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” Det är så många 
som lider i det tysta”

TEMA
FYSISK 

AKTIVITET
Träning kan ge 
mindre symtom 

En tidning för dig med restless legs#2
2021

NÄSTAN 40 ÅRS SÖKANDE ÄR ÖVER.  
NU VÄNTAR VM I MOUNTAINBIKE FÖR  
MICHAEL JOHANSSON. 

RLS och demens   
kräver lyhörd 

personal

Du blir vad  
du äter – så  

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

RLS 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 7: Minska symtomen med fysisk aktivitet  
Sidan 10: Nu kan ”Cykel-Micke” elitsatsa igen
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M issförstå mig rätt, käre medlem.
När man unnar sig något gör man det med dåligt 

samvete. ”Egentligen skulle jag inte, men…”
Exempel:
Du sätter dig i soffan och kopplar av en stund med 

en god bok, ”Egentligen borde jag dammsuga i stället”. Du tar en 
kopp kaffe, ”Den här kakan borde jag inte ta, jag borde gå ner i vikt”. 
”Den där nya jackan behöver jag inte, den gamla duger ett tag till”.

Känner du igen dig?
Att unna sig något ger skuldkänslor! När du unnar dig, gör du ofta 

något du inte riktigt godkänner.
I sommar vill jag att du i stället ska tänka ”Jag sätter mig och läser 

en stund för att jag VILL”.
”Jag tar en kaka till kaffet för att jag VILL”.
”Jag köper den där jackan för att jag vill ha den. Det är jag värd”.
En av de största vinsterna med att du lämnar unna-livet bakom 

dig är att det ger frihet. Tyngden av skuldkänslor lämnar dig. Det 
innebär inte att du är självisk, du gör bara saker för att du gillar det. 
Du har rätt att belöna dig själv ibland! Du är värd det!

Och du MÅSTE inte heller! För du måste ingenting. Du kanske vill 
eller bör. Men du måste inte. Genom att inte använda det ordet blir 
det mindre krav på dig själv.

Prova med att rensa bort UNNA och MÅSTE. Det ger dig frihet.
Och skäm bort dig lite, det är du värd!
Trevlig sommar!  

Sören Hallberg
Chefredaktör

Unna dig 
ingenting  
i sommar!



4 RASTLÖS #2 2021 RASTLÖS #2 2021 5 

AKTUELLT

Ill
us

tr
at

io
n:

 G
et

ty
 Im

ag
es

Kost kan ha en signifikant effekt 
på symtomen vid många kroniska 
tillstånd, och RLS är inget undantag. 
För många med RLS går den opti-
mala kosten ut på att undvika fyra 
ingredienser: koffein, alkohol, socker 
och salt. Forskningsstudier har visat 
att koffein är en RLS-utlösare och 
förutom att undvika kaffe och kof-
feinhaltigt te, se till att kontrollera 
ingredienslistor för dolda källor till 
koffein i läsk, choklad, energidrycker 
och andra vanliga livsmedel. 

En annan vanlig RLS-utlösare  
är alkohol som stör sömnen och 
förvärrar RLS. Se efter dolda alkohol-
källor i produkter som senap, extrakt, 
såser, t.ex. bearnaise, och fondue. 
Många RLS-drabbade rapporterar 
även att socker och salt ökar deras 
RLS-symtom. 

Brister på vissa viktiga vitaminer 
kan också bidra till din RLS. Du kan 
till exempel behöva ett tillskott av 
vitamin B12, folsyra eller järn. Järn-
brist i hjärnan är en känd bidragande 
faktor till RLS och alla med RLS bör 
kontrollera sina järnförråd. Vid RLS 
ska serumferritinnivån, blodjärnet, 
ligga över 75–100 mikrogram per 
liter. Om din ferritinnivå är låg kan 

din läkare be dig att öka ditt intag av 
järn via kosttillskott eller mat. För 
att kroppen lättare ska kunna ta upp 
mycket järn bör du undvika kosttill-
skott eller mat med hög kalciumhalt 
i två timmar före eller efter att du 
har tagit järn. Även tanninerna i kaffe 
och te minskar absorptionen av järn, 
medan livsmedel som innehåller 
mycket c-vitamin, som jordgubbar 
eller apelsinjuice, kan förbättra  
din järnabsorption. Din läkare kan 
också rekommendera intravenös 
järnbehandling. 

Om du lider av mag-tarmsjukdom 
som gaser, uppblåsthet, buksmärta, 
intermittent diarré och förstoppning 
eller anemi, kan din doktor utvärdera 

Diet kan göra skillnad

En del patienter som får biverk-
ningar av tabletter med pramipexol, 
till exempel Sifrol eller Oprymea, 
kan få minskade problem genom att 
byta till depåplåster med rotigotin, 
som Neupro. Neupro används hu-
vudsaklingen vid Parkinsons 
sjukdom och enligt ett 
myndighetsbeslut från 
2010 omfattas det inte 
av högkostnadsskyd-
det om det används 
vid RLS. RLS-patienten 
måste själv betala hela 
kostnaden. 

