya än 
på låglandet (det har sannolikt med syrebristen 
att göra eftersom det påverkar dopaminnivåer-
na) och i Sverige är han engagerad i en studie om 
selen och hur det påverkar WED-symptomen. 

N

»DET VORE JU EN DRÖM OM 
DET GICK ATT HITTA NÅGOT 

SOM HJÄLPER SOM GÅR ATT 
KÖPA PÅ MATAFFÄREN.«

PORTRÄTT   JAN ULFBERG

»



I trävillan i Nora där Jan Ulfberg 
bor bodde författaren Maria 
Lang (Dagmar Lange) i unga år. 
Det inspirerade honom att själv 
skriva en deckare på fritiden. 
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PORTRÄTT   JAN ULFBERG

– En selenstudie från Iran visar väldigt goda 
effekter men det behövs mer forskning, konstate-
rar han. 

Planen är att 60 patienter i Uppsala ska lottas 
till att antingen få selen eller placebo varpå de 
under tre månader får gradera sina besvär på en 
tiogradig skala. 

– Det vore ju en dröm om det gick att hitta 
något som hjälper som går att köpa på mataffären 
och som inte har några biverkningar i den dos 
som behövs. 

MED TANKE PÅ hur många som drabbas av WED 
kan det tyckas märkligt att läkemedelsbolagen, 
som vanligtvis är snabba att se var marknadspo-
tentialen är stor, inte visat större intresse. Det 

             Jan Ulfberg 
        ÅLDER: 74 år.
  BOR: Villa i Nora.
FAMILJ: Hustru, två barn, fem barnbarn. 
GÖR: Läkare och forskare inom WED,  
lokalpolitiker för liberalerna, författare  
och förläggare. 
FRITID: Gillar att spela golf, resa och  
umgås med barnbarnen. 

förbryllar även Jan Ulfberg men han antar att det 
helt enkelt saknats forskningsuppslag. 

– WED är en sjukdom som drabbar hela krop-
pen, såväl blodkärl som muskulatur. Det är inte 
så lätt att hitta något som fungerar. Men vi hyser 
stort hopp till studien om selen, och vi vet sedan 
tidigare att nivån av järn i hjärnan är viktig och 
bör ligga högre än normalt hos den som har WED. 

När Jan Ulfberg blickar tillbaka på sitt yrkesliv 
så ångar han inte att han en gång i tiden övergav 
snarkarna och forskningen inom sömnapné för 
WED-patienter. 

– För mig har det här varit en fantastisk värld 
som gett många internationella kontakter och jag 
har kunnat hjälpa patienter som haft problem i 
flera år utan att få rätt vård, säger han. 

För Jan Ulfberg har intresset 
för WED öppnat dörrarna till 
en internationell forskarvärld. 
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WED-Förbundet är patientorganisationen  
för oss som lider av WED/RLS
Alla är välkomna som medlemmar, oavsett om du har WED/RLS eller inte. Familjemedlemmar kan bli  
stödmedlemmar med halv årsavgift. Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet.

NY HEMSIDA!
På wedforbundet.se finns fakta, 
information och nyheter. Nu 
uppdateras sidan. Den nya hem-
sidan fungerar lika bra på datorn 
som telefonen. Du som är med-
lem kan också ringa 08-21 96 20 
och få tillgång till informationen.

LÄS VÅR FULLMATADE  
PATIENTBROSCHYR!
Förbundet har tagit fram en 
informativ broschyr med en 
översiktlig intro-
duktion till WED/
RLS som vi skickar 
ut utan kostnad. 
Maila info@wed-
forbundet.se eller 
ring 08-21 96 20  
för att beställa. 
Du kan också 
ladda hem den 
på hemsidan.

VAD HÄNDER I ER  
REGIONALA FÖRENING?

Har ni, eller ska ni 
ordna en aktivitet 
någonstans i 
landet? Maila oss 

gärna på info@
wedforbundet.se och 

berätta om den. Skicka 
gärna med bilder om 
det finns. 
Vill du starta en ny 
regional förening? 
Toppen! Maila eller 

ring så berättar vi mer.

