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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 men förekom-

mer i varierande grad. 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: Fakta om läkemedel
Sidan 10: Daniel Färm om att hitta rätt medicinering
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LEDARE   SÖREN HALLBERG

»DET VIKTIGA 
ÄR ATT  

KUNSKAPEN 
FINNS DÄR DEN 

BEHÖVS.«

Att så många hjälps åt när 
samhället befinner sig i kris.

Att höga dosrekommen-
dationer leder till onödiga 

överdoseringsbesvär.

TOPPEN BOTTEN

V älkommen till nummer 2 av Rastlös! 
I det här numret fokuserar vi på läkemedel. 
För alla oss där egenvård inte räcker till kan 

läkemedel göra skillnaden mellan svåra besvär och 
bra livskvalitet. Tråkigt nog finns det inga läkeme-

del som botar sjukdomen eller ens är utvecklade direkt för att 
hjälpa vid WED/RLS. 

Glädjande nog finns det ändå läkemedel som fungerar bra 
för många. Och glädjande nog behöver det oftast varken vara 
besvärligt eller kostsamt. 

Det viktiga är att kunskapen finns där den behövs. Vi skrev 
redan i förra numret av Rastlös om det onödiga lidande som 
kunskapsbrister kan leda till, och trots att vi ser en del positiva 
tendenser är problemen fortfarande ofta stora. Vårdens kun-
skapsnivå behöver höjas. Det är också viktigt att vi som pa-
tienter vet mer. När vi vet mer kan vi ställa bättre frågor och ge 
bättre förslag.

P å vissa sätt är vi är alltid experter på vår egen sjuk-
dom. Vi lever med den hela tiden och ser mycket som 
en läkare inte noterar. Det här är särskilt viktigt för 
oss som har en sjukdom där de individuella variatio-
nerna är stora. För oss är lyhörda läkare extra värde-

fulla! Det behövs också mer forskning där patienterfarenheter 
tillvaratas.

I det här numret skriver vi även om WED-Förbundets arbete 
genom åren. Vi presenterar oss som ingår i styrelsen i dag och 
berättar om några av de frågor vi arbetar med. Vi är fortfaran-
de ett litet förbund för en stor patientgrupp. Du är alltid väl-
kommen att höra av dig med synpunkter eller förslag!  

Sören Hallberg
Chefredaktör

Det finns läkemedel  
som fungerar!
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AKTUELLT

I MARS HADE WED-Förbundet sitt 
årliga riksmöte. Det blev inte som vi 
tänkt oss. På grund av coronapan-
demin sköttes omröstningen och 
den planerade frågestunden med 
docent Jan Ulfberg via e-post. Några 
av hans svar finns att läsa på sidan 
18 i tidningen och möteshandling-
arna finns på förbundets hemsida. 

Huvuddelen av WED-Förbundets 
verksamhet riktar sig direkt till 
oss drabbade: Informationsmöten, 
samtalsmöten och stödgrupper, 
individuell rådgivning och skriftlig 
information i tidning, på hemsi-
da och i patientbroschyr. En del av 
detta behöver få andra former för 
en tid framöver. Möten kan hållas 
digitalt och vi överväger att pröva 
digitala samtalsgrupper och fråge-
stunder. 

ANDRA DELAR av vårt arbete är 
riktat till vården, för att vi 
ska möta kunnigare läkare. 
Vi har haft långt gångna 
planer på vårdcentralsin-
formation, medverkan i 
vårdens kompetensut-
vecklingsprogram och 
även samarbete med dem 
som utvecklar de digitala 
kunskapsstöden för 
vårdpersonal. 

Tyvärr ligger 
det mesta av detta 
nu på is men vi 
hoppas kunna 
återuppta arbe-
tet när om-

ständigheterna blivit mer normala.
Påverkansarbetet är till stor 

del inriktat på läkemedelsfrå-
gorna, som du kan läsa mer om i 
det här numrets tema, där har vi 
bland annat har synpunkter på det 
generiska utbytet, läkemedelsföre-
tagens dosrekommendationer och 
tablettstorlekar. 

FÖR STÖD OCH samarbete har vi ett 
kontaktnät med både svenska och 
internationella experter och orga-
nisationer.

I styrelsen diskuterar vi nu hur vi 
ska prioritera – vad är vikti-

gast och vad mäktar vi med. 
Många av oss är pensionä-
rer, men vi vill gärna nå 
ut även till dem som har 
problem redan i yngre år 
eftersom tidig diagnos och 
behandling kan förändra 

livet. Hör gärna av dig! Vi 
tar tacksamt emot dina 

frågor, synpunk-
ter och förslag!

Sören Berg,
Ordförande 
sedan mars 

2020

WED-Förbundet  
ser framåt

Riksmötet är WED-Förbundets högsta beslutande organ, och 
det hålls i mars varje år. Pandemin gjorde att mötet i år hölls  
i digital form och fick ett ganska begränsat innehåll. Huvud-
punkten var valet av den nya styrelse som presenteras här.

Sören Berg, 
ordförande
BOR: Stockholm.
FAMILJ: Gift sedan 70-ta-
let, 3 barn och 4 barnbarn.
ÅLDER: 69 år.
YRKESBAKGRUND: Brett arbete med 
sjukvårdsorganisation.

 WED har präglat mitt liv. När jag 
var liten kallades det växtvärk. När 
jag blev äldre kallades det ingenting 
alls. Ungefär vid 35 års ålder började 
jag få behandling. Det blev ordning på 
sömnen och livet förändrades.