Det tycker RLS-Förbundet är 
helt fel. När beslutet togs för drygt 
tio år sedan fanns det inte under-
lag för att Neupro fungerade bättre 
än billigare alternativ, men sedan 

dess har det gjorts studier som 
visar att plåstret definitivt 

kan fungera bra. Vi 
har därför skrivit till 
tillverkaren och TLV, 
Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket, 
och sagt att beslutet 
behöver omprövas. Läs 
mer på rlsforbundet.se.

Depåplåster borde ingå  
i högkostnadsskyddet 

NY STARTSIDA FÖR LÄKARE
» Nu har hemsidan en särskild start sida 
för läkare. Där finns direktlänkar till ma-
terial som kan vara särskilt intressant för 
läkare och annan vårdpersonal. Klicka på 
”Fakta RLS” och skrolla ner till ”Informa-
tion för läkare”. Informationen  
är givetvis öppen för alla. Läs själv och 
tipsa gärna din läkare!

dig för två störningar som försämrar 
järnabsorptionen: liten tarmbakterie-
överväxt, SIBO, och celiaki, allmänt 
känt som glutenintolerans. Begrän-
sad forskning har visat en koppling 
mellan glutenintag och förändringar 
i bakterier i tarmen, vilket kan resul-
tera i SIBO. För personer som har SIBO 
absorberar tunntarmen inte närings-
ämnen som den borde, vilket är fallet 
även vid celiaki. 

ETT ANNAT KOSTELEMENT att tänka på 
är magnesium. Lågt magnesium kan 
orsaka en mängd olika hälsoproblem, 
inklusive domningar, stickning-
ar, muskelryckningar, kramper och 
ömhet i musklerna. Det rekommen-
derade dagliga intaget för magnesium 
är cirka 400 mg för vuxna. Det finns 
dock lite forskning som visar att ökat 
magnesium via kosttillskott förbätt-
rar RLS. Rådgör därför med din vård-
givare eftersom måttliga mängder av 
vissa mineraler kan orsaka toxicitet.

När du gör kostförändringar eller 
börjar ta kosttillskott för att förbätt-
ra RLS-symtom, kom ihåg att även 
fetma är förknippat med RLS, och att 
bibehålla en hälsosam vikt kan bidra 
till att lindra andra hälsoproblem. 
Fråga din läkare om kostförändringar 
du kan göra för att förbättra din häl-
sa. Var noga med att undvika ”bant-
nings-modeflugor” som är svåra att 
underhålla och till och med kan leda 
till viktökning på lång sikt. Genom 
en hälsosammare livsstil, via måttlig 
träning och rätt mat, kan du förbättra 
din RLS.

Text: RLS-Foundation, översättning av 
Sören Hallberg

Källor till järn  
och magnesium
 Hemjärn, djurbaserat, finns i:  

Nötkött, fjäderfä, skaldjur och fisk. 
 Icke-hemjärn, växtbaserat, finns i: tofu, bönor,  

frukt, grönsaker och anrikat spannmål, ris och pasta.
 Magnesium finns i: gröna bladgrönsaker,  

spannmål och i mindre utsträckning i livsmedel  
som innehåller fiber. 

 Livsmedel som stör kroppens upptag av  
magnesium är: kolsyrade drycker, socker,  

kolhydrater, koffein och alkohol.
Källa:  rlsfoundation.blogspot.com/2020/04/ 

eating-with-rls.html

»BRIST PÅ VIK-
TIGA VITAMINER 
KAN BIDRA TILL 
DIN RLS.«

Även om det inte finns någon spe-
cifik ”RLS-diet” kan din kost göra 
skillnad – och hjälpa till att avvärja 
en natt med oönskad ”nattvandring”. DYRT MED DÅLIG VÅRD 

» RLS-forskare har nu visat att dålig 
behandling av RLS inte bara medför 

onödigt lidande. Den blir också dyrare 
för samhället. Forskarna har jämfört 

effekterna av bra respektive dålig 
vård och beräknat hur mycket dyrare 

det blir med missriktade vårdinsatser. 
Rapporten publicerades i början av 

2021 i European Journal of Neurology. 
Läs mer på rlsforbundet.se.



INTERVJU   JOHAN LÖKK

F örr eller senare kommer de flesta 
av oss att tvingas flytta till 
ett äldreboende eller till-
bringa mer tid på sjukhus. 
Det innebär förändringar i 

sovrumsmiljön: ljud och ljus blir annor-
lunda, kosten ändras, vi får bestämda 
tider för måltider och aktiviteter sker på 
särskilda tider som är svåra att påverka. 
För en person med RLS kan detta leda till 
ökade sömnstörningar. Enligt Professor Johan 
Lökk, överläkare på geriatriska kliniken vid Ka-
rolinska universitetssjukhuset, är det viktigt att 
snabbt hitta nya och goda rutiner för att minska 
påfrestningen flytten innebär. Men för den som 
dessutom drabbats av demens kan det vara svårt 
att förmedla sina behov och önskemål. Detta 
berör, enligt statistiken, en stor andel av be-
folkningen. Forskning visar att nästan varannan 
90-plussare i Sverige har någon form av demens-
störning. Studier visar också att det är betydligt 
vanligare med RLS hos personer med Alzheimers. 
I ett webbinarium på RLS Foundations hemsida 
berättar professor Kathy C. Richards vid Univer-
sity of Texas att nästan var fjärde person med 
Alzheimers har mer eller mindre svåra problem 
med RLS. Hon konstaterar även följande: 

