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Patientfall

• En man i 35-årsåldern med ångest och sömnsvårigheter post-
covid. 

• Livskris, ångest, svårt att sova efter att ha varit inlagd pga covid-19

• Insatt på mirtazapin för bättre sömn och med mål att lindra ångest.

• Krypande obehag från helvetet i benen på natten, kunde absolut inte 
sova, behövde gå upp o röra sig, desperat, dödsönskan. Oro: 
neurologiskt skadad av covid-19?

• Bedömning: Sekundär RLS

• Utsättning mirtazapin gav snabbt förbättrad sömn och mående.
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1. Epidemiologi

• Prevalens 5-13% i Europa / Nordamerika (Picchietti et al. Achievements, challenges, and future perspectives of 
epidemiologic research in restless legs syndrome (RLS). Sleep. Med. 31, 3–9 (2017).

• Ökar med ålder

• Bimodal insjuknandetopp

• 20-åå starkare hereditet, långsammare förlopp

• 40-åå mer comorbiditet, snabbare förlopp

• 30-50% vanligare hos kvinnor än män. (Manconi, M. et al. When gender matters: restless legs syndrome. Report 
of the ‘RLS and woman’ workshop endorsed by the European RLS Study Group. Sleep. Med. Rev. 16, 297–307 (2012).

• 20% av kvinnor har graviditets-RLS, och de har 4 gånger större risk att senare i livet få RLS, 
jämfört med dem som inte haft RLS under graviditet. (Cesnik, E. et al. Transient RLS during pregnancy is a 
risk factor for the chronic idiopathic form. Neurology 75, 2117–2120 (2010).)

• 50-60% har positiv familjehistoria
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2. Vanliga tillstånd associerade med RLS

• Njursvikt (ffa slutstadium, 
dialyskrävande)

• Järnbrist

• Graviditet

• Läkemedel

• Annan neurologisk sjukdom

• Andra tillstånd

5

Det här fotot av Okänd 
författare licensieras 
enligt CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/Kidney
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Läkemedel/droger associerade med RLS

• Alkohol

• Antidepressiva

• Neuroleptika

• Antihistaminer

• Litium

• Antiepileptika

• Antiemetika
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Tillstånd associerade med RLS

Annan neurologisk sjukdom

• Polyneuropati

• Neurodegenerativa sjukdomar

• Parkinsons, Multipel systematrofi, Spinocerebellär
ataxi, ALS, REM-sömnsbeteendestörning 

• MS, Myelit

• Myastenia gravis

• Syringomyeli

• Tourettes syndrom

• Migrän

• Narkolepsi

Andra tillstånd

• Reumatologiska/inflammatoriska sjukdomar

• Hypoxiska tillstånd 

• KOL

• Obstruktivt sömnapnésyndrom

• Höghöjds-sjuka

• Sarcoidosis

• Pulmonell hypertension

• Lungtransplanterad

• Kardiovaskulära sjukdomar (som arteriell 
hypertension)

• Övervikt

• Diabetes mellitus
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3. Sjukdomsmekanismer

RLS

CNS 
järnbrist

Glutamat↑

AdenosinHypoxi

Dopamin↑
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4. Diagnos: samtliga fem kriterier krävs

1. Ett starkt behov (eng. urge; begär, drift) av att röra på benen, vanligen, men inte alltid, associerat 
med – eller upplevt orsakat av – obehagliga känselförnimmelser i benen.

2. Rörelsebehovet och/eller de obehagliga känselförnimmelserna börjar vid eller förvärras av vila och 
inaktivitet såsom att sitta eller ligga.

3. Rörelsebehovet och/eller associerat sensoriskt obehag lindras delvis eller helt av rörelser såsom 
att gå eller stretcha, åtminstone så länge aktiviteten pågår.

4. Rörelsebehovet och/eller de obehagliga känselförnimmelserna som uppkommer i vila eller 
inaktivitet är värre på kvällen eller under natten (eller förekommer bara kvälls- och nattetid).

5. Ovanstående symtom är inte enbart en följd av någon annan medicinsk eller beteendemässig 
orsak, såsom venös stas, benödem, muskelvärk, artrit, benkramper, obehag i vissa 
kroppsställningar, eller vanemässigt vickande på fötterna.
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Fyra stödjande kriterier - krävs ej för diagnos

1. positiv familjehistoria

2. god lindring av dopaminerga läkemedel (åtminstone initialt)

3. ökad förekomst av periodiska benrörelser (PLM)

4. avsaknad av uttalad dagtrötthet
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Allen, R. P. et al. Restless legs syndrome/Willis- Ekbom disease diagnostic criteria: updated
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5. Behandling
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1. Värdera o åtgärda förvärrande faktorer

2. Värdera svårighetsgrad; frekvens och individens påverkan

3. Icke-farmakologisk behandling, främst fysisk träning och 
”sömnhygien”, undvika sömndeprivering.

4. Behandla med järn om S-ferritin <75µg/L eller 
transferrinmättnad <45%

5. Om bara sällan/intermittent, speciella situationer: Levodopa 
50-100 mg, välj annars mellan gabapentin och pramipexol
utifrån individuella faktorer

6. Följ upp avseende effekt och biverkningar – försiktighet med 
dosökningar



Icke-farmakologisk behandling

• Fysisk träning

• Motståndsträning ben

• Aerobisk träning

• Övriga vanliga
rekommendationer prövas, 
men har bristfälligt
vetenskapligt stöd.
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Överväg att ge järnet
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Järn forts.