Under det gångna året har jag ägnat 
en hel del tid åt arbete i WED-Förbun-
dets styrelse. Vi behöver nå ut till dem 
som ännu inte fått rätt diagnos och 
hjälp, hjälpa vården att bli bättre, vi-
dareutveckla formerna för att lära oss 
av varandra och vi behöver trycka på 
för mer forskning. Jag ser fram emot 
ytterligare ett år i styrelsen! 

Sören Hallberg,  
vice ordförande
BOR: Ludvika.
FAMILJ: 2 vuxna barn i 
Stockholm och Tokyo. 
Särbo i London. 
ÅLDER: 77 år.
YRKESBAKGRUND: Chef 
för franska och amerikanska 
dotterbolag inom elektronikbranschen 
med ansvar för Norden.

 Först som vuxen har jag insett att 
jag haft WED ända från barndomen. När 
jag var 60 år ledde mina WED-symtom 
till sådana sömnbesvär att jag inte 
längre kunde sköta ett arbete. Jag tog 
ut min pensionsförsäkring och flyttade 

MÖT DEN 
NYA  

STYRELSEN

»VAD ÄR  
VIKTIGAST OCH 

VAD MÄKTAR  
VI MED?«
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från Stockholm tillbaka till Dalarna, där 
jag är född och uppväxt. Något år efter 
det fick jag min diagnos. 

2007 blev jag medlem i styrelsen för 
WED-Förbundet och jag var ordförande 
i nio år. Det kändes mycket angeläget 
att sprida kunskapen om WED, och det 
gör det fortfarande!

Susanne Lekvall,  
styrelseledamot
BOR: Växjö. 
FAMILJ: Tonårsbarn 
och särbo. Mamma 
80 år. 
ÅLDER: 57 år. 
YRKESBAKGRUND: 
Har skrivit manus, pro-
ducerat och utvecklat läromedel inom 
skilda områden och är även legitimerad 
sjuksköterska.
 

 Jag hade mina första medvetna 
symptom i 20-årsåldern, men har så 
länge jag kan minnas haft svårt att 
sova. I 25-årsåldern nämnde jag mina 
besvär för en läkarbekant som miss-
tänkte WED. Men då, 1989, fanns ingen 
behandling tillgänglig. I dag är jag 
nog så optimalt medicinerad som det 
går. För mig är förbundets viktigaste 
uppgifter just nu att stötta och infor-
mera drabbade samt sprida kunskap till 
sjukvården. Personligen vill jag gärna 
uppmärksamma hur yngre människor 
drabbas. Att inte erhålla den medi-
cinska hjälp som faktiskt finns kostar 
samhället stora summor i form av 
sämre hälsa och sjukskrivningar. 

 

Olle Jonsson,  
styrelseledamot
BOR: Umeå.
FAMILJ: Två barn, 1 
barnbarn
ÅLDER: 69 år.
YRKESBAKGRUND: 
Civilekonom och för-
valtningssocionom. Har 
arbetat som IT-strateg/tekniker och med 
arbetslivsinriktad rehabilitering.

 1992 kände jag av mina rastlösa ben 
för första gången. De första fem åren 
kunde jag hålla symptomen i schack 
genom ”tåhävningar” på nätterna. 
Efter det har jag fått god hjälp och 
förståelse av sjukvården. 

Trots att jag är pensionär så läser 
jag fortfarande kurser på universitetet 
för att hålla hjärnan i form. 

Genom arbetet i WED-Förbundet 
hoppas jag kunna bidra till kunskaps-
spridning om vår sjukdom samt hugga i 
där förbundet behöver min hjälp.

Gunnel Färm
BOR: Stockholm.
FAMILJ: Två barn 
och fem barnbarn. 
ÅLDER: 75 år.
YRKESBAKGRUND: 
Utbildad lärare men har 
arbetat politiskt och inom regerings-
kansliet, bland annat som generaldirek-
tör för tre olika statliga myndigheter. 

 Jag vet inte hur länge jag haft WED 
men lever nu i fredlig samexistens med 
min WED tack vare Sifrol (pramipexol) 
depåtabletter.

Sedan tio år tillbaka är jag pensionär 
och ägnar mig åt PRO samt åt WED-för-
bundet och dess Stockholmsavdelning. 

WED-Förbundet har en viktig uppgift 
att sprida kunskap om vår sjukdomen 
både bland allmänheten och i sjuk-
vården. Att få vara med och diskutera 
strategierna för de målen är oerhört 
stimulerande, och jag hoppas fler upp-
täcker det och blir medlemmar hos oss!

Emma Jakobsson,  
suppleant
BOR: Ellös på Orust.
FAMILJ: Två söner 
med familjer i 
Stockholm. Tre 
barnbarn.
ÅLDER: 75 år.
YRKESBAKGRUND: Pensio-
nerad sjuksköterska. Driver ett litet bed 
and breakfast.

 2002 blev jag ordinerad Sifrol (pra-
mipexol) för första gången av en läkare 
på Vårdcentralen men först 2015 fick 
jag rätt dosering av en specialistläkare. 

WED-Förbundet fyller en viktig 
funktion som kunskapsförmedlare. 
Tyvärr är det svårt att hitta läkare med 
kunskap och intresse för behandling 
av WED, vilket gör att den sjuke själv 
får ta stort ansvar för sin behandling 
genom att leta rätt på en intresserad 
doktor. Förbundet fyller också en 
uppgift som påtryckarorganisation för 
forskning och utveckling.

Sten Sevborn, 
kassör
BOR: Österlen. 
FAMILJ: Hustrun Eva 
och sonen Ulf, samt 
barnbarn.  
ÅLDER: 76 år. 
YRKESBAKGRUND: Biokemi-
ingenjör och ekonom som arbetat länge 
inom läkemedelsindustrin. 