1. Personer med sömnstörningar tenderar att 
utveckla störningar i minnesfunktionerna. 

2. Järnupptaget försämras med åldern. 
3. Risken för depression ökar med åldern. 

SAMBANDEN VERKAR komplexa. Vad är hönan 
och vad är ägget? Professor Johan Lökk 
igen: 

– Det finns ingen direkt kopp-
ling mellan RLS och en ökad 
risk för demens. Däremot 
kan RLS möjligen bidra 

sekundärt då det ger sömnstörningar, meta-
bola rubbningar med hjärt-kärlproblem 
och även depression, vilket ger ökad risk 
för demens, säger han. 

Eftersom det kan vara svårt att få en 
god anamnes kan det vara svårare att 
diagnosticera RLS hos patienter med 
demens. Dessutom har symtomen på 
RLS många likheter med de problem 

som demens kan medföra, till exempel 
störningar i dygnsrytmen och motorisk oro. En 

tupplur under dagtid för att kompensera leder till 
dålig nattsömn med uppvaknande och vice versa. 
Uppvaknandet nattetid orsakas ibland av ångest 
och omvänt kan ångest ge sömnstörningar. Där-
till uppvisar den demente inte sällan depressiva 
problem.

SÅ VAD KAN göras för att underlätta omställning-
en för den som behöver flytta? 

Personalen på det nya boendet får inte au-
tomatiskt tillgång till alla journaler och hur 
medicinerna ska tas. Däremot ska det alltid ske en 
överrapportering av patienten, inklusive jour-
naluppgifter och aktuella läkemedel. Enligt Johan 
Lökk är det i allmänhet noggrant reglerat vad, 
hur mycket och när patienten/den boende ska få, 
och ta sina läkemedel. 

– När det gäller behovsmedicinering, där 
patienten förväntas ange när han har besvär och 
behöver en medicin, är det svårt om patienten är 
dement och ofta inte kan uttrycka sig. Då gäller 
det för vårdpersonal att vara extra lyhörd för vad 

patienten säger, uppvisar och på olika sätt 
uttrycker, säger Johan Lökk. 

Text: Olle Jonsson och  
Sören Hallberg

”Vårdpersonal måste  
 vara extra lyhörda”
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En av fyra som lider av Alzheimers har även RLS. Det ställer  
särskilda krav på vårdpersonalen att uppmärksamma vad  

patienten visar och uttrycker. TEMA

FYSISK  
AKTIVITET  

TEXT: Sören Hallberg

Fysisk aktivitet får oss att må bättre. Det  
gäller även dig med RLS. Med rätt upplägg kan 

träning bidra till att minska dina symtom. 

ALL FORM AV fysisk aktivitet kan påverka din hälsa 
positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan 
förbättras. Dessutom sover du bättre och risken 
för sjukdomar och benbrott minskar. Det är väl 
inga nyheter för de flesta, men är bra att påminna 
om. Rörelse är livsviktigt!

Det gäller inte minst vid RLS. Brist på motion 
är en stark riskfaktor för RLS, som ju per defini-
tion är ett behov att röra sig. Fysisk aktivitet och 

motion har länge varit de enda icke-farmakolo-
giska behandlingsalternativen som är tillgäng-
liga för RLS-drabbade. I en studie från 2006 av 
bland annat Melissa McManama Aukerman , då 
verksam vid Pennsylvania State University, fick 
RLS-drabbade följa ett träningsprogram under 
tolv veckor. Jämfört med kontrollgruppen hade 
de deltagare som fullföljt träningsprogrammet 
signifikant minskade RLS-symtom. Forskarna »Vill du veta mer ? 

 På RLS-Foundations hemsida, den ame-
rikanska patientorganisationen, finns web-
binariet “Alzheimer´s Disease, Nightrest in 
the elderly and RLS” av professor Kathy C. 
Richards, för medlemmar. Besök rls.org. 
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TEMA   FYSISK AKTIVITET OCH RLS

studerade inte varför träningsprogrammet fung-
erade men menar att en möjlig förklaring är det 
ökade blodflödet som aktiviteten gett. Forskning-
en på området är bristfällig men i en kunskapsö-
versikt publicerad i den vetenskapliga tidskriften 
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011;7 
tar Ulrike H Mitchell vid Brigham Young Univer-
sity, upp tre teorier: 

 Fysisk aktivitet genererar kväveoxid som i 
en komplicerad process leder till kärlutvidgning 
och därmed ökat lokalt blodflöde.

 Fysisk aktivitet genererar frisättning av 
endorfiner. Endorfiner är endogena opioidpo-
lypeptid-föreningar, producerade av hypofysen 
och hypotalamus, som ger smärtlindring och en 
känsla av välbefinnande.

 Fysisk aktivitet genererar frisättning av 
dopamin, och vi vet att det finns en stark kopp-
ling mellan dopamin och RLS.

