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Restless legs

• ”Wherefore to some, on being abed, they

be taken themselves to sleep, presently in 

the arms and legs leapings and 

contractions of the tendons, and so great a 

restlessness and tossing of their members

ensue that the diseased are no more able

to sleep than if they were in a place of the 

greatest torture.”   

Willis 1672
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Restless Legs Syndrome
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WED

Willis-Ekbom´s Disease



Diagnostiska kriterier:

• 1: Obehagliga, ibland smärtsamma parestesier i 

extremiteterna, oftast i benen.

• 2: Symtomen uppträder i vila och lindras av 

aktivitet.

• 3: Symtomen medför ett obetvingligt behov av 

motorisk aktivitet.

• 4: Cirkadisk variation föreligger med 

aggraverade symtom kvälls- och nattetid.



Parestesier eller känselförnimmelser ja, 

men vad säger patienten?

• Domningar

• Stickningar

• Kramper

• Värk 

• Klåda

• Sveda

• Hettningar

• Oro

• Svaghet

• Sockerdrickskänsla

• Krypningar

• Dragningar

• Pulsationer

• Bränningar

• Obehag

• Rastlöshet

• Obalans

• Sprittningar

• Smärtor

• Knivhugg

• Maskar under skinnet

• Köldvågor

• Överkänslighet

• Strömstötar

• Rinnande vatten

• Pirrningar

• Borrmaskin

• Durrningar

• Coca-Cola i blodet



Prevalens

• 8-15% hos vuxna, 

män/kvinnor  1/1,5

förekommer även hos barn

• 20-30% hos äldre (>60 år)

• 30% av gravida



RLS

• Prevalens 8-15 %

• 5-8 % söker hjälp/diagnos

• 2-5 % behöver behandling

• 1-2 % behöver farmakologisk behandling



RLS-patienter; 

hur presenterar de sig?

• Insomni

• Smärta

• Känselstörning/obehag

• Dagtrötthet

• Kognitiva symtom

• Psykiatriska symtom



REST studien: Vanliga Symptom vid RLS
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RLS-patienter;

var söker de hjälp?

• Allmänläkare

• Kirurg

• Ortoped

• Sjukgymnast

• Neurolog

• Psykiatriker

• Sömnläkare



Differentialdiagnoser

• Cirkulationsbesvär; varicer

• Cirkulationsbesvär; claudicatio intermittens

• Ryggbesvär, ischias, polyneuropati

• Vadkramper

• Artrit, artros

• Myosit

• Fibromyalgi

• Diabetes
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REST studien: Feldiagnoser vid RLS



Orsaker till fel diagnos

• Svårt beskriva hur det känns

• Syns inte = osynligt handikapp

• Kan ej mätas / registreras mha prover eller
undersökningar

• Man söker för sömnbesvären

• Ingen godkänd behandling förrän 2006

• Har ej uppmärksammats i läkarutbildningen



RLS

• Primär form:

a) Hereditär, autosomalt dominant ärftlig, ca 50%.

b) Icke-heriditär s.k. idiopatisk.

• Sekundär form:

Fe-brist, uremi, graviditet, diabetes, radikulopati, 

B12-brist, folatbrist, RA, Porfyri, koffein, alkohol, nikotin,

läkemedelsinducerad (SSRI, tricyklika, litium, DA-

antagonister, statiner)



The Role of  Iron in the Dopamine Synthesis and Metabolism
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Hur stör RLS sömnen?

• Obehagliga känselsymtom försvårar insomnandet

• Känselsymtom och muskelryckningar (PLM) medför 

ytlig sömn och täta uppvaknanden

• Det störda sömnmönstret innebär minskad total 

sömntid och försämrad sömneffektivitet



Periodic limb movements = PLM

Definition:

4 muskelkontraktioner med 

vardera 0,5-10 sek duration och 5-

90 sek intervall.



PLM

Inscannat original





RLS
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RLS/PLMS-hypnogram



Behandling av RLS

• Primär form:

a) Icke-farmakologisk behandling

b) Farmakologisk behandling

• Sekundär form:

a) Behandling av bakomliggande sjukdom

b) Ställningstagande till medicinutsättande   (läkemedelsinducerad).

c) Begränsa intag av njutningsmedel som koffein, alkohol och nikotin.

d) Expektans (graviditet)



Icke-farmakologisk behandling av 

RLS

• Skärpt sömnhygien

• Isometrisk muskelträning och/eller stretching före 
sänggåendet

• Massage, akupressur, avslappning

• TNS

• Kyla / värme

• Mentalt distraherande aktivitet före sänggåendet

• Undvika hög fysisk aktivitet framförallt kvällstid.



Sömnhygien

Trimma in regelbunden dygnsrytm                                   

– ungefär samma läggtid                                                                 

– upp ur sängen samma tid                                                                

– undvik dagsömn

Undvik sömnstörare – koffein, alkohol, 

nikotin

Ej hungrig, ej proppmätt

Varva ner, koppla av, ej hårdträning sen 

kvällstid

Regelbunden fysisk aktivitet, var ute (ljus)

God sovrumsmiljö                                                          

– sängen plats för sömn, ej grubbel                 

- tyst, mörkt, svalt



Icke-farmakologisk behandling av 

RLS

• Skärpt sömnhygien

• Isometrisk muskelträning och/eller stretching före 
sänggåendet

• Massage, akupressur, avslappning

• TNS

• Kyla / värme

• Mentalt distraherande aktivitet före sänggåendet

• Undvika hög fysisk aktivitet framförallt kvällstid.



Farmakologisk behandling av RLS

• Dopaminagonister

• L-dopa

• Opioider

• Antiepileptika

• Bensodiazepiner

• GABA-analog

• Alfa-adreno-stimulerare



Akpinar Sevket 

Treatment of restless legs 

syndrome with levodopa plus 

benserazide.

Arch Neurol 1982;39:739.



Augmentation

(förstärkning)

• Symtomintensitet     

• Symtomduration

• Symtomutbredning



Farmakologisk behandling 

Dopaminerga medel Dosering Indikation

Dopaminagonister
• Adartrel 0.5–2 (4) mg t.n. +

• Sifrol 0.18-0.54 mg t.n. +

• Neupro  1-3 mg t.n. +

• Cabaser 0.5-2 mg t.n. -

• Pravidel - -

L-dopa
• Madopark 50-200 mg t.n. -

• Madopark Quick Mite 50-200 mg t.n. -

• Sinemet 50-200 mg t.n. -



Farmakologisk behandling  forts.

Opioider

– Oxikodon/Naloxon (Targiniq  )

– Kodein (Kodein Recip, Citodon, Panocod)

Antiepileptika

– Pregabalin (Lyrica)

– Gabapentin (Gabapentin, Neurontin )

– Karbamazepin (Tegretol, Hermolepsin, Trimonil)



Farmakologisk behandling  forts.

Bensodiazepiner

– Clonazepam (Iktorivil)

Diverse

• Alfa-adrenostimulerare (Catapresan)

• GABA-analoger (Lioresal)

• Magnesium, E-vitamin



TACK!



Health problems associated with 

RLS

Ulfberg J et al. Mov Disord 2001; 16: 1159–63. 

More likely to occur          More likely to occur  

in those without RLS        in patients with RLS

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hypertension

Memory impairment

Concentration difficulties

Reduced libido

Heart problems

Depressed mood

Social isolation

Daytime headache

Sleepiness/problems performing work

Daytime fatigue

Irritablity

Morning headache

-2 -1

Men with RLS n = 181

Men without RLS n = 2427