 Jag har haft WED sedan 6-årsåldern 
och har nog provat alla läkemedel som 
finns på marknaden men har nu hittat 
dosering av Sifrol (pramipexol) som 
fungerar. WED-Förbundets absolut 
viktigaste uppgift är att se till att bli-
vande läkare får en gedigen utbildning 
om WED under sin grundutbildning. Då 
skulle vi äntligen slippa den situation vi 
har idag. Vi behöver också fortsätta att 
utbilda de som drabbas av sjukdomen. 
Sedan önskar jag att något, eller några, 
läkemedelsföretag börjar forska om 
WED så att vi kan få nya och effektiva 
mediciner.

Vill du  
veta mer?

Mer information om 
riksmötet finns på 
wedforbundet.se
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ANHÖRIGPERSPEKTIV   ANTON BRÄUTIGAM

F örsta gången Anton Bräutigam skulle 
sova ihop med flickvännen, Emma 
Forsgren, fick han en diskret förvar-
ning: ”Jo, jag har något som gör att jag 
kan rycka lite när jag sover.” Det var 

för sex år sedan och då hade han aldrig hört talas 
om WED. I dag är de sambos och planerar att gifta 
sig under sommaren. 

– I efterhand har jag förstått att Emma har 
väldigt allvarlig WED. Det har också blivit värre 
med åren och utan sina mediciner, som hon tar 
höga doser av, kan hon inte sova. Hon skulle vara 
vaken i flera dygn, säger han. 

För Anton har det varit en lång process att 
försöka sätta sig in vad WED innebär, och han 
kan inte säga att han gör det än. Att förstå hur det 
känns är svårt och han, som läser till sjuksköter-
ska, har slagits av hur komplex sjukdomen är och 
hur lite litteratur det finns. Vad han däremot lärt 
sig är att känna igen Emmas signaler på att det 
kan bli en vaken natt. Ofta börjar det med en 
oro i kroppen som går över till ryckningar 
i benen. Sen kommer smärtan och 
Emma brukar förgäves börja dra i 
benen för att försöka få bort 
den, innan den obönhör-
ligen sprider sig även till 
armarna. 

– Det finns ett stort 
mått av hjälplöshet i hela 
situationen. Det enda jag 
kan göra är att finnas 
där, värma vetekudden 
och kanske massera en 
vad om det behövs men 
jag skulle ju vilja göra så 
mycket mer, säger han. 

Ligger de bredvid varandra de här nätterna så 
sover ingen av dem. Då brukar Anton gå och lägga 
sig i soffan. Han tänker att Emma i alla fall ska få 
disponera sovrummet men ofta kan hon inte lig-
ga still utan behöver gå upp. Då flyttar han igen 
så att hon kan sitta och titta på teve, eller snarare 
stå, natten igenom. 

S jälv känner Anton Bräutigam ofta en 
oro inför hur natten ska bli. Kommer 
Emma att kunna sova? Vem hamnar 
på soffan den här gången? Har hon en 
dålig natt sover han själv också illa. 

Djupsömnen uteblir och dagen efter brukar han 
vara trött och sliten. 

– Hos anhöriga krävs ett stort mått av ac-
ceptans. För mig är det inget problem men jag 
känner en stor frustration kring sjukvården. Det 
är skrämmande att kunskapen är så dålig och att 
så få läkare vill engagera sig, säger han. 

Anton Bräutigams främsta råd till andra  
anhöriga är att prata mycket, dels för  

att hitta lösningar i vardagen som 
fungerar för båda parter, dels 

för att öka omgivningens 
förståelse. 

– Jag lever nära inpå 
min sambo och ser hur 
det är men det är nog 
lätt att missa för andra i 
omgivningen. Kan man 
hitta forum för att prata 
med andra i familjen så 
kan man stödja varandra, 
eftersom det ofta är fler i 
familjen som har det.

Text: Annika Sjöberg

”Jag känner en stor  
frustration kring sjukvården”

En känsla av hjälplöshet kombinerat med  
sömnbrist för egen del. För Anton Bräutigam innebär  
sambons WED en ständig oro för hur natten ska bli. 
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Anton Bräutigam med 
flickvännen Emma Forsgren.
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TEMA

LÄKEMEDEL

TEXT:  Sören Hallberg  TEXTERNA GRANSKADE AV: Jan Ulfberg

Det finns i dagsläget inget läkemedel  
som är utvecklat för att behandla  

WED-besvär. De som används har tagits 
fram för andra sjukdomar och ofta krävs en  
kombination för få önskad effekt. Vi listar  
vilka behandlingsmöjligheter som finns.

DET FINNS INGEN behandling som botar primär 
WED. Däremot går det oftast att minska eller till 
och med helt få bort besvären. 

För en del räcker egenvård långt, för andra 
behövs läkemedel. Ibland behövs även en kombi-
nation av olika läkemedel för att hålla besvären i 
schack dygnet runt.

De vanligaste medicinerna kan delas in i tre 
huvudgrupper; dopaminpåverkande, antiepilep-
tika och opioider. Mest effektivt vid lindrig WED 

är dopaminpåverkande mediciner som tagits fram 
för behandling av Parkinsons sjukdom. Levodopa 
(l-dopa), som finns bland annat i Madopark Quick 
Mite, kan till exempel ge snabb lindring. 

Dopamin kan inte nå in i hjärnan från övriga 
delar av kroppen, men det kan däremot levodopa 
som i hjärncellerna omvandlas till dopamin. En 
mycket låg dos, en kvarts eller en halv tablett på 
50 mg, kan hjälpa vid akuta problem. Däremot 
finns stor risk för överdoserings-WED eller aug- »
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TEMA   LÄKEMEDEL

mentation (se ruta). Därför ska levodopa enbart 
användas vid enstaka tillfällen. 