MEDLEMSFÖRMÅN! 
RING FÖR PERSONLIG RÅDGIVNING

Sten Sevborn 
0411–52 14 57

Sören Hallberg 
070–47 46 457

Gunnel Färm 
070–643 00 18

Våra råd bygger på erfarenhet och kan inte ersätta en allsidig 
medicinsk bedömning. Medicinsk behandling ska alltid bygga 
på läkares bedömning i varje enskilt fall. »

HAR DU  OBEHAG  I BENEN?
Willis-Ekbom Disease WED / Restless Legs Syndrom RLS

INFORMATION FRÅN
DITT FÖRBUND

Vår logotype 
är en stiliserad 

dopaminmolekyl. 
Dopamin är viktigt 
för WED-drabbade.



INFORMATION FRÅN

T rots att vi är många 
som lider av WED/RLS 
bedrivs det ganska lite 
forskning om sjukdo-
men. 

Drömmen är naturligtvis att hitta 
något som botar sjukdomen ”en 
gång för alla”. En livslång behand-
ling med full effekt utan risker och 
biverkningar vore inte heller illa. 
Visserligen kan man redan idag 
oftast komma långt bara genom att 
tillämpa den bästa tillgängliga kun-
skapen på bästa möjliga sätt, men 
tyvärr är det inte alltid problemfritt. 
Därför har WED-Förbundet ända se-
dan start försökt driva på och bidra 
till kunskapsutvecklingen.

Visst finns det intresserade fors-
kare, och visst finns det kunskaper, 
men det borde vara mycket mer. 
Den internationella forskargruppen 
International Restless Legs Syndro-
me Study Group, IRLSSG, samlar 
de mest meriterade forskarna och 
är en auktoritet när det gäller WED. 
Jan Ulfberg som porträtteras på 
sidan 10 är en av medlemmarna. 

FÖR EUROPA FINNS en likartad 
grupp som är öppen även för per-
soner med annan bakgrund, och 
där är Sten Sevborn och jag från 
WED-Förbundet medlemmar. Sten 
har också skrivit boken ”Livskva-
litet trots rastlösa ben och dålig 
sömn” som på ett personligt sätt 
beskriver stora delar av kunskapen 
inom området. (Boken finns att 
köpa via WED-Förbundet.)

För att studier ska komma igång 
krävs att en forskare har en forsk-
ningsidé – något som hon/han 
tycker är värt att undersöka. Dess-
utom behöver någon vara beredd 
att betala för forskningsarbetet. 

Det mesta av den grundläggande 
medicinska forskningen, den som 
ger baskunskaperna om 
människokroppens 
funktioner, sker 
vid uni-
versitets-
sjukhusen. 
Inriktningen 
där styrs till 
stor del av 
forskarnas 
nyfikenhet 
och finan-
sieringen 
kommer 
framför allt 
från skattebeta-
larna och stiftelser 
utan vinstintresse. 

DEN KLINISKA FORSKNING som 
handlar om att pröva effekterna av 
nya tänkbara läkemedel finan-
sieras huvudsakligen av läkeme-
delsföretag. De tar en ekonomisk 
risk och kan bara tjäna pengar om 
studierna leder fram till ett nytt 
läkemedel som kan säljas med stor 
marginal under patenttiden.

DE BÅDA förutsättningarna, 
forskningsidé och finan-
siering, har också ett visst 
samband: Det går lättare 
att hitta en finansiär om 
det finns en lovande forsk-
ningsidé, och det är lättare 
att få forskare att börja fun-
dera på forskningsupp-
slag om det finns en 
aktivt intresserad 
och ekonomiskt 
stark finansiär.

WED-Förbun-
det kommer 

naturligtvis att fortsätta följa och 
efter bästa förmåga stödja in-

tressant forskning och 
engagerade forskare. 

Våra erfarenhet-
er kan också 
ge uppslag 
till forsk-
ningsfrågor. 
Vi kan även 
trycka på för 
att öka in-
tresset hos 
forsknings-
finansiärer, 
bland annat 
genom att 

informera om 
hur vanlig sjukdo-

men är och hur svåra 
besvären kan vara. Särskilt 

viktiga bidrag kan vi ge inom det 
som kallas registerforskning, där 
man fortlöpande samlar in data om 
hur olika behandlingar fungerar. 

GLÄDJANDE NOG VISAR forskar-
världen ett växande intresse för 
patienterfarenheter. Till exempel 
försöker den svenska sjukvårdens 
kvalitetsregister använda fler 
patientrapporterade mått, och den 

internationella organisatio-
nen Institute for Healthcare 
Improvement, IHI, har 
börjat be om patientsyn-
punkter på alla projektidé-
er som ska presenteras på 
deras konferenser.

