
\XaED-Forbundets vedrsamhetsberättelse för fu 201,9

WED-Förbundet dt ett patientförbund för oss som lider av sjukdomen \Pillis-Ekboms Disease, flX/ED),
även kallad Restless Legs Syndrom S.I§), samt föt anhödg. Vi iir det enda f&bundet som arbetar för
WED-drabbade. Allt arbete ut§bs ideellt och i mån av ork och kapacitet Inga loner utbetalas.

Stpelsens sammansättniag har uader fuetvatit

Ordforande Sören Hdlberg Dalama
Vice ordföt. Sören Berg Stockholm
Kassör Sten Sevbom Skåne
Sekreteare RogerJohansson Jankaping (Iill hösten 2019)

OlleJonsson Umeå €".o.*.hösten 2019)
kdamot Lam-Erik Svenssoo Göteborg
Ledamot Gunnel Fiitm Stockholn
Suppleant Susanne Irkvall Kronoberg
Suppleant Kerstin Thuresson Bohuslän (Slutade under hosten 2019)

RogerJohansson avled plötsligt och Kerstin Thuressoa Ljmnade av andra skiil. Båda ät krafter vi saknar
och styrelsen är tacksam för det kompetenta arbete de gjort för Förbundet.
Ålla i stynelsan dr sjilva &abbade av §UED/RIS. Styrelsen har under året haft fem prctokollförda möten.

Revisor
Sören Vik, SV Revision AB

Yalbetedniag
Kunde inte tillsättas pga bdsqadqigq:ese.*---

Medlemmar
Medlemsanalet var den 1. iarnaÅ2019 1533 och den 31 december 1529 pemoner. Ivfårga ädre
medlemmar har avlidit under fuet.

Viktiga lzändels et under 201 9

Ny btoschyr
Vfu informationsbroschyr, som beskriver symptom, diagnos och behandliflg på ett pedagogiskt och
informativt sätt, uppdatemdes och reviderades. Broschyren uycktes i 30.000 exemplar.
Broschyren finns att hämta i broschyrstdll på ca 500 vårdcentraler rirnt orn i landet.

Ny medlemstidning
I slutet av året skrevs kontakt med A4 Text & Form AB avseende formgivning och produktion av en helt
ny medlemstidning. För många medlernmar dr det den enda regelbundna kontakten med förbundet. Vivill
höia staadarden på tidningen så medlemmama känner att enbart tidningen dr viird medlemsavgiften.

Forckning
Vissa forskningstesultat tydet på att intag av selea kan hiiilpa mot'§fED. Man visste dock inte om
det beror på selenbrist eller om seleo hiälper som ett likemedel. Detta ville docentJan Ulfbetg a
reda på. Intag av seleo lagras i hår och naglat §7ED-Förbundet hiälpte till att sarnla aaalys-
matedal samt att ekonomiskt stötta studiea. Iageo skillnad kuode ses mellan friska personer och
§7ED-drabbade. Effekt av selen kan då vara ärmakologisk, inte att man behandlat en bdst. Det
ger undedag föt fortsatta studiet.
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Fö6undet har både en hemsida, wedfotbuadef.§q en Facebooksida, facebookcom/wedfotbundet
samt informadonsfilmer pL YouTube,com.
På hemsidan finns mycket infotrration om sjukdomen §VED/RI§ och på Facebooksidaa kan man stilla
&ågor och få svar från {ikbrxrdet
PL alla sidoma finns ett antal filmer inspeiade som svarar på frågor kring vad §fED/RIS it, hur maa
stäler diagnos och hur siukdomen kan behandlas. Besökea på hemsidan och Facebook ökar kontinuedigt.

WED-priset2019
WED-Fö6undet har fiir andra året i tad delat ut ptis till bäsa läkare i region Stockholm gdllande arbetet

med WED/RIS. Ptiset gr"k till Mikaet Olofssoa, Rosenlunds vfudcentral och lfettias Åndr6asson,
neurologmomgningen Karolinska Univetsitetssjukhuset i Huddinge.

Låika*ampanien 2019
Idag användet läkarna i stot utsträckning ln'nsfu2psstöd på Intemet. Vi har kafttagt dessa och påbötiat en
kampani för att ft dem uppdaterade vad giillet WED.

Under fuet iouoducerade vi utbildningar föt vårdpeisonal om X/ED på de Akademiska Vfudcentralema i
region Stockholm. Ett atbete som vi intensifierar under 2020.

Informationsmötea 2019
Utbildning och informationsmöten för allmlinheten är en viktig del i vår vet&samhet Uader året har ett
antal möten ;igt rum, oftast i samband med §VED-dagen i oktobet månad. Intesset ftåo allmåinheten är
stort, ca 700 petsoner deltog på dessa informationsmöteo, på orter som Stockhokn, Götebog Upp.dr,
Jönköping Kadstad och Umeå. Förbundet söker fler informatörer, då vissa slutat pga. av sjukdom mm.

Intemationellt
EARLS (European Alliance for Restless Legs Syndrome) har WED-förbundet en dircktkanal med, då vår
kassöt Sten Sevbom är styrelsemedlem och ansvarig för finansema i sammanslutningen.
Sörcn Berg har undet fuet del l"qs Syndrome§ardy Group) i Mtinchen
i december.

Tack
Stytelsen tackar medlemmar, lokala styrelseq kontaktpersoner och alla öEiga som stöttat föreningeo uader
fuet, samt läkare och aoinan expertis, som på olika sätt stöttet oss. Utan er hade vi inte lnrnnat genomföra
någon meningsfull verksarnhet.
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