Troligen spelar alla tre teorierna sin roll. Dess-
utom har fysisk aktivitet andra positiva hälso-
effekter som även kan påverka RLS-symtomen. 
Dålig sömn gör oss till exempel mer stresskäns-
liga, och stress påverkar RLS negativt. Det är lätt 
att komma in i en ond cirkel. För att bryta den är 
fysisk aktivitet bra eftersom det oftast ger bättre 
sömn, vilket visat sig i flera studier. 

Åratal med sömnbrist kan också leda till 
nedstämdhet och depression. Men det finns flera 
studier, bland annat av docent Eva Andersson vid 
Karolinska institutet, som visar att fysisk akti-
vitet kan vara lika effektivt som antidepressiva 
läkemedel och kognitiv beteendeterapi, KBT, vid 
lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk 
aktivitet i stort sett biverkningsfri!

NÄR DET GÄLLER RLS och motion är det viktigt 
med ”lagom” mycket motion. För hård träning, 
särskilt sen eftermiddag och på kvällstid riskerar 
i stället att ge ökade symtom. Men vad är lagom? 
Det varierar förstås från person till person och 
du får prova sig fram själv för att hitta gränserna. 
För egen del brukar jag säga att min medicinering 
är 0,18 mg Sifrol plus en hund. Generellt sett är en 
hundpromenad ”lagom” för de flesta. Det innebär 
30–60 minuters promenad i inte alltför sakta 
mak med stopp då och då när hunden vill sniffa 
på något intressant. 

Men det finns förstås RLS-drabbade som vill 
träna betydligt mer än så. RLS utgör inget hinder 
för att träna men det kan ta tid att hitta ett upp-
lägg som fungerar. Återigen vet forskarna inte vad 
som gör att intensiv träning kan förvärra sym- Ill
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tomen men Johan Lökk, professor i geriatrik vid 
Karolinska institutet, tror att det kan vara någon 
form av ”rebound”, då ett plötsligt upphörande 
av stimuli leder till en reaktion i direkt motsatt 
riktning, till exempel uppblossande av sjukdom 
efter avslutad behandling. Teorin är att då fysisk 
aktivitet genererar en frisättning av dopamin 
ger alltför mycket aktivitet för mycket dopamin i 
synapserna. Det får ”fel” receptorer att reagera, 
vilket medför ökade symtom. Effekten är den-
samma som vid överdosering av pramipexol, till 
exempel i Sifrol, och då hjälper det att trappa ner 
på dosen. Hjälper det att trappa ner också efter 
hård fysisk aktivitet?

Michael ”Cykel-Micke” Johansson, som nu 
siktar mot VM i mountainbike i åldersgruppen 

60-plus, berättar att det gör stor skillnad för 
honom att varva ner minst 20 minuter efter hårda 
träningspass och tuffa tävlingar. Han har efter 
många års testande hittat ett upplägg som gör det 
möjligt för honom att träna på elitnivå. (Se artikel 
om Cykel-Micke på nästa sida.)

Alla drabbade vet att det finns många mer 
eller mindre väl underbyggda råd för RLS-drab-
bade om livsstilsförändringar, träning, diverse 
behandlingsmetoder, samt alternativ medicin, 
alla kopplade till en minskning av RLS-symtom. 
Däremot finns det ingen forskning som bedömer 
möjligheten till en förbättrad effekt när metoder-
na tillämpas tillsammans. Du måste helt enkelt 
prova dig fram, gärna i samråd med din läkare. 
Forskaren Ulrike H. Mitchell konstaterar dock att 

»

»RLS UTGÖR INGET HINDER 
FÖR ATT TRÄNA MEN DET 

KAN TA TID ATT HITTA ETT 
UPPLÄGG SOM FUNGERAR.«

uppkomsten av RLS är mångfacetterad och kräver 
en omfattande behandlingsmetod, men med 
tanke på de många biverkningar som behandling 
av RLS med läkemedel kan ge bör alla alternativ 
övervägas. 

Så käre medlem, rör på dig! Det är livsviktigt! 
Men rör på dig lagom mycket. 
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”Jag vill att den här 
sjukdomen ska få mer 

uppmärksamhet,  
säger Michael  

Johansson som 
samlar in pengar till 

RLS-Förbundet.”

»
” Huvudet sa: 
Kör! men  
benen skrek 
på nåd”

Efter nästan 40 års sökande kör Michael  
”Cykel-Micke” Johansson hårt igen.  
Nu har han hittat ett träningsupplägg  
som fungerar och siktar mot VM i  
mountainbike för 60 plus om två år.

TEXT: Annika Sjöberg  FOTO: Kent Eng

10 RASTLÖS #2 2021

PORTRÄTT   MICHAEL JOHANSSON 
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När Michael 
Johansson 

svarar i telefon 
står han på jobbet. 

Undrar om det är okej 
med lite ljud i bakgrunden 

under intervjun då han står och 
paketerar el-cyklar som ska skickas till sina nya 
ägare. Visst, inga problem. ”Cykel-Micke”, som 
han också kallas, ser till att fylla dygnets timmar 
väl. När han inte jobbar blir det mycket träning. 
Förra året kom han trea i SM för herrar över 55 
år. Nu är målet att köra VM i mountainbike då 
han fyllt 60 år. Det är två år kvar. På parkeringen 
utanför står hans bil, prydd av diverse loggor från 
företag han själv ordnat samarbetsavtal med för 
att samla in pengar till RLS-Förbundet. 