Vi håller ögon och 
öron öppna och vi 

kommer att bi-
dra efter bästa 

förmåga.
Text: Sören 

Berg

VIKTIGT FÖR FÖRBUNDET  
ATT UTVECKLA KUNSKAPEN
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2 FRÅGOR TILL ...
... Kristina Linder, styrelse-
ledamot i Stockholmsavdel-
ningen. 

Varför ville ni ha grupp-
samtal i mindre grupper 
på styrelsemötet? 

– Vi kände att det 
fanns en tvekan hos en 
del mötesdeltagare att 
yttra sig i större sam-
manhang, så vi tänkte att 
det skulle gå lättare i mindre 
grupper. Det är ju väldigt uppskattat 
att få utbyta erfarenheter med andra.
Vad händer med de planerna nu?

– Nu får vi kanske pröva idén digi-
talt i stället – några medlemmar kan 
samlas till ett videomöte som leds av 
en styrelseledamot. Många har ju lärt 
sig ny teknik under pandemin. Men vi 
får pröva oss fram!

Text: Gunnel Färm

Skriv till oss! 
» Gör som Christina, sänd en dikt eller berätta om Din WED.  
Varje infört bidrag belönas med en Trisslott. Adresser finns på sid 2. Tack 
för dina dikter Christina! Din trisslott är på väg. 

NYHET: WED-FÖRBUNDET UTVECKLAR DIGITALT
» Vi är glada över de positiva kommentarer vi fått om den förnyade ver-
sionen av vår tidning Rastlös. Reaktionerna på tidningen och intresset för 
patientbroschyren visar att information på papper fortfarande har sina för-
delar. Samtidigt söker allt fler allt oftare sin information via internet. Därför 
satsar vi nu på att vidareutveckla även vår hemsida och facebooksida.

Sedan i våras har förbundets hemsida en moderniserad form som ankny-
ter till tidningens form. Under sommaren har vi städat så att det fungerar 
bättre och är lättare att hitta. Där finns redan en hel del matnyttig informa-
tion och steg för steg ska det bli allt bättre. www.wedforbundet.se

Följ vad som händer och bidra gärna med synpunkter och förslag! 

NYHET: STORT INTRESSE FÖR VÅR BROSCHYR
» I juni satte vi in små annonser om vår patientbroschyr i en rad landsorts-
tidningar. Intresset blev stort. Redan innan månadens slut hade över 400 
personer beställt sitt exemplar, och beställningar har fortsatt strömma in. 

NYHET: ÅRSMÖTE  
I STOCKHOLM
» WED Stockholm hade ett digitalt 
årsmöte den 25 juni. Gunnel Färm om-
valdes som ordförande och Sören Berg, 
Marianne Christoffersson, Kristina Lin-
der och Kurt Hedlund omvaldes också. 

Avdelningen som omfattar Stock-
holms län är förbundets största med 
drygt 400 medlemmar.

– Vi behöver bli många fler för att 
sätta kraft bakom orden när vi kräver 
bättre kunskaper om vår sjukdom, 
säger Gunnel Färm.

I verksamhetsplanen för 2020 ligger 
bland annat att nå ut till länets vård-
centraler samt medverka i vidareutbild-
ning och annan kompetensutveckling. 
Årsmötet var först tänkt att hållas i 
ABF-huset och åtföljas av samtal i 
mindre grupper. Coronapandemin satt 
stopp för detta men tanken är att göra 
försök med nya former av gruppmöten. 

Eftertankens kraft
Sorg kan kännas 

bottenlös
men att vara ledsen
är bara ett naturligt
sätt till eftertanke

Så småningom
ser vi allt 

med ljusare ögon

Aktivt närvarande
Att vara en del av

något
är ofta mycket 

bättre
än att bara titta på

Av: Christina Börjesson

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 wedforbundet.se
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VÅGA FRÅGA

Ett stort sockerintag kan påverka WED-symtomen.

Vill inte skriva ut!  

? Min läkare vill inte skriva ut 
dopaminagonister. Vad ska jag 
göra?

! Detta är ett vanligt förekomman-
de problem som beror på läkarens 
okunnighet om WED. Det bästa är 

att vara ordentligt påläst själv och ha 
information om hur WED behandlas.

Ska jag öka dosen?  

? Ska jag öka dosen på min dop-
aminagonist (Adartrel, Neupro 
eller Sifrol) eller levodopa (Ma-

dopark eller Sinemet) när symtomen 
blir värre eller effekter avtar?