FÖR DEN SOM har dagliga symptom behövs andra 
alternativ. Förstahandsvalet är oftast pramipex-
ol, även det en dopaminpåverkande medicin som 
används i läkemedel mot Parkinsons sjukdom. 
Det ger en långsammare effekt som varar längre. 
Många använder det kontinuerligt i åratal, och 
mår bra av det. Pramipexol finns i bland annat 
Sifrol och en dygnsdos av en till en och halv, ta-
blett på 0,18 mg är lagom för de flesta. De bör tas 
ungefär två timmar innan problemen börjar på 
kvällen, men för vissa är det bättre att sprida ut 
medicinen i lägre doser. Det finns också depåta-
bletter som ger en jämn dos under 24 timmar. Det 
är viktigt att börja behandlingen med en så låg 
dos som möjligt och behålla den så länge det går 
för att inte riskera augmentation. 

Ett annat alternativ är ropinirol, även det ett 
dopaminpåverkande preparat som används vid 
Parkinsons sjukdom. Det säljs bland annat som 
Adartel och Requip. Lämplig dos att börja med är 
0,25 mg. Tabletterna är inte delbara.

Rotigotin är ytterligare en Parkinson-med-
icin och säljs som plåster under namnet Ne-
upro. Plåstret sätts på huden och ger då en jämn 
dosering av rotigotin under 24 timmar. Lägsta 
dos som säljs i Sverige är 2 mg, vilket kan vara 
för högt för en del med WED. Då går det utmärkt 
att klippa plåstret i två delar. Byt gärna plåster på 
förmiddagen för att vara säker på att det är igång 
till eftermiddag, kväll då det behövs som bäst.  

FÖR DEN SOM har starka besvär har vissa läkeme-
del mot epilepsi visat sig effektiva, till exempel 
pregabalin, ibland i kombination med pramipexol. 
Pregabalin säljs bland annat under namn som 
Lyrica och Brieka. Även gabapentin kan användas, 
ibland i kombination med pramipexol. Det säljs 
bland annat som Neurontin. 

Opioider är en annan grupp läkemedel som 
sedan länge är kända för att vara effektiva 
mot svår smärta och oro. På grund 
av välkända biverkningar och 
allvarliga risker är opioider 
i dag inget förstahandsal-
ternativ men de kan ändå 
behövas vid svåra former 
av WED. De kombineras 
då vanligen med andra 
läkemedel. 

Om inget av detta fung-
erar då?

En kunnig WED-läkare har mycket annat att 
ta till, som Mogadon, Tramadol, Klonazepam, 
Nitrazepam, Fentanyl, Iktorivil, Kabergolin, Du-
rogesic, Cabaser, eller Karbamazepin. 

VID SVÅR WED, då inget annat hjälper, kan en 
inopererad morfinpump förbättra livskvaliteten. 
Pumpen sitter under huden i midjehöjd och i mit-
ten finns en liten ventil där påfyllning sker med 
en injektionsspruta. 

Då pumpen ger morfin direkt till de drabba-
de nerverna kan dosen vara extremt låg. 

Man talar om mikrogram i stället 
för milligram, och biverkningar 

uteblir i allmänhet helt.
Det finns med andra ord 

ingen anledning att misströs-
ta, hjälp finns. Ofta behövs 
inget av nämnda medel, intra-
venöst järn eller omläggning 
av kost och andra vanor kan 
hjälpa långt. 

 Läkemedlen som tagits fram mot Parkinsons sjuk-
dom medför en risk för så kallad överdoserings-WED 
eller augmentation. Det yttrar sig som extra starka 

WED-besvär, ofta i hela kroppen. Därför är det viktigt 
att använda lägsta möjliga effektiva dos. 

 Om du drabbas av överdoserings-WED ska du  
i första hand sänka dosen men du kan också behöva 
byta preparat till något nytt eller till en kombination.

Augmentation

Mediciner mot WED kan delas in  
i tre grupper; dopaminpåverkande, 
antiepileptika och opioider.
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4FRÅGOR 
TILL ...

... Jan Ulfberg, docent 
och sömnspecialist.
Varför fungerar dopaminpåver-
kande medicin så bra trots att 
WED inte ger brist på dopamin?

– Läkemedel som innehåller 
pramipexol och rotigotin gör 
att dopaminet flödar mer 
effektivt i nervsystemet. 
Processerna börjar 
fungera mer 
normalt med 
en lindring av 
WED-symto-
men som följd.
Targiniq, som 
innehåller 
opioiden 
oxikodon och 
även naloxon, till-
sammans med läkemedel 
som innehåller pramipexol kan 
ge en kombinationseffekt. Hur 
kommer det sig? 

– Opioider påverkar hjärnan 
att producera mer dopamin, 
vilket för övrigt är en orsak till 
att opioiderna är populära hos 
narkomaner, för de får en “dopa-
minkick”. 
Vid augmentation hjälper det 
ofta att en tid gå över till en 
annan medicin. Hur lång tid 
behöver gå innan man kan gå 
tillbaka till sin ”vanliga” medicin 
igen, men på en lägre dos?

– Det går inte att ge något 
enkelt svar på det, WED är en 
mycket individuell sjukdom och 
alla patienter reagerar olika. 
Vissa kan aldrig mer gå tillbaka, 
andra kan göra det efter några få 
månader. 
Tror du det kommer läkemedel 
utvecklade för WED?

– Ja, troligen, men det kommer 
att ta lång tid, dessvärre många 
år. Det finns inget på gång i när-
tid. 