• Järn(III)karboximaltos (Ferinject) vanligen 1000 mg
• Om Transferrinmättnad <45% och S-ferritin <100 microgram/L

• Förväntad effekt efter 4-6 veckor

• Kolla om prover efter 8 veckor

• När kan man upprepa behandlingen?
• Om den första behandlingen gav kliniskt värdefull lindring men 

besvären återkommit

• Tidigast efter 12 veckor
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Preparat Levodopa Gabapentin Pramipexol

Dos 50-100 mg 300 mg 2 timmar före sänggåendet, att öka till 
max 2400 mg, fördelat på 1/3 av dosen em + 2/3 
av dosen 2 timmar före sänggåendet.

0.088 mg 2-3 timmar före 
sänggåendet, att öka var 4-7:e 
dag till max 0.54 mg.

När? Intermittent, 
speciella 
situationer, 
allra högst 2 
ggr/v

• Smärtsam RLS
• Samtidig annan smärta
• Mycket sömnsvårighet
• Impulskontrollstörning (exv sex, mat, 

shopping, spel)

• Väldigt svår RLS
• Samtidig depression
• Njursvikt
• Svår PLM
• Balanssvårigheter
• Övervikt
• andningsproblem

Bieffekt att 
bevaka vid 
uppföljning

augmentation Yrsel, balanspåverkan, trötthet
Mm mm

Impulskontrollstörning (spel, 
sex, shopping, hetsätning) 
(prevalens upp till 17%)
Augmentation
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Augmentation

• 42-68 % vid långtidsbehandling med dopaminagonist

• Augmentation = behandlingsorsakad förvärring
• Tidigare på eftermiddagen

• Större del av kroppen, exv även armar

• Intensivare symtom
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Garcia- Borreguero, D. et al. Guidelines for the first- line treatment of 
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Augmentation fortsättning

• Var uppmärksam på detta hos patient som efter >6 mån 
behandling behöver/efterfrågar dosökning

• Åtgärdsalternativ
• Förebygg genom att välja α2δ-ligand som gabapentin

• Förebygg genom att ej gå över maxdos dopaminagonist

• Minska och dela upp dosen dopaminagonist

• Överväg långverkande dopaminagonist

• Trappa ut dopaminagonist och kombinera med annan terapi

• Kolla om järnstatus och andra förvärrande faktorer

• 10-dagars-washout
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Ta-med-hem-budskap

• Den tidigare rangordningen mellan pramipexol och gabapentin är 
borttagen i KLOKA LISTAN 2023.

• Eliminera förvärrande faktorer

• Pröva fysisk träning 

• Säkerställ att symtomen är jobbiga för patienten innan läkemedel 
sätts in

• Följ upp behandlingen, som har många potentiella biverkningar

• Överväg att ge järnet 
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Tack för uppmärksamheten!



Effekt

Gabapentin

• Dokumenterad effekt på RLS-symtom hos vuxna 
från ett begränsat antal studier. 

• Med IRLS Study Group Rating Scale (som kan ge 0-
40 poäng), där 3 poäng anses vara minsta kliniskt 
signifikanta förändring, medförde gabapentin en 
förbättring med 10,5 poäng, jämfört med 2 poäng 
för placebo

• Alfa-2-delta-kalciumligander, inkl. bl.a. gabapentin
och gabapentin enacarbil (en prodrug till 
gabapentin som ej marknadsförs i Sverige), har 
som läkemedelsgrupp starkt vetenskapligt stöd för 
effekt på RLS jmf med placebo

Pramipexol

• Andelen mycket förbättrade eller väldigt mycket 
förbättrade enligt Clinical Global Impression-
Improvement scale ca 60% för pramipexol, jämfört 
med ca 30% för placebo

• Med IRLS Study Group Rating Scale (som kan ge 0-
40 poäng) där 3 poäng anses vara minsta kliniskt 
signifikanta förändring, medförde pramipexol i de 
flesta studier en förbättring på 12-15 poäng, vilket 
var 4-5 poäng mer än placebo  
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Vanliga differentialdiagnoser
Tillstånd Lokal och karaktär Aktivitet som lindrar Övrigt

RLS Diffust obehag, ofta i 
vader

Gå eller ändra position Pos effekt av 
dopaminagonist och 
dygnsrytmen

Sömnrelaterade vad/fot-
kramper

Smärtsam ofrivillig 
muskelkontraktion

Massage eller stretching 
av involverad muskel

Isolerad muskel. Ibland 
sek till annat tillstånd.

Lägesberoende obehag i 
benen ”Positional leg 
discomfort” 

Obehaglig känsla i benen 
som uppstår efter att ha 
suttit eller legat i viss 
position länge

Byte av kroppsställning Försvinner direkt av 
lägesbyte, ej dygnsrytm 
som RLS

Akatisi Inre rastlöshet inte bara i 
benen

Rörelse Neuroleptika-exponering

Polyneuropati Brännande, ibland 
smärtsam, övre och nedre 
extremitet, ibland 
handske/strumpa-
distribution

Inget, men kan ibland 
förvärras av inaktivitet

Nfys avvikande 
(fintrådsneuropati kan se 
nästan normal ut)

Venös insufficiens Sensoriskt obehag i benen 
i stående

Vila eller ben i högläge Hudförändringar hos en 
del patienter 22
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