– Jag har fått så fin hjälp från RLS-Förbun-
det och ville dra mitt strå till stacken. Det är så 
många som lider i det tysta och jag vill att den här 
sjukdomen får mer uppmärksamhet, säger han. 

FÖR MICHAEL JOHANSSON är träning en stor del av 
livet. Så har det varit sedan han var barn. Precis 
som sin lillebror höll han på med löpning och 
hade höga ambitioner. Men i 13-årsåldern började 
han få värk i musklerna när han sprang, och 
värken satt kvar även efter träningspasset. Det är 
växtvärk, det har man i din ålder, fick han höra. 
Ju mer han tränade desto ondare gjorde det och 
till slut fick han så ont att det blev svårt att träna. 
Föräldrarna tog med honom till vårdcentralen där 

läkaren förklarade att han var överansträngd. Vila 
borde hjälpa. 

– Det gillade nog mamma och pappa att höra, 
men jag kunde inte acceptera det. Min bror träna-
de precis lika mycket som jag, men han hade inte 
ont, berättar Michael Johansson. 

Han testade ändå att lägga in en vilodag mellan 
varje pass. Det gjorde fortfarande lika ont varje 
gång han tränade men vilodagen gjorde att han 
kunde genomföra passen. Han fortsatte att söka 
svar hos flera olika läkare men ingen förstod vad 
värken berodde på. När han var 28 år lade han ner 
ambitionen att tävla på elitnivå.  

– Du kan inte göra dig själv rättvisa om du trä-
nar bara varannan dag, konstaterar han. 

I TAKT MED stigande ålder blev även sömnproble-
men större. Ibland hjälpte två Alvedon, men ofta 
var han uppe och vandrade en stor del av nät-
terna. Men så 2014, när han var 51 år, satt hans 
fru och läste Ica-Kuriren och sa: ”Micke, det här 
måste du läsa, det handlar om dig.”

– Snälla Annelie, inte Ica-Kuriren, svarade jag. 
Men jag läste ändå och det dröjde inte mer än fem 
minuter så var jag igång och googlade på WED/
RLS, berättar han. 

Ju mer han läste desto mer engagerad blev han. 
Allt stämde. Det var som att läsa om hans eget liv. 

– När Annelie gått och lagt sig började jag grå-
ta. Det var ju själva f-n! Här har jag kämpat i 38 år 
i ovisshet och försökt hitta svar på alla tänkbara 
sätt. Så står det i Ica-Kuriren!

Så här i efterhand tror han att många läka-
re han träffade var fixerade vid smärtan i låren 
och att han ville träna på elitnivå. Det gjorde att 
sömnproblemen hamnade i skymundan och ingen 
kopplade ihop hans symtom med RLS.

HANS LÄKARE PÅ vårdcentralen i Strömstad skrev 
ut Sifrol och han fick hjälp från RLS-Förbundet 
att hitta rätt dosering. Läkarens ordination var, 
som så ofta, alldeles för hög. Nu skulle han börja 
springa igen! Men kroppen hade blivit äldre och 
sa ifrån. Istället blev det tuffa konditionspass på 
rullskidor och inlines. Men det höll inte. Ungefär 

N

»NÄR ANNELIE GÅTT  
OCH LAGT SIG  

BÖRJADE JAG GRÅTA.«

»

PORTRÄTT   MICHAEL JOHANSSON 

I 38 år försökte Michael 
Johansson hitta en för-
klaring till varför han 
fick så ont i benen av att 
träna. Till slut hittade 
hans fru förklaringen  
i ICA-Kuriren.

”Cykel-Mickes” tips: 
 Träna aldrig intensivt nära sänggående. 

Jag rekommenderar minst tre timmar från 
avslutat träningspass till läggdags.
 Testa Citrulline. För mig har det haft  
positiv effekt för den kapillära blod-

cirkulationen. Bättre blodgenomströmning 
ger bättre kapacitet, bättre återhämtning  

och bättre sömn. Jag tar 1 msk varje  
morgon, 1 msk 30 minuter innan intensiv 

träning och 1 msk innan sänggående.  
Initialt kan Citrulline ha laxerande effekt  

men det är övergående.
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30 minuter in i varje pass var smärtan där igen. 
– Det var som att någon sakta ströp blodtill-

förseln till låren. Huvudet sa ”Kör Micke!” samti-
digt som benen skrek på nåd. 

Han vände sig återigen till internet för svar. 
Sökte på syretillförsel i musklerna och upptäck-
te citrulline, ett ämne som finns naturligt i till 
exempel rödbetsjuice och även finns att köpa som 
kosttillskott. 