 Dina WED-symptom kan variera från 
dag till dag. Försök att hitta minsta 
möjliga dos som fungerar för dig. När 
medicinen inte räcker till kan en halv 
tablett 50 mg Madopark Quick Mite 
göra underverk. Om du glömt ta din 
dos pramipexol, till exempel Sifrol, 
vid 17-tiden kan du ta den senare och 
kombinera med en halv Madopark 
Quick Mite. Det fungerar även då du 
ska sitt still länge, till exempel på bio. 
En halva hjälper inom 15–30 minuter. 
Men kom ihåg: max 4–5 gånger/vecka!

 
VARFÖR BEHÖVER VI DELA 
TABLETTER? 

 Den mest använda läkemedelstypen 
vid WED är dopaminpåverkande läke-
medel, som Sifrol eller Adartel. Men 
när dosen blir för hög kan besvären 
snarare bli värre. Skillnaden mellan 
tillräcklig dos och för hög dos kan 
vara mycket liten. Många mår bäst 
av en dos som ligger i nedre delen av 
rekommendationerna i FASS. Många 
upplever också att det fungerar bäst 
om man delar upp den redan låga 
dosen i flera dagliga deldoser. Det gör 
att många tvingas delar små tabletter i 
halvor eller till och med fjärdedelar. 

GENERIKA

 Du har kanske märkt det i flera 
sammanhang: När du kommer till apo-
teket föreslår de ett annat läkemedel 
än det som står på receptet. Kanske 
måste du betala en mellanskillnad om 
du vill ha just det som står. Kanske 
finns det som står inte ens att få tag 
på. Frågan om utbyte kan uppstå redan 
hos läkaren: Hon/han kan vilja skriva 
ut ett annat fabrikat än det du är van 
vid. 

 Systemet kallas Generiskt utbyte. 
Du ska få ett likvär-
digt läkemedel, men 
kanske av ett annat 
fabrikat. Syftet är att 

samhällets sjukvårdskostnader ska 
begränsas genom konkurrens mellan 
olika tillverkare.

 Eftersom de verksamma ämnena är 
desamma fungerar utbytet ofta bra. 
Men det finns skillnader som kan ha 
betydelse. Halten av det verksamma 
ämnet kan skilja upp till 20 %. Olika 
tillverkningstekniker kan ha betydelse. 
Det kan vara lättare eller svårare att 
dela tabletten. I vissa fall finns också 
förväxlingsrisker. Om du har anledning 
att tro att ett särskilt fabrikat är bäst 
för dig kan du be läkaren att markera 
på receptet att du ska få ut just det.

 Flera patientorganisationer har 
pekat på problemen. För WED-För-
bundet har frågan varit särskilt viktig 
eftersom många medlemmar upplever 
att det finns betydelsefulla skillnader 
mellan olika fabrikat. Vi anser att det 
är orimligt att man som patient ska 
riskera att få pröva en ny variant vid 
varje receptuthämtning. I vårt svar 
på den statliga läkemedels-
utredningen framhöll vi att 
systemet behöver ses över! 

FERRITIN EXTRA  
VIKTIGT VID WED/RLS

 Den internationella expertgruppen 
för WED/RLS, International Restless 
Legs Syndrome Study Group, IRLSSG, 
anser att för låg järnnivå i hjärnan kan 
förvärra eller till och med vara en av 
orsakerna till besvären. Det är därför 
viktigt att mäta ferritinnivån i blodet, 
eftersom det ger en bild av järnet i 
hjärnan. Vid WED bör ferritinvärdet lig-
ga över 100 mikrogram per liter, vilket 
är i övre delen av normalintervallet. 
Du och din läkare kan läsa mer på vår 
hemsida. 

TIPS!

Läs svaret 
på hemsidan 
 wedforbundet.se
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PORTRÄTT   DANIEL FÄRM

Daniel Färm har prövat de flesta läkemedel som används  
vid WED. Nu har han hittat en medicinering som fungerar, 
men utan den skulle han inte fungera i samhället. 

TEXT: Annika Sjöberg  FOTO: Margareta Bloom Sandebäck

”

»

     ”Jag är glad 
att kunna leva 
ett normalt liv



Daniel Färm  
har haft tur och  
fått bra hjälp  
av vården.
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arje kväll 
kl. 19.30 går 

larmet i Daniel 
Färms mobiltele-

fon och på klockan. 
Han beskriver sig som lite 

glömsk och behöver den dubbla 
påminnelsen om att ta sin medicin.

– Sen har ju någon kommit på den fantastiska 
idén med snooze... och man är ju alltid mitt upp 
i något när larmet ringer. Men min familj brukar 
himla med ögonen och säga till mig att ta medi-
cinen direkt, berättar han.

De senaste åren har Daniel Färm provat flera 
olika läkemedel och kombinationer för att hitta 
något som fungerar på sikt. Sifrol (pramipexol), 
som han använt sedan 20-årsåldern, har visser-
ligen haft bra effekt men som för så många andra 
har han haft problem med augmentation, det vill 
säga att han ständigt behöver öka dosen. På ett år 
gick Daniel Färm från en tablett till tre.

– Jag har provat Sifrol depottabletter ock-
så men har fastnat för plåstret Neupro som 
innehåller rotigotin. De är bra för läkemedlet går 
direkt ut i blodet utan att passera magen. 

DANIEL FÄRMS WED började troligen någon gång i 
övre tonåren. Han vet inte exakt för själv tänk-
te han inte på att han var annorlunda än andra 
på något sätt, även fast WED finns i släkten på 
både hans mors och fars sida. Den första som 
reagerade var i stället hans nuvarande hustru. 
De träffades i 25-årsåldern och hon märkte att 
han inte kunde ligga still i sängen på natten och 

verkade ha svårt att sova. Hans blivande svärmor 
arbetade som distriktsläkare och började läsa på 
och förstod snart att det kunde vara WED. Hon 
föreslog att han skulle testa Sifrol. Det fungerade 
bra under ganska många år. Men när sympto-
men började bli värre och han behövde större och 
större dos, kombinerat med andra läkemedel, 
hänvisade hans svärmor honom vidare till en 
specialistläkare. 

