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Neupro vid Restless Legs
I iuni 2010 avslog TLV UCB:s ansökan om att Neupro depotplåster ska få ingä i
läkemedelsförmänerna för svmtomatisk behandling av måtdigt till svårt idiopatiskt resdess
lep-syndrom (RLS) hos \nxna. Som skil för beslutet pekade man på att Neupro i kliniska
studier inte iämförts med altemativ läkemedelsbehandling vid RLS och att "...ewntuell skillnad
ffikt (IRIS-poan§ ar nlcket äuft." sarrrt att" . . .studierna aad grilkr augmentation skiljer sig fi pass

i

mlcket åt att det inte går att bedoma hurailda dztfirvliger någon skillnad nellan alternatiwn;'
Sedan dess har problemen med augmentation uppmärksammats allt mer. Många medlemmar

ringer och talar om stora besvär. En del medlemmar som fått kontakt med RlS-kunniga läkare
har fått pröva Neupro plåster och upplevt att det medfört betydande förbätringar. Flera
studier har också visat att en sådan behandling kan vara ett bra altemativ:
- \Vinkelman J\tr et al. A method to srvitch from olal dopamine agonists to rotigotine in
patients with resdess legs syndrome and mild augmentation. Sleep Med. 2016; 29:1823

-

f'tenkwalder C et al. N{anagement of augmentation resdess legs syndrome with
rotigotine: a l-year observational study. Sleep Ivted 2017;30:257-65
Garcia-Borreguero D et al. Management of treatment failure in resdess legs syndrome
Willis-Ekbom Disease Sleep Med Rev 2018; 41:50-60

Flera av rära medlemmar är nu i en svår situation där läkare ser skäl att ordinera Neupro

plåster, men där en sådan behandling blir dyr för patienten.
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