– Jag märkte skillnad redan första dagen. Jag 
trodde det var placebo men det var det inte. Vid 
det här laget hade barnen flyttat hemifrån och det 
fanns gott om tid för träning. Han hade dessutom 
nytt jobb hos en cykelarrangör och började köra 
mountainbike. Han blev ”Cykel-Micke” och kun-
de träna allt mer. Men allt var inte frid och fröjd. 
Smärtan var visserligen bättre men sömnpro-
blemen blev allt värre, liksom de tvångsmässiga 

Michael Johansson 
YRKE: Säljare inom cykelbranschen

BOR: Strömstad
FAMILJ: Fru och fyra vuxna och utflugna 

barn, varav två bonusbarn.
TRÄNING: Fem pass i veckan, fyra  

på cykel och ett styrkepass.  
Ungefär tolv timmar totalt. 

rörelserna på benen. Stretch, massagerullar, mas-
sagebollar hjälpte en aning. En högre dos Sifrol 
gjorde ingen skillnad. Så kom ännu en rejäl cykel-
vurpa. Han bröt nyckelbenet och fick morfin mot 
smärtan. Plötsligt kunde benen vara stilla och 
sedan ett halvår tillbaka tar han, utöver Sifrol, en 
mycket liten dos, 5 mg, morfin varje kväll. Även 
om han fortfarande har som en osalig ande inom 
sig och aldrig får någon sammanhängande sömn 
är det betydligt bättre. 

NÄR DET GÄLLER träning i kombination med RLS 
har Michael Johansson provat det mesta och han 
är övertygad att all motion är jättebra. 

– Jag sover inte ett dugg bättre om jag vilar 
från träning i två veckor, snarare tvärt om. Tror 
man sig få ökade problem av motionen är jag sä-
ker på att det finns andra orsaker, säger han. 

Michael Johansson är 
övertygad om att all  
motion är bra, även  
för dig som har RLS. 

NY HEMSIDA!
På rlsforbundet.se finns fakta, in-
formation och nyheter. Nu upp-
dateras sidan. Den nya hemsidan 
fungerar lika bra på datorn som 
telefonen. Du som är medlem 
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 RLS 
som vi skickar 
ut utan kostnad. 
Maila info@rls-
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@
rlsforbundet.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

Kurt Hedlund
073–666 37 54

Våra råd baseras både på erfarenhet och inläst kunskap. Du kan 
få tips om vad du själv kan göra och även om frågor och förslag 
att ta med till ditt läkarbesök. Ring helst under kontorstid. »

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

INFORMATION FRÅN
DITT FÖRBUND
RLS-Förbundet är patientorganisationen  
för oss som lider av RLS
Alla är välkomna som medlemmar, oavsett om du har RLS eller inte. Familjemedlemmar kan bli  
stödmedlemmar med halv årsavgift. Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet.

Vår logotype 
är en stiliserad 

dopaminmolekyl. 
Dopamin är viktigt 
för RLS-drabbade.

»

PORTRÄTT   MICHAEL JOHANSSON 
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Pandemin gjorde det 
omöjligt att genomföra 
riksmötet i traditionell 
form och det blev åter-
igen ett digitalt möte. 

Kallelse sändes till alla medlem-
mar i slutet av januari med infor-
mation om förslag på namnbyte 
till RLS-Förbundet samt förslag 
till nya stadgar. Stoppdatum för 
motioner var 10 februari. Alla mö-
teshandlingar fanns tillgängliga 
på hemsidan från 20 februari, och 
röstning kunde göras fram till 18 
mars. Inga motioner inkom. 

 Det beslöts att mötet varit 
stadgeenligt utlyst. Verksamhets-
berättelse, ekonomisk årsredovis-
ning och revisors rapport lades 
till handlingarna. Röstberättigade 
deltagare beslöt enhälligt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Styrelsens förslag till arbetsplan 
för kommande verksamhetsår 
fastställdes. Styrelsens förslag till 
nya stadgar godkändes. 

 Ordförande Sören Berg och 
ledamöterna Gunnel Färm, Sören 
Hallberg och Susanne Lekvall 
har ett år kvar av sina mandat-
perioder. Sten Sevborn lämnade 
styrelsen efter många års arbete 
och tackades för sina betydelse-
fulla insatser. Val gjordes enligt 
nedanstående: 
Ledamot Olle Jonsson, omval för 
två år. 
Ledamot Emma Jakobsson,  
omval för två år, efter ett år som 
suppleant.
Ledamot Tore Andersson, nyval 
för två år.
Suppleant Kjell Klasson, nyval för 
ett år.
Suppleant Torgny Nyholm, nyval 
för ett år.

NYTT FRÅN RIKSMÖTET 

Gunnel Färm valdes till 
kassör. Vidare beslöt röstbe-
rättigade deltagare att som revisor 
välja SV Revision AB, omval ett år. 

 Medlemsavgiften beslöts kvar-
stå oförändrad och inga arvoden 
ska utbetalas till styrelsen. Kost-
nader för resor och andra utgifter 
i förbundets tjänst ska ersättas 
enligt Skatteverkets normer. Alla 
kostnadsersättningar ska beslu-
tas av styrelsen i varje enskilt fall. 