– Sedan dess träffar jag en neurolog varje år 
och vi prövar oss fram med olika kompletterande 
mediciner. Det svåra är att få det att fungera bra 
över hela dygnet. Tar man bara Sifrol till natten, 
som jag gjorde, blir det ofta problem på tidiga 
kvällen. 

FÖR ATT KOMMA RUNT problemet med augmenta-
tion har han varje år kört en så kallad ”drug-ho-
liday” under sommaren. Delvis ensam och på 
avstånd från familjen under en till två veckor tar 
han ingen Sifrol eller Neupro alls. Tanken är att 
rensa kroppen för att kunna börja om på en lägre 
dos igen.

– Det har varit intressanta övningar. Det första 
dygnet sover jag inte alls och får väldigt starka 
ryckningar i benen. Då gäller det att hålla igång. 
Jag har en rätt stark propeller så jag fixar och 
donar med allt möjligt. Sen är det klart att jag blir 
väldigt trött mot slutet. 

För att hålla de värsta symptomen borta under 
de veckorna tar han andra läkemedel. Främst har 
det varit det narkotikaklassade läkemedlet Targi-
niq som börjar verka efter ungefär 48 timmar. När 
det väl kickar in blir han rejält trött i stället. Att 
köra bil skulle till exempel vara förknippat med 
livsfara. Han konstaterar att det är en helt annan 
tillvaro under de här veckorna.

– Egentligen tycker jag att det fungerar sådär. 
Jag kan visserligen gå in på en lägre dos Sifrol ef-
ter det men det tar några veckor att finjustera hur 
mycket jag ska ta när jag avslutar uppehållet. Det 
är lite för lång tid för att få det att fungera med 

V

»ATT HITTA RÄTT  
MEDICINERING  

ÄR SVÅRT OCH MÅNGA  
FÅR INTE TILL DET.«

PORTRÄTT   DANIEL FÄRM

»
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Under en lång tid 
hade Daniel Färm 
en ”drug holiday” 
varje år.
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Daniel Färm 
BOR: Vallentuna, utanför 
Stockholm.
ÅLDER: 47 år. 
FAMILJ: Hustru, tre barn 
och en hund.
GÖR: Chef för Tanke- 
smedjan Tiden. 

”WED hos barn 
kan inte bara 
viftas undan som 
växtvärk.”

PORTRÄTT   DANIEL FÄRM

familj och arbetsliv och för att det ska kännas 
rimligt att fortsätta på det viset, säger han. 

Därför bestämde han sig i våras, tillsammans 
med sin neurolog, för att byta strategi. Nu an-
vänder han Gabapentin actavis i stället, kombi-
nerat med Sifrol och Neupro-plåster. Eftersom 
Gabapentin har en annan aktiv substans än Sifrol 
har han kunnat dra ner på Sifrol. Hittills har det 
fungerat bra, men om det funkar långsiktigt för 
att motverka augmentationen fullt ut återstår att 
se. 

– Att hitta rätt medicinering är svårt och 
många får inte till det. Symptomen utvecklas och 
förändras också under åren och påverkas av så 
många olika saker, som hur du äter och motione-
rar, säger han. 

DANIEL FÄRM KONSTATERAR att han haft tur som 
fått kontakt med en neurolog för sin WED och 
kunnat få bra behandling. Medicineringen kan 
visserligen vara besvärlig och han måste ständigt 
komma ihåg att ha sina tabletter och plåster med 

sig men han har ett fungerande familjeliv och 
fungerande arbetsliv.  

– Jag är väldigt glad att jag får möjlighet att 
leva ett hyfsat normalt liv. Omedicinerad skulle 
det vara omöjligt för mig att fungera i samhället. 

Samtidigt tycker han det är märkligt att vara 
hänvisad till att försöka hitta fungerande kombi-
nationer av läkemedel som egentligen är utveck-
lade för andra sjukdomar, trots att WED är en så 
pass vanlig sjukdom. 

Att det inte finns läkemedel specifikt utveckla-
de för WED gör att många måste dela sina tablet-
ter både en och två gånger för att få någorlunda 
rätt dos. Det gör också att barn hamnar i kläm 
då de inte bör använda läkemedel som innehåller 
pramipexol, den verksamma substansen i Sifrol. 
Daniel Färm, vars dotter har också har WED, 
menar att man måste ta barns besvär på större 
allvar än i dag. 

– Man kan inte bara vifta undan det som växt-
värk utan måste kunna ge en fungerande behand-
ling. Annars kan WED sabotera en hel barndom. 
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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 
070–474 64 57

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
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INFORMATION FRÅN

WED-FÖRBUNDET 20  ÅR!
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Nästan hälften av de 20 åren har 
Sören Hallberg varit ordförande så 
därför får han teckna förbundets 
historia. 

WED-Förbundet, som då hette Rest-
less Legs Förbundet, stiftades den 
26 februari 2000. Initiativet togs av 
Pelle Svensson som själv led av WED. 
Han arbetade på läkemedelstillverka-
ren Boehringer Ingelheim, företaget 
som skapade Sifrol för att behandla 
Parkinsons sjukdom. Snart upptäck-
er man att det även är effektivt mot 
WED och Pelle Svensson vill sprida 
kunskapen om såväl sjukdomen som 
dess behandling. 