! Din fråga har inget enkelt svar. Det 
kan ta lång tid innan du får en ef-
fekt av dessa mediciner.  Madopark 

Quick och Madopark Quick mite be-
höver normalt 20 minuter efter det att 
man tuggat sönder och svalt tablet-
ten. Effekten sitter i under cirka en 
timme. Vanlig Madopark och Sinemet 
ger effekt efter en timme och sitter 
i under cirka fyra timmar. Adartrel 
och Sifrol behöver två timmar innan 
de ger effekt som sedan sitter i 6–8 
respektive 10–12 timmar. Plåstret 
Neupro behöver första gången upp 
till 16 timmar innan effekten märks. 
Den sitter i under 24 timmar. Andra 
gången har man direkt effektiv kon-
centration. Generellt gäller att man 
ska börja med en så låg dos det bara 
går och fortsätta med den dosen. Ökar 

du dosen är risken stor att du får värre 
symtom genom augmentation (över-
doserings-WED). Om verkan avtar kan 
det vara bättre att dela upp dosen över 
dagen utan att höja totaldosen. Sifrol, 
Madopark och Sinemet kan du bryta 
i flera olika delar och Adartrel finns i 
svagare tabletter. 

Spelar sockret  
någon roll?  

? Kan WED-symtomen öka under 
natten beroende på hur mycket 
socker jag äter under dagen?

! Ja. Om du har WED och äter raffi-
nerat socker, det vill säga vanligt 
bit- eller strösocker. Det bruna 

sockret är icke raffinerat och kallas 
för råsocker. Äter du vanligt socker så 
går troligtvis ditt blodsocker upp på 
natten. Detta påverkar hela din kropp, 

hormonerna och alla kropps- 
systemen. Om du märker att dina 
WED-symtom blir värre när du äter 
sötsaker, så är det en riktig effekt. 
Rent generellt är för mycket socker 
inte bra för dig. 

Påverkar diabetes?  

? Kan diabetes påverka  
WED?

! Ja, speciellt om din diabetes är 
dåligt kontrollerad. Ditt HbA1C-vär-
de ska kontrolleras och ligga inom 

vissa referensramar. Det är viktigt 
att du är noga när det gäller dieten 
och att du är fysiskt aktiv och rör dig 
tillräckligt. Om du har diabetes och 
dessutom är överviktig är det viktigt 
att tänka över nya sätt att leva för att 
gå ner i vikt. Detta ska du göra till-
sammans med din läkare. 

»DET BÄSTA  
ÄR ATT VARA  
ORDENTLIGT  

PÅLÄST SJÄLV«

Som medlem kan du kontakta WED-Förbundet för att få råd om din WED/RLS. Här är några 
av de frågor som Sten Sevborn, författare till boken ”Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig 
sömn”, svarat på under våren. Svaren är granskade av docent Jan Ulfberg.
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Har du  en fråga?Maila till: info @wedforbundet.se
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TÄNK PÅ DET HÄR INFÖR 
LÄKARUNDERSÖKNING
DIAGNOSEN WED/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 WED/RLS, men läkaren behöver vanligen ta 
en del prover för att få en allmän bild av ditt hälsotill-
stånd. Några prover är särskilt viktiga vid WED/RLS:

 Ferritin, mätt i plasma eller serum. Järnnivån i 
hjärnan är viktig vid WED/RLS. En låg nivå kan orsaka 
eller förvärra besvären. Den som har eller misstänks 

ha WED/RLS bör ha ferritinvärden i övre delen av nor-
malspannet, helst minst 100 mikrogram per liter. Om 
du har en infektion kan analysvärdet bli missvisande. 
Därför kan det även behöva tas ett CRP-värde 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 WED/RLS-besvär, dels för att dosering-
en av läkemedel kan behöva anpassas om njurfunk-
tionen är nedsatt.

Du kan också ta med det ”läkar-till-läkarbrev”  
som WED-förbundet tagit fram. Läs mer på vår 
hemsida wedforbundet.se eller ring 08-21 96 20 så 
skickar vi brevet hem till dig. 



DETTA ÄR  
WED-FÖRBUNDET
WED-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 WED/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
E-post: info@wedforbundet.se
Hemsida: www.wedforbundet.se
Post:  WED-Förbundet, Föreningshuset,  

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

AVSÄNDARE
WED-Förbundet
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 STOCKHOLM RETUR TILL AVSÄNDAREN
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