Läs mer om 
förbundet på 

hemsidan 
 rlsforbundet.se

Ny styrelse i RLS 
Stockholm
» RLS Stockholm, som omfattar hela 
länet, har haft digitalt årsmöte och 
valt ny styrelse. Kristina Linder och 
Marianne Christoffersson har slutat 
och i stället har vi fått två nya leda-
möter:
Tore Andersson som bland annat haft 
ledande befattningar inom LO och 
Folksam. Han är också engagerad i 
forskningsfrågor.
Jan Lövros som jobbat som bussförare 
och även arbetat fackligt.
Övriga styrelsemedlemmar är:
Gunnel Färm, ordförande.
Sören Berg, vice ordförande.
Kurt Hedlund, ledamot.

Nya möjligheter  
till digitala möten
» De digitala samtalsmöten som 
genomfördes i mars blev uppskatta-
de. I mindre grupper kunde vi utbyta 
erfarenheter och även få synpunkter 
av läkaren Kurt Hedlund 
som har egen erfaren-
het av RLS och är 
medlem i förbun-
det. Nu finns det 
möjlighet att anmä-
la intresse för nya 
möten, innan eller 
efter sommaren. Skicka 
en intresseanmälan (inte bindande) 
till kjell.klasson73@gmail.com så hör 
vi av oss när det blir aktuellt!

Mötet avslutades med en förhopp-
ning om att nästa års riksmöte ska 
kunna hållas i mer normala former. 

Ett fullständigt protokoll finns på 
rlsforbundet.se och kopia kan bestäl-
las hos kansliet. På hemsidan kan du 
även läsa presentationer av RLS-För-
bundets styrelsemedlemmar. 

Nu heter vi RLS-Förbundet
 Nu heter vi RLS-Förbundet. Igen. Det förra namn-

bytet, till WED-Förbundet, skedde när man trodde 
att WED skulle bli det nya internationellt etablera-
de namnet på vår sjukdom. Men så blev det inte. 

Förbundets Riksmöte den 18 mars 2021 beslutade 
därför att återgå till ett namn som förhoppningsvis 
är lättare att förstå och som ligger i linje med andra 

länder. Men WED kommer fortfarande att finnas 
kvar i vissa sammanhang. Nya adressuppgifter 

med RLS fungerar, men adressuppgifter med WED 
kommer att fortsätta fungera.

Gunnel Färm, rådgivare:
Jag har nu något års erfarenhet av 
att delta i RLS-Förbundets rådgivning 
per telefon tillsammans med Sten 
Sevborn och Sören Hallberg, som båda 
har betydligt längre erfarenhet. Men 
jag vill redan nu berätta hur positivt 
jag upplever denna verksamhet. Flera 
gånger i veckan får jag samtal från 
medlemmar som undrar över allt 
mellan symptom till diagnos och – 
vanligast – behandling.

Medicineringen är föremål för den 

Ny regionförening  
i Västra Götaland 
» Två personer med lång erfarenhet 
av rastlösa ben har beslutat sig för 
att starta en ny regionförening, RLS 
Västra Götaland. Förhoppningen är att 
arrangera lokala möten med inbjudna 
föreläsare då det finns ett stort behov 
av mer kunskap om sjukdomen och 
dess behandling. RLS-Förbundet har 
under covid-året ordnat digitala sam-
talsgrupper, som visat att det finns 
många människor med svåra problem 
och som har svårt att hitta rätt hjälp. 
Nya medlemmar hälsas välkomna!
Kontakta gärna Emma Jakobsson  
emma.am.jakobsson@gmail.com.  
Tel 0735-68 97 20

livligaste diskussionen: vad, 
hur mycket, när och hur ofta? 
Och det är slående hur ofta jag 
får påpeka att läkaren förordat 
en för hög dos om man ska gå 
på vad forskning och medicinsk 
erfarenhet rekommenderar. Men för-
vånande ofta är den uppringande inte 
föremål för behandling utan vill fråga 
om symptom som ibland är typiska 
och mycket besvärande, inte minst 
för nattsömnen, men ibland tyder på 
något annat än RLS. 

Vi som lekmän ska naturligtvis inte 
ställa diagnoser och ordinera medi-
cinering, men vi kan dela med oss av 
våra erfarenheter och i övrigt råda till 
läkarbesök. Många vill ha tips på lä-
kare som är kunniga på vår sjukdom, 
och det är ju ett av våra stora problem 
att det inte finns så många sådana. 
Alla ni läsare som har turen att råka 

på en sådan läkare – snälla, tala om 
det för oss!

Det som gör telefonrådgivningen 
till en så positiv företeelse är framför 
allt den stora tacksamhet som man 
möts av, ibland enbart för att de som 
ringt har fått prata av sig sin oro och 
sina bekymmer och fått respons 
av någon som varit med om något 
liknande. Tacksamheten riktar sig till 
hela förbundet, att vi finns och gör ett 
gott arbete. Så det uppmuntrar verkli-
gen till att fortsätta! 

RLS-FÖRBUNDET  
ÄR NU MEDLEM I  

FUNKTIONSRÄTT SVERIGE
» Sedan maj 2021 är RLS-Förbundet  

medlem i paraplyorganisationen  
Funktionsrätt Sverige som samlar ett stort 

antal patientförbund för att agera med 
samlad kraft. RLS-drabbades främsta funk-
tionsnedsättning är våra sömnproblem som 

verkligen sätter ned funktionen för många av 
oss. Nu kan vi agera för vår sak tillsammans 

med andra – men naturligtvis fortsätter  
vi arbetet även ”på egen hand”.
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VÅGA FRÅGA
Kan jag gå tillbaka 
till Sifrol? 