Tillsammans med Ann Lang, 
Ann-Britt Bergqvist, Leif Gustafs-
son och Peter Sjösten (har jag missat 
någon ber jag om ursäkt) grundar han 
WED-Förbundet. Ellsmari Jagbrant är 
ordförande och Tommy Bäckman är 
kassör (se artikeln på nästa sida). Men 

ekonomin är skral och förbundet 
är i behov av ekonomiskt stöd. 
Medlemsavgiften höjs till 200 
kr. Arbetet med att ta fram en 
patientbroschyr pågår och man 
inleder ett samarbete med do-
cent Jan Ulfberg. Dessutom är en 
hemsida på gång och under 2002 

kommer första numret av Vi Natt-
vandrare. En imponerande arbetstakt! 

2003 SÖKER MAN statsbidrag första 
gången. Ansökan blir ej beviljad.

Hösten 2005 är Leif Gustafsson 
ordförande och Sten Sevborn kassör. 
Då går jag, som nyligen blivit diag-
nosticerad, på ett föredrag om RLS 
med docent Jan Ulfberg och ställer 
många frågor. Det uppmärksammas 
av två damer från RLS-förbundet som 
vill att jag ska bli förbundets kon-
taktperson i min kommun. Det går 
inte att säga nej! 

Eftersom det behövs fler som kan 
hålla föredrag om vår sjukdom börjar 
jag att göra det. Samtidigt växer 
antalet medlemmar. Ett år senare blir 
jag vald till ordförande. Men då är 
förbundet i kris. 600 medlemmar har 
lämnat och ekonomin är dålig. Nya 
regler för läkemedelstillverkarna har 
gjort att sponsorerna försvunnit och 
ansökningarna om statsbidrag avslås 
varje år. Vi diskuterar olika lösningar, 
även nedläggning, men bestämmer 
oss för att kämpa vidare.

JAG BÖRJAR UNDERSÖKA varför vi inte 
får statsbidrag och inser att vi inte 
uppfyller kraven. Vi behöver bland 
annat ha ett lokalt förankrat fören-
ingsliv i minst tio län. Det blir nu en 
bråd tid att resa runt i Sverige och 
starta föreningar! Men det fungerar 

Sören Hallberg var under många år  
ordförande i WED-Förbundet.

»DE SENASTE 
ÅREN HAR  

DET HÄNT EN 
HEL DEL.«

WED-Förbundet  
samarbetar gärna, 

men värnar vårt 
oberoende. Vi talar 
för oss själva, inga 

andra.



Tidiga tankar på ett förbund

WED-FÖRBUNDET 20  ÅR!

En längre 
text finns på 

hemsidan 
 wedforbundet.se

FÖR ETT PAR ÅR sedan ringde telefo-
nen hos mig. Det var Tommy Bäckman 
som undrade om jag var intresserad 
av lite dokument från ett försök att 
starta en RLS-förening. Absolut, 
svarade jag. 

Nu i samband med 20-årsjubileet 
tog jag fram dem och blev på nytt im-
ponerad av det arbete som lagts ned. 

Tommy Bäckman har inte själv 
WED men såg vilket lidande det 
var för hans bror och mamma. Han 
beskriver en händelse då han och 
brodern tog med sin mamma till 
Gotland. Hon var 79 år och första nat-
ten skulle de sova i våningssängar. 
Tommy Bäckman i den övre och hon i 
den undre. 

–När vår trötta mamma hade 
somnat, så låg hon inte alls stilla. Det 
var som om hon reds av maran. När 
jag tittade ner satt hon på sängkanten 
med fötterna på golvet, gungande 
med kroppen och frambringande ljud:  
”Oj oj oj oj – aj aj aj aj – oj oj oj”. 

Tommy Bäckman tilltalade henne, 
men hon sov. På morgonen hade hon 
inget som helst minne av det hela. 
Så vitt han vet sökte mamman aldrig 
hjälp, antagligen förvissad om att 
ingenting fanns att göra.

FÖR HANS LILLEBROR har de oroliga 
benen på många sätt förstört livet. 
Brodern vaknar alltid när han nyss 

har somnat av att han inte kan ligga 
stilla och tröttheten har trubbat av 
hans intellekt. Han har stora koncen-
trationssvårigheter – kan inte följa 
med den svenska översättningen på 
textremsan när han ser på utländska 
filmer och kommer aldrig in i hand-
lingen vid försök att läsa skönlitte-
ratur. 

– Får han ett jobb så går han dit 
några dagar, sedan är han så trött att 
han stannar hemma. Han skäms och 
vägrar fortsätta, varpå anställningen 
upphör automatiskt. Ingen kan dela 
samma sovrum som honom då han 
för ett förfärligt oväsen genom sina 
sparkar i sin säng.

1982 SATTE Tommy Bäckman in 
annonser i Dagens Nyheter. Han ville 
göra något för att hjälpa sin mamma 
och bror och efterlyste människor 
med WED som var intresserade av en 
förening. Svaren blev många och en 
del skrev långa brev och berättade 
om sitt lidande och om läkares oför-
måga att hjälpa. 

Den gången lyckades han inte få 
igång en förening men år 2000 gick 
det bättre och Tommy Bäckman var 
under de första åren kassör i RLS-för-
bundet. I dag är han hedersmedlem i 
WED-Förbundet.

Text: Sören Hallberg

och statsbidraget på 440 000 kronor 
gör rejäl skillnad för ekonomin.

Vi påbörjar en förbättring av Vi 
Nattvandrare, utbildar informatörer 
och planerar kampanjer. 

I USA beslutar man att byta nam-
net Restless Legs Syndrom till Wil-
lis-Ekbom Desease. Man vill få fram 
att det inte bara handlar om ben och 
vill även få med ordet ”sjukdom”. I 
Europa pågår liknande diskussio-
ner och vid Riksmötet 2014 ändras 
förbundets namn till WED-Förbun-
det. Ett år senare beslutar USA att gå 
tillbaks till RLS!

2016 LÄMNAR JAG styrelsen av häl-
soskäl. Rose-Marie Olsson tar över 
efter mig men då hon avgår efter 
ett år på posten blir jag återigen 
ordförande, vilket jag var fram till 
Riksmötet i år 2020. Under de åren 
har vi bland annat gjort filmer som 
ligger på hemsidan, introducerat 
WED-priset i region Stockholm till 
årets ”WED-läkare” för att upp-
muntra intresset bland läkarna och 
hållit utbildningar på vårdcentraler-
na i samma region. 

Vår broschyr, som egentligen 
är en liten lärobok, har reviderats 
och nytryckts. Dessutom har Sten 
Sevborn flera gånger uppdaterat sin 
bok om WED som först gavs ut 2014 
med stöd av docent Jan Ulfberg och 
Angelika Alsfasser, regionansvarig i 
tyska WED-förbundet. Den senaste 
versionen heter ”Livskvalitet, trots 
rastlösa ben och dålig sömn”. 

Slutligen har vi även gjort om 
medlemstidningen, som du just  
nu läser, så totalt så den förtjänar 
ett nytt namn, Rastlös. Det är nu en 
helt proffsig tidning som vi är stolta 
över och hoppas att du också tycker 
om.

Text: Sören Hallberg

Tommy Bäckmans 
bror var för trött för 
att behålla ett jobb.
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VÅGA FRÅGA

Det går att justera dosen efter patientens symptombild.

Ska jag fortsätta 
minska dosen?  

? Jag medicinerar med Sifrol 0,18 
mg, en halv tablett kl 16 och 20, 
samt Gabapentin 400 mg kl 20. 

Förut tog jag 100 mg Gabapentin 100 
mg på eftermiddagen och 600 mg på 
kvällen, men distriktsläkaren sänkte 
dosen då mina njurvärden var för 
höga. Periodvis har jag nu mycket 
besvär med ryckningar kvällar och 
nätter. Jag har bara upplevt behand-
lingen med Gabapentin som positiv 
men kan jag fortsätta minska dosen 
och vad finns i så fall att ta? 
 

! Gabapentin måste justeras efter 
njurfunktionen. Det finns en tabell 
i FASS hur man beräknar maxdos 

efter patientens aktuella njurfunk-
tionsvärde men det finns ändå ett 
visst utrymme att justera dosen efter 
patientens symptombild. 

Jag vaknar tre 
gånger varje natt  

? Jag är 72 år och har ärftlig WED. 
Besvären börjar redan vid kl 15. 
Sedan 15 år behandlas jag med 

Sifrol 0,18 mg kl 16, 19 och 22, då jag 
även tar Lyrica 75 mg. Det här hjälper 
mig oftast på kvällen men jag vaknar 
av krypningar ungefär tre gånger i 
princip varje natt. 

Jag har provat Targiniq som tillägg 
två gånger i månaden vilket tar bort 
krypningarna helt men jag vågar inte 
ta det så ofta. Har du förslag på vad 
jag kan göra?   

! Det är sannolik augmentation, och 
efter 15 år är det nog bra att ta bort 
Sifrol och sätta in Neupro. Adartrel 

brukar gå sämre, eftersom det har en 
kortare halveringstid än Sifrol.

Kan man justera 
hormonbalansen?  

? Jag har lindrig WED men utan 
mina mediciner, en tablett Pra-
mipexol 0,18 mg och en tablett 

Tramadol 50 mg på eftermiddagen, 
kan jag inte sova. I senaste numret 
av ”Rastlös” står att hormonbalansen 
ändras över dagen. Går det inte att 
justera hormonnivån i stället för att 
tillföra Tramadol, narkotika? 

! Hormonerna, i praktiken ett hund-
ratal, varierar under dygnet men 
det finns ingen koppling mellan 

hormoner och WED. Du har väldigt li-
ten dos Tramadol så det är ingen fara.

Ger WED förhöjt 
blodtryck?  

? Ger WED ett förhöjt blodtryck? 
Jag är 79 år och medicinerar med 
Sifrol 0,18 mg sedan tio år. Vid se-

naste kontrollen låg mitt blodtryck på 
158/77 och pulsen på 55 klockan 6.35 
på morgonen. Borde jag få blodtrycks-
sänkande läkemedel?

! Vissa patienter har en blodtrycks-
höjning kopplat till WED, men det 
kan bero på sömnbesvären snarare 

än på din WED. Ta blodtrycket minst 
tre gånger under tre månader, helst på 
morgonen efter att du stått upp några  
minuter. Lämna siffrorna till distrikts-
sköterskan för bedömning. Vid din 
ålder är det inte säkert att blodtryck-
et ska behandlas då läkemedlen har 
biverkningar och det är viktigt att 
”boten inte blir värre än soten”.

»LITEN DOS ÄR 
INGEN FARA.«

I samband med det digitala Riksmötet fick medlemmar ställa frågor till docent  
Jan Ulfberg. Här är några av dessa.
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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 sidan  
17 eller på vår hemsida: wedforbundet.se



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 
om WED, både offentligt finansierad och  
företagsfinansierad. 

Därför är vi glada när företag vill utveckla  
och marknadsföra läkemedel som kan hjälpa oss 
och vi samarbetar gärna. 

Samtidigt värnar vi vårt oberoende och har 
inga dolda kontakter och inga band. Vi talar för 
oss själva, inga andra.

I WED-Förbundet är 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.

Mer information finns på vår hemsida och i vår 
patientbroschyr som du kan beställa utan kost-
nad.  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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