? Jag har använt plåstret Neupro 1 
mg sedan juli förra året. Det har 
medicinskt fungerat bra men jag 

får stora hudproblem av klistret. Kan 
jag gå tillbaka till Sifrol? Jag tog en ta-
blett 0,18 mg kl. 17.00 och en till tablett 
vid läggdags. Det gick bra i flera år tills 
förra sommaren.

! Nu har dina receptorer vilat cirka 
sju månader och du kan gå tillbaka 
till Sifrol (pramipexol) om du vill. Vi 

rekommenderar att du provar en halv 
tablett kl. 17.00 och den andra halvan 
vid läggdags. Din tidigare dos är fak-
tiskt maxdos även om det i FASS står 
0,54 mg. Vi vet nu att augmentations-
risken ökar redan vid 0,18 mg. 

Finns det något 
mer jag kan prova? 

? Jag tar pramipexol mot min WED/
RLS, dosen är 0,18 som jag delar i 
två. Det fungerar inte längre. Jag 

provade plåstret Neupro men mådde 
inte bra av det. Finns det något annat 
jag kan prova?

! Det finns faktiskt många alternativ! 
Det närmaste att prova är nog gab-
apentin. Det tillhör en läkemedels-

grupp som används för att behandla 
bland annat neuropatisk smärta och 
epilepsi. Det kan användas separat 
eller tillsammans med pramipexol.

Finns det något 
snabbverkande? 

? Jag tar en halv tablett pramipex-
ol 0,18 mg vid 17-tiden och andra 
halvan då jag lägger mig. Det fung-

erar bra, men det har hänt att jag glömt 
”natt-halvan”. Då vaknar jag, tar halvan, 
och sedan får jag ligga och sparka med 
benen över en timme. Finns det något 
snabbverkande att ta till i sådana fall?
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TÄNK PÅ DET HÄR  
INFÖR LÄKARBESÖK

Som medlem kan du höra av dig till RLS-Förbundet med frågor om din RLS. Här är svaren på någ-
ra av de frågor som kommit in till förbundet. Svaren är faktagranskade av Docent Jan Ulfberg. 
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Har du  en fråga?Maila till: info @rlsforbundet.se

DIAGNOSEN 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 RLS, men läkaren behöver vanligen ta en del 
prover för att få en allmän bild av ditt hälsotillstånd. 
Några prover är särskilt viktiga vid RLS:

 Ferritin, mätt i plasma eller serum. Järnnivån i 
hjärnan är viktig vid RLS. En låg nivå kan orsaka eller 
förvärra besvären. Den som har eller misstänks ha 
RLS bör ha ferritinvärden i övre delen av normalspan-
net, 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 RLS-besvär, dels för att doseringen av 
läkemedel kan behöva anpassas om njurfunktionen 
är nedsatt.

PÅ RLS-FÖRBUNDETS HEMSIDA FINNS DET 
ANVÄNDBARA UNDERLAG:

 En symptomdagbok där du kan notera dina  
besvär under några dagar.

 Ett ”läkar-till-läkarbrev” där Kurt Hedlund som är 
pensionerad läkare, själv drabbad av RLS och med-
lem i RLS-Förbundet ger råd till läkarkollegor.

 Ett gediget kunskapsdokument med fyra sidor bas-
fakta om diagnostik och behandling av RLS. Skrivet 
av tre av landets mest RLS-kunniga  
läkare: Jan Ulfberg, docent och specialist i intern- 
medicin, sömnforskare och ”voting member”  
i International RLS Study Group, Johan Lökk,  
professor i geriatrik, med särskilt intresse för RLS 
samt Kurt Hedlund som är specialist i allmän- 
medicin och har egen erfarenhet av RLS

Om din läkare kan och vill ta emot, kan det vara  
bra att skicka material i förväg.
Allt går att läsa, ladda ner och skriva ut från  
hemsidan. Du kan också ringa 08 – 21 96 20 så 
skickar vi per post. 

»AUGMENTA-
TIONSRISKEN 
ÖKAR REDAN  
VID 0,18 MG.«

 ! Den lämpligaste medicinen är Ma-
dopark Quick Mite som verkar lika 
snabbt som en huvudvärkstablett, 

20–30 minuter. En halv tablett 50 mg 
brukar vara tillräckligt, och kan tas 
samtidigt som den glömda halvan 
pramipexol. Medicinen innehåller 
levodopa som verksam substans, 
och är känt att lätt ge augmentation. 
Därför ska man inte ta den mer än 
högst 2–3 gånger i veckan. Men det är 
en räddande ängel, även på teatern, i 
bussen och på flyget.
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DETTA ÄR  
RLS-FÖRBUNDET
RLS-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 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@rlsforbundet.se
Hemsida: www.rlsforbundet.se
Post:  RLS-Förbundet, Föreningshuset,  

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm


