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SAMMANFATTNING
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur restless legs inverkar på 

individens sömn och livskvalitet. Syftet var även att granska vilka olika former av 

behandlingar som finns att tillgå vid restless legs. För att finna information om detta ämne har 

endast vetenskapliga artiklar använts. Datainsamlingen har skett via databaser, internet samt 

Högskolans bibliotek, och artiklar från år 1995 och framåt har valts ut. Inklusionskriterier för 

denna studie var att de valda artiklarna skulle vara internationella vetenskapliga artiklar i 

fulltext. De funna artiklarna granskades med avseende på vetenskaplig kvalitet och 

poängsattes utifrån för ändamålet avsedda granskningsmallar. Denna bedömning resulterade i 

21 artiklar. Resultatet visade att restless legs patienter upplever sömnbristen som det största 

problemet. För flertalet individer som drabbas av restless legs försämrades livskvaliteten och 

patienterna drabbades vanligtvis av psykologiska och fysiologiska besvär. Det vanligaste 

sättet att behandla restless legs var att använda dopaminerga läkemedel samt bensodiazepiner, 

antiepileptika och opioider. Andra former av behandlingar var järn, homeopatiska läkemedel, 

hypnos samt fysisk aktivitet. Det förekom även att restless legs patienter på eget initiativ 

använde hasch eftersom det ansågs lindra symtomen. 

 
Nyckelord: restless legs, quality of life, treatment, sleep, sleep disorder. 
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INTRODUKTION  
Sömn är en livsnödvändighet för alla individer. Sömnen behövs för att upprätthålla mental 

och fysisk funktionsförmåga, emotionell balans samt en grad av välbefinnande som bidrar till 

god livskvalitet (1). Många av kroppens grundläggande funktioner är beroende av sömnen, till 

exempel skelettets hållfasthet och immunförsvaret (2). Det är vanligt med sömnbesvär i 

samband med ”restless legs” (3). 

 

Sömnkvalitet  
Betydelsen av sömn upplevs först och främst under perioder med för lite sömn. Upplevelsen 

av att ha sovit djupt är en viktig faktor för god sömn. Lång insomningstid är den faktor som 

tillmäts största betydelsen för det som anges vara dålig sömn, liksom många uppvaknanden 

under natten och svårigheter att somna om. Att vara avspänd både mentalt och kroppsligt är 

den bästa förutsättningen för en god nattsömn. Sömnens kvalité är viktigare än det totala 

antalet timmar individen sover (1). En vuxen individ sover i genomsnitt cirka sju och en halv 

timme på vardagar och på helgen ytterligare en timme. Sömnlängden varierar dock med 

åldern. Den nyfödde sover 17-18 timmar, femåringen 10-12 timmar och 10 åringen 9-10 

timmar. Hos äldre individer finns en tendens till minskad sömnlängd. Det går bra att dela upp 

sömnen i flera omgångar med kortare sömnperioder. En tupplur är mycket effektiv och 

motverkar en nattsömn som halverats och anses vara ett värdefullt komplement till 

huvudsömnen (3).  

 

Sömnstadier 
Sömnen delas in i fem olika stadier som tillsammans bildar en sömncykel. När olika 

sömnstadier avlöser varandra i ett enhetligt förlopp anses det att kvalitén på sömnen är god 

(3). De första timmarnas nattsömn är de som betyder mest för återhämtningen och det är den 

sömnen som kroppen själv strävar efter och prioriterar (4). Varje sömncykel tar mellan en och 

två timmar, sedan tar en ny cykel vid (2). I det första stadiet sker en övergång från vakenhet 

till sömn, men alla upplever inte detta stadium som sömn utan mer som dåsighet. I detta 

stadium börjar en successiv sänkning av ämnesomsättningen, puls och blodtryck. Den 

sovande kan lätt väckas av svaga stimuli. I det andra stadiet befinner sig den sovande i full 

sömn. Det föreligger en högre grad av avslappning än stadium ett och den motoriska 

aktiviteten minskar. Stadium tre innebär att den sovande börjar sova djupare. Kroppen är 

fullständigt avslappnad även om musklerna kan reagera. En ökad utsöndring av 
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tillväxthormon sker och kroppens uppbyggande verksamhet i celler och vävnader är större än 

den nedbrytande. Välkända ljud väcker vanligtvis inte individen. I nästa stadium, det fjärde, 

är den sovande avslappnad och är svår att väcka och befinner sig i djup sömn. Det femte 

stadiet kallas för REM-sömn eller drömsömn och börjar 50-90 minuter efter insomnandet (1). 

REM står för Rapid Eye Movement, vilket innebär snabba ögonrörelser (2). Detta stadium 

kännetecknas av den lägsta graden av uppmärksamhet i kroppsfunktionerna, men viktiga 

undantag är de livsviktiga funktionerna, till exempel andningen. Under REM-sömnen kan en 

ökning ses av respiration, blodtryck och puls (1). 

 

Sömnproblem 
De primära konsekvenserna av sömnunderskott omfattar nedsatt välbefinnande. Sömn 

upplevs som något positivt, därför kan en natt med dålig sömn ge en känsla av minskat 

välbefinnande. Sömnbrist har negativa effekter på immunförsvaret och känsligheten för 

infektioner ökar. Annat som påverkas är ämnesomsättningen och insulinets effektivitet (3). 

Som en följd av långvarig sömnbrist förekommer även ett flertal andra symtom som till 

exempel koncentrationssvårigheter, irritabilitet och minnessvårigheter (5). Störd sömn är även 

en av de faktorer som har starkast samband med mental trötthet och utbrändhet (6). Det finns 

vedertagna kriterier som kännetecknar störd sömn vilket bland annat innefattar något av 

nedanstående: (3) 

 

• Förkortad sömn med mer än 90 minuter minskning från tidigare sömnvanor. 

• Lång insomningstid – mer än 45 minuter. 

• Upprepade uppvaknanden, fler än fem. Svårigheter att somna om och lång vakentid – mer 

än 45 minuter. 

• För tidigt morgonuppvaknande – mer än 60 minuter för tidigt. 

• Kraftiga mardrömmar.  

 

Kronisk störd sömn föreligger om individen har besvär minst varannan dag under en period 

av tre veckor. Totalt sett drabbas cirka en tredjedel av befolkningen av störd sömn (3). 

Sömnbesvär är vanligare hos kvinnor än hos män och ökar ofta med stigande ålder (4). De 

flesta individer upplever någon gång i livet sömnbesvär, till exempel i samband med stress, 

snarkning, oregelbundna arbetstider, depression och restless legs (3). Sömnproblem kan 

uppkomma i alla åldrar och vara av akut eller kronisk karaktär. Akuta och övergående 
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sömnproblem är oftast orsakade av bestämda händelser som medför avbrott i de dagliga 

vanorna. Dessa sömnproblem kan till exempel uppkomma inför en resa eller tentamen. Om 

sömnproblemet utvecklas till att bli varaktigt, kan det medföra svåra konsekvenser för den 

som drabbats. Den som har stor sömnbrist, blir ofta mentalt upptagen av sitt sömnbehov hela 

dygnet. En stor del av tankarna kan röra sig om förhoppningen att få en god natts sömn. 

Samtidigt förbereder sig individen mentalt på nästa sömnlösa natt. Vissa individer som är 

besvärade av långvarig sömnlöshet, kan utveckla en rädsla för sängen och sovrummet (1). 

 

Restless legs  
Restless legs syndrome (RLS) är en av våra vanligaste folksjukdomar. Detta 

sjukdomstillstånd kännetecknas av krypningar, stickningar, kramper, klåda under huden samt 

hetta och smärta i benen (7). RLS drabbar i genomsnitt cirka tio procent av befolkningen i 

Nordamerika och Europa. Lägre förekomst av RLS har rapporterats från Indien, Japan och 

Singapore, vilket indikerar att etniska faktorer har ett samband med RLS (8). The 

International Restless Legs Syndrome Study Group har fastställt fyra kriterier för att ställa 

diagnosen RLS: (9) 

  

1. Behov av att röra på benen på grund av en uppkommen obehagskänsla i benen.  

2. Symtomen uppstår, eller förvärras under vila och inaktivitet.  

3. Symtomen lindras delvis eller helt av rörelser, till exempel att sträcka på sig. 

4. Symtomen är värre eller förekommer enbart kvälls- och nattetid. 

 

RLS drabbar vanligtvis individer i 40-50 årsåldern, men det förekommer även att barn 

drabbas av detta. Det har visat sig att cirka 20 procent av vuxna med RLS upplevde sina 

besvär redan i barndomen. Hos barn är det vanligt att RLS förväxlas med växtvärk eller 

ADHD (10), som är ett neurologiskt funktionshinder och karaktäriseras av 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig 

eller i kombination med varandra (11). I de fall där symtomen debuterar före 45 års ålder 

handlar det oftast om en långsamt tilltagande form av RLS och symtomen kan öka med 

stigande ålder (5). RLS betraktas i allmänhet som ett varaktigt tillstånd (10). 
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Orsak 

RLS delas in i en primär och sekundär form beroende på om tillståndet kan härledas till någon 

bakomliggande orsak. Om det inte finns några bakomliggande orsaker betraktas RLS som 

primär och kan inte sammankopplas med något medicinskt tillstånd (5). Ärftlighet är vanligt 

bland patienter som har primär RLS, cirka 60 procent av de som lider av RLS har ärftlighet 

som bakomliggande orsak till sina besvär. Hos andra patienter med RLS går det ofta att 

härleda symtomet till ett tillstånd som är övergående, således kallad sekundär form av RLS 

(10). Det finns ett antal kända tillstånd som kan utlösa RLS och när syndromet uppträder i 

samband med något av dessa betraktas RLS som sekundärt till det aktuella tillståndet. 

Sekundär RLS är vanligt hos individer som drabbats av nedsatt njurfunktion. Symtomen har 

minskat hos dem som har genomgått en njurtransplantation. En annan orsak till sekundär RLS 

är järnbrist (5,12) samt brist på vitaminerna folsyra och B 12 (5). Graviditet anses vara en 

riskfaktor eftersom gravida kvinnor har lättare för att drabbas av RLS. Oftast är dock denna 

form av RLS övergående och försvinner efter förlossningen (13). RLS kan även uppträda hos 

individer med andra former av besvär som till exempel skada på nervsystemet, diabetes, 

reumatisk sjukdom eller parkinsons sjukdom. Även koffein, alkohol, nikotin och vissa 

läkemedel kan utlösa eller förvärra RLS.  

 

Symtom 

Den som drabbas av RLS har oftast besvär i underbenen men det förekommer även de som 

har besvär i armar och ansiktet. Besvären kan upplevas från mycket milda till outhärdliga (5). 

Utmärkande är att besvären tilltar framåt kvällen och gör sig mest påminda vid sänggåendet 

(10). Flertalet individer som drabbas av RLS får ofrivilliga ryckningar i muskulaturen under 

sömnen så kallad Periodic Limb Movements Disorder (PLMD) vilket ofta medför att 

sömnkvaliteten försämras. Vissa individer med svår form av PLMD har även ryckningar i 

vaket tillstånd. Individer som drabbas av besvären behöver inte ha RLS utan kan ha 

ryckningar i muskulaturen ändå (14). Karaktäristiskt för RLS är att besvären ger upphov till 

ett behov att röra på sig eftersom rörelse kan ge total eller viss lindring. RLS kan ge den 

drabbade ett socialt handikapp. Att tvingas sitta stilla länge på exempelvis en 

teaterföreställning eller flygresa upplevs som besvärligt, eftersom de tvingas vandra omkring 

för att få lindring (10). RLS är inte något enhetligt tillstånd och det finns stora individuella 

variationer. En del individer har symtom som uppträder några gånger per år eller till exempel 

när de flyger medan andra har kontinuerliga problem utan uppehåll under hela dagen (5). 

   4



Sömn är en nödvändighet och behövs för att upprätthålla individens mentala och fysiska 

funktionsförmåga. Att inte få tillräckligt med sömn har en negativ inverkan på individens 

hälsa och välbefinnande. Sömnbrist har negativa effekter på immunförsvaret och känsligheten 

för infektioner ökar. Att drabbas av RLS kan innebära olika svårigheter för den drabbade då 

flertalet som drabbas upplever stora besvär. Flertalet individer som drabbas av RLS har 

sömnbesvär. För att kunna ge individen optimal vård krävs mer kunskap om RLS och dess 

inverkan på individen.  

 

Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur RLS inverkar på individens sömn och 

livskvalitet. Syftet var även att beskriva vilka olika former av behandlingar som finns att tillgå 

vid RLS. 

 

Frågeställningar 

• Hur inverkar RLS på individens sömn och livskvalitet? 

• Vilka behandlingar finns att tillgå vid RLS? 

 

Definition 
Livskvalitet kan definieras på olika sätt och kan mätas med olika livskvalitetsinstrument, som 

mäter fysisk och psykiska funktionsförmåga. I denna litteraturstudie har ingen värdering eller 

bedömning gjorts av de olika livskvalitetsinstrumenten som använts, och som var för sig 

mäter och definierar livskvalitet på skilda sätt. Livskvalitet avses i denna studie individers 

upplevelse av fysisk och psykisk funktionsförmåga (15).  
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METOD 
Design 
Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv analys av 

innehållet. 

 
Urval  
För att få ett underlag till denna litteraturstudie gjordes sökningar i databaser och manuellt i 

Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun. Artikelsökningen har skett i följande databaser: Elin, 

Cinahl, Elsevier samt i Blackwell Synergy. Några av de utvalda artiklarna fanns i flera av 

databaserna, vilket innebar att Elsevier, Cinahl och Blackwell Synergy inte tagits upp i 

nedanstående tabell II, då de inte tillförde några ytterligare artiklar. Artiklar från år 1995 och 

framåt valdes ut. Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle vara publicerade 

internationella vetenskapliga artiklar som fanns att tillgå i fulltext vid datasökning. Sökningen 

genomfördes genom att använda sökorden i olika kombinationer. Dessa ord begränsades till 

att förekomma i artiklarnas sammanfattning. De kombinationer av sökord som ligger till 

grund för denna litteraturstudie presenteras i tabell I. 

 

Artiklar valdes ut genom att först läsa titeln och var den intressant för studien lästes även 

sammanfattningen. De artiklar som i detta läge bedömdes relevanta skrevs ut direkt. Totalt 

erhölls 37 artiklar vid detta urval och dessa lästes översiktligt med tanke på relevansen för 

studiens syfte och frågeställningar. Av dessa artiklar exkluderades fem stycken då de inte 

motsvarade syftet och frågeställningarna. Kvarvarande 32 artiklar granskades enligt i förväg 

gjorda granskningsmallar och elva stycken artiklar exkluderades då de inte nådde upp till den 

lägsta kvalitetsgräns som sattes för att tas med i studien. Till grund för resultatdelen ligger 21 

artiklar. Inga litteratursammanställningar har använts och samtliga referenser var 

primärkällor. 

 
Tabell I  Sökord 

Sökord    
Restless Legs AND sleep Restless Legs AND gender differences Restless Legs AND insomnia 
Restless Legs AND sleep disturbance Restless Legs AND sex Restless Legs AND epidemiology 
Restless Legs AND sleep disturbances Restless Legs AND prevalence Restless Legs AND treatment 
Restless Legs AND sleep difficulties Restless Legs AND relatives Restless Legs AND alternative medicine 
Restless Legs AND sleep loss Restless Legs AND partner Restless Legs AND alternative therapies 
Restless Legs AND sleep complaints Restless Legs AND partners Restless Legs AND herbal medicine 
Restless Legs AND sleep disorder Restless Legs AND spouses Restless Legs AND non-medical treatment 
Restless Legs AND sleep quality Restless Legs AND well being  
Restless Legs AND quality of sleep Restless Legs AND quality of life  
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Tabell II Antal träffar samt urval relaterat till sökord i databaserna. 
Databaser Sökord Antal  

Träffar 
Lästa  

Abstrakt 
Antal 

utvalda  
ELIN Restless legs AND sleep 95 10 1 
ELIN Restless legs AND sleep disturbance 9 2 0 
ELIN Restless legs AND sleep disturbances 10 7 1 
ELIN Restless legs AND sleep difficulties 1 1 0 
ELIN Restless legs AND sleep loss 1 0 0 
ELIN Restless legs AND sleep complaints 2 2 0 
ELIN Restless legs AND sleep disorder 7 2 0 
ELIN Restless legs AND sleep quality 13 1 1 
ELIN Restless legs AND quality of sleep  4 0 0 
ELIN Restless legs AND gender differences 2 2 0 
ELIN Restless legs AND sex 13 3 1 
ELIN Restless legs AND prevalence 36 18 7 
ELIN Restless legs AND relatives 3 2 0 
ELIN Restless legs AND spouses 2 2 0 
ELIN Restless legs AND well being 2 0 0 
ELIN Restless legs AND quality of life 11 7 4 
ELIN Restless legs AND insomnia 15 9 6 
ELIN Restless legs AND epidemiology 3 1 0 
ELIN Restless legs AND treatment 73 38 16 

 
 
Mätinstrument vid granskning av artiklar 
De artiklar vars innehåll ansågs motsvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar, 

värderades med hänsyn till studiernas vetenskapliga kvalitet. Bedömningen utfördes med 

hjälp av en granskningsmall där de kvantitativa studierna bedömdes (bilaga 1). Denna 

utformades delvis efter Willman och Stoltz (16) och delvis efter Forsberg och Wengströms 

(17) granskningsmallar.    

 

Poängsättning gjordes på varje artikel. Varje område som ingick i granskningsmallen och som 

av granskarna besvarades med ja fick 1 poäng. De områden som besvarades med nej gavs 0 

poäng. Rubriken ”urvalskaraktäristiska” bestod av tre delar: antal, ålder och kön, och gav 1 

poäng om två eller fler delar angavs. Maximalpoäng var 15 för de kvantitativa studierna. 

Poänggränsen för hög kvalitet sattes vid 80 % = 12p och för medel vid 60 % = 9p. Lägsta 

gräns för att tas med i studien sattes till 60 %. Artiklar som erhöll lägre poäng sorterades bort 

då den vetenskapliga kvaliteten ansågs låg. 

 

Granskningsområden för kvalitetsbedömningen av studier med kvantitativ metod var 

forskningsmetod, urvalskaraktäristiska, syfte, frågeställningar, kriterier för inklusion och 
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exklusion, urvalsförfarande, randomiseringsförfarande, bortfallsstorlek, adekvat statistisk 

metod, etiskt resonemang, validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet (bilaga 1). 

 

Analys och tolkning av data 
De artiklar som valdes till studiens resultat redovisas i tabell III. Artiklarna lästes flera gånger 

för att säkerställa förståelsen och minska risken för missuppfattningar och feltolkningar. 

Därefter markerades områden i varje artikel som ansågs relevanta för frågeställningarna. 

Dessa områden bearbetades ytterligare med tanke på språkförståelse och tolkning och 

sorterades sedan in under respektive frågeställning. Efter det sammanställdes materialet som 

finns presenterat i resultatdelen. Av samtliga artiklar erhöll 19 artiklar bedömningen medel 

medan resterande två bedömdes som hög. 

 

Etiska aspekter 
Studiens design föranledde inte någon etisk granskning. Etiska överväganden för denna studie 

gällde författarnas tolkning av innehållet i presenterade artiklar. Författarnas avsikt var att ha 

ett korrekt förhållningssätt till vald litteratur och dess innehåll. Författarna avsåg att 

sanningsenligt återge resultat. 

 
Tabell III Artikelöversikt. 
 
Ref. Författare År Land Design Mätmetod Urval Kvalitét 

18 
 

Walters, A 
Ondo, W 
Dreykluft, T 
Grunstein, R 
Lee, D 
Sethi, K 

2004 
Australien, 
Tyskland & 

USA 

Randomiserad 
Dubbel blind 

Placebo – kontroll 
12 veckors studie 

IRLS, CGI, MOS,  
RLS QoL frågeformulär, 

SF-36,  
WPAI frågeformulär 

267 patienter 
18-79 år Hög 

19 

Bjornvatn, B 
Leissner, L 
Ulfberg, J 
Gyring, J 
Karlsborg, M 
Regeur, L, 
Skeidsvoll, H 
Nordhus, I 
Pallesen, S 

2005 Norge & 
Danmark 

Randomiserad, 
stratifierad 

Tvärsnittsstudie 

Telefonintervju (6 frågor 
med 4 fasta svars-

alternativ och 2 frågor 
med ja/nej-svar), IRLS 

Av 2005 personer 
valdes 231 st ut. Medel 

20 

Ulfberg, J 
Nyström, B 
Carter, N 
Edling, C 

2001 Sverige 

Randomiserad, 
Stratifierad, 

Epidemiologisk 
enkätstudie med 

referensgrupp och 
telefonintervju 

IRLSSG, ESS, 
telefonintervju 

2608 män  
18-64 år Medel 

21 

Banno, K 
Delaive, K 
Walld, R 
Kryger, M 

2000 Kanada Icke experimentell studie Patientjournaler, ESS 

218 RLS/PLMD 
patienter 

(103 män, 
115 kvinnor) 
872 matchade 

kontrollpersoner 

Medel 
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Tabell III  Artikelöversikt forts. 

Ref. Författare År Land Design Mätmetod Urval Kvalitét 

22 
Kushida, C 
Allen, R  
Atkinson, M 

2004 USA Observationsstudie IRLS, QLI 

575 patienter 
medel: 54,5 ±12,3 år 
könsfördelning: 1:1,4 

(män:kvinnor) 

Medel 

23 

Ulfberg, J 
Nyström, B 
Carter, N 
Edling, C 

2001 Sverige 

Randomiserad, 
Stratifierad, 

Epidemiologisk 
enkätstudie 

IRLSSG, ESS 140 kvinnor 
18-64 år Medel 

24 Ohayon, M 
Roth, T 2002 

England, 
Tyskland, 

Italien, 
Portugal, 
Spanien 

Randomiserad  
Tvärsnittsstudie 

Telefonintervju med 
”The Sleep-EVAL expert 

system” 

18980 personer  
 (4972 i England, 
 4115 i Tyskland,  

3970 i Italien,  
1858 i Portugal, 
 4065 i Spanien) 
15-100 år (utom i 

Portugal 18-100 år) 

Medel 

25 

Rijsman, R 
Neven, A 
Graffelman, W 
Kemp, B 
De Weerd, A 

2004 Neder- 
länderna 

Observation-enkät 
tvärsnittsstudie IRLSSG 

1683 personer   
(789 män och   
894 kvinnor) 

50 år och äldre 

Medel 

26 

Bassetti, C 
Mauerhofer, D 
Gugger, M 
Mathis, J 
Hess, C 

2001 Schweiz Prospektiv enkätstudie 
med konsekutivt urval 

Enkät, intervju (telefon 
eller vid ett besök på 

kliniken), ESS, 
Laboratorie- och 

elektrofysiologiska tester 

55 RLS patienter 
(35 kvinnor, 20 män) 

Medel: 62±16 år 
Medel 

 
27 

Saletu, B  
Anderer, P  
Saletu, M  
Hauer, C  
Lindeck-Pozza, L 
Saletu-Zyhlarz, G 
 

2002 Österrike 
Singel blind 

Placebo – kontroll 
Tvärsnittsstudie 

PSQI, SDS, SAS, QLI, 
ESS, EEG, PSG 

33 RLS patienter 
(15 män, 18 kvinnor) 

31-82 år 
 

26 PLMD patienter 
(20 män, 6 kvinnor) 

21-26 år 

Medel 

28 

Saletu, M  
Anderer, P  
Saletu, B 
Lindeck-Pozza, L 
Hauer, C  
Saletu-Zyhlarz, G 

2002 Österrike Observationsstudie med 
enkät och kontrollgrupp 

2 nätter på sömn-
laboratorie (PSG, EEG, 

serumkemi / 
laboratorietester, PSQI, 

SDS, SAS, QLI, HRQoL, 
ESS) 

33 patienter 
(15 män, 18 kvinnor) 

31-82 år 
Medel 

29 

Abetz, L   
Allen, R 
Follet, A  
Washburn, T 
Earley, C  
Kirsch, J 
Knight, H 

2004 USA 
Subanalytisk 
longitudinell 

observationsstudie 
SF-36, IRLS  85 patienter Medel 

30 

Hening, W 
Walters, A 
Allen, R 
Montplaisir, J 
Myers, A 
Ferini-Strambi, L 

2004 

USA, 
Frankrike, 
Tyskland, 
Spanien, 
England 

Konsekutiv enkätstudie 

IRLS 
Patient–uppföljnings-

enkät 
Läkar-enkät 

Av 23052 patienter 
valdes en subgrupp  på 

551 patienter ut 
Medel 

31 Winkelman, J 
Johnston, L 2004 USA 

Retrospektiv, 
naturalistisk studie med 

konsekutivt urval 

Standardiserad enkät, 
PSG, blodanalys, intervju 

59 RLS patienter 
(34 kvinnor, 25 män) 

31-91 år 
Medel 

32 

Saletu, M  
Anderer, P 
Saletu-Zyhlarz, G 
Prause, W  
Semler, B 
Zoghlami, A 
Gruber, G 
Hauer, C 
Saletu B 

2001 Österrike 

Singel blind 
Placebo – kontroll 

Obalanserad 
Tvärsnittsstudie 

3 nätter på 
sömnlaboratorie (1natt 

med PSG, 1 natt placebo 
och 1 natt med 

clonazepam, oralt) 
 

SSA, ”Thymopsykiska 
variabler” & psykometri 

10 RLS patienter 
(5 män, 5 kvinnor) 

34-68 år 
 

16 PLMD patienter 
(7 män, 9 kvinnor) 

25-68 år 

Medel 

33 

Davis, B 
Rajput, A  
Rajput, M 
Aul, E 
Eichhorn, G 

2000 USA 
Randomiserad 
Dubbel blind 

Placebo – kontroll 

Blodprover (Hb,Järnnivå, 
järn saturation, Ferritinin) 
Patient dokumenterar 
förmågan att sova och 
hur RLS påverkar deras 
liv 

28 patienter 
(13 placebo och 8 

patientgrupp) 
Medel 
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Tabell III Artikelöversikt forts. 

Ref. Författare År Land Design Mätmetod Urval Kvalitét 

34 

Trenkwalder, C 
Garcia-Borreguero, D 
Montagna, P 
Lainey, E 
De Weerd, A 
Tidswell, P 
Saletu-Zyhlarz, G 
Telstad, W 
Ferini-Strambi, L 

2004 

Österrike, 
Belgien, 

Frankrike, 
Tyskland, 

Italien, 
Holland, 
Norge, 

Spanien, 
Sverige, 
England 

En 12-veckors 
prospektiv, dubbel blind, 

randomiserad, 
jämförande studie med  

Placebo – kontroll  

IRLSSG,  
Ropinirol – placebo, 
CGI, MOS, SF-36,  
RLS QoL, WPAI 

284 RLS patienter 
78-79 år 

 
Patientgrupp: 146 st 
(88 kvinnor, 58 män) 

 
Placebogrupp: 138 st 
(91 kvinnor, 47 män) 

 

Hög 

35 

Saletu, M 
Anderer, P 
Saletu-Zyhlarz, G 
Hauer, C 
Saletu, B 
 

2002 Österrike 

Singel blind 
Placebo – kontroll 

Tvärsnittsstudie med 2 st 
kliniska uppföljningar 

efter 4 veckor 

Del 1: PSG, SSA, 
”Thymopsykiska 

variabler” & psykometri 
Del 2: IRLSSG, PSQI, 

SDS, SAS, QLI, HRQoL, 
ESS 

11 patienter 
(8 män, 3 kvinnor) 

35-74 år 
Medel 

36 

Walters, A 
Winkelmann, J 
Trenkwalder, C 
Fry, J 
Kataria, V 
Wagner, M 
Sharma, R 
Hening, W 
Li, L 

2001 USA & 
Tyskland 

Långsiktig 
Uppföljningsstudie 

PSG, EEG, EMG, 
Sleep scoring, 

Saturation,  
Andningsansträngning 

och luftflöde 

113 patienter 
(51 män, 62 kvinnor) 

37-88 år 
Medel 

37 

Eisensehr, I 
Ehrenberg, B 
Rogge Solti, S 
Noachtar S 
 

2004 Tyskland 

Randomiserad 
Dubbel blind 

Placebo – kontroll 
Tvärsnittsstudie 

PSG, Läkemedelsnivå i 
serum 

20 patienter 
(12 kvinnor och  

8 män) 
41-74 år 

Medel 

38 
Earley, C 
Heckler, D 
Allen, R 

2004 USA ”Open-label study” PSG, GRS, MRI, SW, 
LAM, blodanalys 

10 RLS patienter 
(6 män, 4 kvinnor) 

51-74 år 
Medel 

 

CGI = Clinical Global Impression (7-gradig skala gällande förbättring) 

EEG = Electro Encephalogram (registrerar hjärnverksamhet) 

EMG = Electro Myogram (registrerar muskelrörelser) 

EOG = Electro Oculogram (registrerar ögonrörelser) 

ESS = The Epworth Sleepiness Scale (frågeformulär för självskattning av sömninghet på dagen) 

GRS =  The daily global rating scale (7-gradig skala för att uppskatta vilken svårighetsgrad av RLS personer har) 

IRLS / IRLSSG = International Restless Legs Scale (10-gradig bedömningsskala) 

LAM = Leg Activity Meter 

MOS = The Medical Outcomes Study (sömnskala) 

MRI =  Metod för att ta reda på kvantiteten (quantification) av järn i hjärnan 

PSG = Polysomnografi= Neurofysiologisk sömnregistrering (innehåller EEG, EOG, EMG, nasalt & oralt luftflöde, 
buk & bröstkorgs-rörelser, snarkning, puls & saturation) 

PSQI = The Pittsburg Sleep Quality Index (frågeformulär för själv-skattning av sömn kvalitét) 

Psykometri = Tester på uppmärksamhet, koncentration, reaktionstid och numeriskt minnes test 

QLI = The Quality of Life Index (frågeformulär för självskattning av livskvalitét) 

RLS QoL / HRQoL = Heath-Related Quality of Life (frågeformulär för självskattning av livskvalitét relaterat till hälsa) 

SAS = The Zung Self-Rating Anxiety Scale 

SDS = The Zung Self-Rating Depression Scale 

SF-36 = MOS Short Form-36 Health Survey (frågeformulär) 

SSA = Self-Assessment of Sleep and Awakening Quality Scale 

SW = Sleep-Wake dairy (patienten antecknar när han/hon har RLS symtom) 

Thymopsykiska variabler=  Subjektiva bedömningar av välbefinnande på morgonen resp på kvällen, ”drive”, humör, ”affectivity” och 

”drowsiness” på morgonen; mätt på en 10 cm lång ”VAS-skala” 

WPAI = Work Productivity and Acitivity Impairment (frågeformulär) 
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RESULTAT 
RLS inverkan på sömn och livskvalitet 
RLS är en vanlig orsak till sömnbesvär och innebär ett stort problem för de individer som 

drabbas. Att drabbas av sömnbesvär anses vara en av de besvärligaste konsekvenserna för 

patienterna (18-19,22,27-28,30). Sömnbristen leder till nedstämdhet och minskad vitalitet. 

RLS betydande inverkan på sömn kan förklara sambandet mellan RLS och nedsatt 

allmäntillstånd (20-21). Det försämrade hälsotillståndet har en negativ inverkan på RLS 

patienters livskvalitet. Det är viktigt att tidigt behandla sömnproblem för att förbättra 

förmågan att fungera på dagen (22). RLS inverkar inte enbart på förmågan att sova utan det 

finns även ett samband mellan RLS och depression samt social isolering (19).   

 
Patienters sömnkvalitet påverkades negativt vilket framkom i olika studier (20-21,23, 25-28). 

En svensk studie utförd bland kvinnor mellan 18-64 år förevisade att de som hade drabbats av 

RLS ofta hade insomningssvårigheter. Denna sömnbrist påverkade kvinnornas arbetsförmåga. 

Huvudvärk på dagen var också vanligt förekommande liksom social isolering relaterat till 

RLS (23). En studie utförd i Nederländerna påvisade även den att patienter hade 

insomningssvårigheter och vaknade flera gånger under natten. Sömnbristen resulterade i 

trötthet och patienterna var tvungen att vila flera gånger under dagen (25). En annan studie 

påvisade samma resultat där trötthet och sömnförlust upplevdes som besvärande för 

patienterna. I undersökningen deltog 55 RLS patienter och det framkom att 58 % (n=32) hade 

svårt att somna och 38 % (n=21) vaknade tre gånger per natt (26). En annan svensk studie 

undersökte sambandet mellan RLS och somatiska och neuropsykiatriska sjukdomar bland 

män mellan 18-64 år. Studien visade att förutom sömnsvårigheter var huvudvärk vid 

uppvaknandet och mitt på dagen vanligt, liksom social isolering och depression. Det fanns 

även ett samband mellan RLS och högt blodtryck samt hjärtbesvär (20).  

 

I en studie utförd på 551 patienter framkom att RLS försämrade patienternas liv. Studien 

påvisade att patienterna upplevde sömnbristen som det största problemet och hade en negativ 

inverkan på det dagliga livet. I undersökningen framkom även att en majoritet av individerna 

69 % (n=380) upplevde en brist på energi i samband med RLS symtomen. Sextio procent 

(n=331) upplevde att det var svårt att sitta still eller slappna av och 57 % (n=314) ansåg att 

deras dagliga liv blev distraherat. Det fanns en tendens till att bli deprimerad ansåg 54 % 

(n=298) och hälften av patienterna hävdade att koncentrationsförmågan påverkades av 
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symtomen. Trettiosex procent (n=198) ansåg att symtomen hade en negativ inverkan, medan 

de övriga 64 % (n=353) ansåg att symtomen hade en mindre inverkan på livskvaliteten (30). 

En annan studie påvisade även den att RLS hade stor inverkan på patienternas liv. Studien 

visade att avbruten sömn medförde att det dagliga livet påverkades. Patienterna upplevde en 

försämrad energi på dagen och en sämre förmåga att prestera. Sömnbristen medförde att 

patienterna drabbades av psykologiska och fysiologiska besvär. Trots att de inte hade fått 

tillräckligt med sömn ville patienterna inte sova på dagen, eftersom RLS symtomen även då 

var besvärande (22). 

 

RLS har en betydande inverkan på individers livskvalitet (22,27,29-30). Vid en amerikansk 

studie (29) undersöktes livskvaliteten hos 85 patienter med RLS som påvisade att RLS leder 

till ett minskat engagemang och bristande energi när det gäller de dagliga aktiviteterna. 

Patienterna hade ofta problem med ångest och depressioner. Undersökningen visade även att 

män drabbades i större grad av mentala hälsoproblem än kvinnor, vilket stödjer en studie som 

utförts tidigare (20). Det framhävs att det är viktigt att patienter lär sig hantera ångest och 

depressioner och hänsyn bör tas till detta när behandling planeras. Studien påvisade att RLS 

patienters livskvalitet påverkades och RLS jämställdes i studien med andra långvariga 

medicinska tillstånd som exempelvis hjärt eller kärlsjukdomar och diabetes (29).   

 

RLS och sambandet med andra besvär undersöktes i en studie med 218 patienter. I studien 

framkom att 45 manliga och 53 kvinnliga patienter led av depressioner (21). 

Depressionssymtom rapporterades hos 33 % (n=18). Studien visade att RLS framkallade 

depressioner och att svår form av RLS kan leda till självmordstankar (26). Att RLS 

frambringar depression framkom i en annan studie där RLS och PLMD patienter deltog. RLS 

patienterna drabbades oftare av depression och upplevde en reducerad livskvalitet medan 

PLMD patienterna upplevde en ökad trötthet på dagen samt drabbades oftare av panikångest. 

RLS patienterna upplevde att de sov mindre och att sömnkvaliteten försämrades. Minskad 

sömn inverkade även på välbefinnandet och humöret hos dessa (27-28).  
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Behandlingsmetoder vid RLS 
Den vanligaste behandlingsformen för RLS är dopaminerga läkemedel vilket används för att 

öka dopaminhalten. Det verksamma ämnet är levodopa och denna typ av preparat är 

ursprungligen utvecklad mot Parkinson men används ofta för att behandla RLS. En allvarlig 

biverkning som ofta uppstår i samband med en längre tids levodopabehandling är 

symtomförstärkning, vilket innebär att symtomen förvärras och uppkommer tidigare på 

dagen. En annan effekt är att toleransen mot läkemedlet tilltar, vilket innebär att dosen måste 

ökas. Det är vanligt att behandlingen måste avbrytas och ersättas med annat dopminergt 

läkemedel. I första hand väljs oftast en dopaminagonist som pramipexol, vilken efterliknar 

dopaminets verkan i kroppen och anses framkalla mindre biverkningar (31). Andra läkemedel 

som ibland används för att behandla RLS är bensodiazepiner, antiepileptika och opioider (32). 

Behandling med järn brukar ibland användas i samband med RLS (33) samt hypnos och 

homeopatiska läkemedel. Det förekommer även att RLS patienter på eget initiativ använder 

hasch eftersom det anses mildra symtomen (26). Ett annat behandlingssätt är att utöva någon 

form av fysisk aktivitet, vilket anses ha en gynnsam effekt för att lindra symtomen (24).  

 

Dopaminerga läkemedel  

I en studie undersöktes dopaminagonisten ropinirols effektivitet och säkerhet. Resultatet 

visade att det var verksamt både för måttlig och svår form av RLS. Läkemedlet tolererades 

bra av de 267 patienter som deltog i studien och gav inga allvarliga bieffekter. Ropinirol 

medförde en signifikant förbättring av patienternas livskvalitet och ökade därmed deras 

välbefinnande. Ropinirol visade sig vara effektivt mot sömnproblem. Patienterna vaknade 

färre gånger på natten vilket resulterade i att de hade mera energi på dagen samt upplevde en 

förhöjd vitalitet och en förmåga till social samvaro (18). Samma resultat framkom i en annan 

studie där ropinirol effektivitet studerades. I undersökningen deltog 284 RLS patienter från tio 

länder, där 146 patienter fick ropinirol och 138 patienter fick placebo. De patienter som fick 

ropinirol upplevde en förbättring av sömnkvaliteten och minskad trötthet på dagen i 

jämförelse med den grupp som fick placebo. Studien visade att ropinirol i hög grad 

förbättrade RLS symtomen. Även livskvaliteten ökade för dessa patienter. Läkemedlet 

tolererades bra och ingen av patienterna drabbades av symtomförstärkning. Några av de mest 

vanliga biverkningarna var illamående och huvudvärk (34). 
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Dopaminagonisten pramipexol testades i en studie på elva RLS patienter i fyra veckor. 

Patienterna upplevde en signifikant förbättring avseende sömnkvalitet och minskning av RLS 

symtomen, vilket medförde att patienterna inte var lika trötta på dagen, kände sig mindre 

deprimerade och upplevde en förhöjd livskvalitet. Biverkningar som sannolikt hörde ihop 

med behandlingen var att två av patienterna upplevde illamående, en fick huvudvärk och två 

drabbades av yrsel (35). Vid en annan studie undersöktes pramipexol och effekten av 

symtomförstärkning och tolerans på 72 patienter. De patienter som tidigare fått 

symtomförstärkning av levodopabehandling fick även symtomen förstärkta av Pramipexol. 

Studien visade att symtomförstärkning och tolerans var vanligt i samband med 

pramipexolbehandling. Tolerans för läkemedlet uppstod hos 46 % (n=33) av patienterna och 

symtomförstärkning hos 32 % (n=23), men kunde avhjälpas genom att dosen höjdes (31).  

 

Alternativ till dopaminerga läkemedel   

En studie utförd i USA visade att opioider var effektiva i samband med RLS. Tolerans och 

beroende mot opioiderna var ovanligt. Studien visade att opioider kan användas som ett 

alternativ för de patienter som inte kan använda dopaminerga läkemedel (36). Ett annat 

alternativ till dopaminerga läkemedel framkom i en annan undersökning där valproinsyra 

testades. Valproinsyra är en substans som används i antiepileptiska läkemedel och jämfördes 

med levodopa i en studie för att undersöka hur effektiva de var för att behandla RLS. Det 

visade sig att det förelåg signifikanta skillnader mellan läkemedlen, eftersom RLS symtomen 

minskade vid användandet av valproinsyra. Även levodopa minskade RLS symtomen, men 

behandlingens verkan kvarstod inte hela dygnet. Studien visade att valproinsyra innebär ett 

alternativ för patienter som inte tål dopaminerga läkemedel (37).  

 

I en studie kontrollerades hur effektivt det var att behandla RLS patienter med järn. Det 

framkom i undersökningen att patienterna inte upplevde någon speciell skillnad avseende 

upplevd sömnkvalitet, symtomförbättring och förhöjd livskvalitet efter järnbehandlingen. Det 

konstaterades att järnbehandling inte var ett effektivt sätt att behandla RLS (33). En annan 

undersökning påvisade ett annat resultat, där syftet var att utvärdera hur säkert och effektivt 

det var behandla tio patienter med järn intravenöst. Patienterna fick vid ett tillfälle 1000 mg 

järn och två veckor efter infusionen gjordes en uppföljning. Studiens resultat visade en 

signifikant ökning av den totala sömntiden och en förbättring av symtomen. Av de 10 

patienterna upplevde 6 stycken en förbättring av symtomen och den genomsnittliga effekten 
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av infusionen varade i cirka 11 månader efter att ha medverkat i studien. Det uppstod inga 

biverkningar, förutom hos en patient som fick en allergisk reaktion (38).  

 
Bensodiazepiner används mot ångest och sömnstörningar och utgör ett alternativ vid 

behandling av RLS. Vid en studie undersöktes läkemedlet Klonazepam för att se om det 

utgjorde någon skillnad för sömnkvaliteten för de tio RLS patienter och 16 PLMD patienter 

som deltog i studien. Undersökningen visade att läkemedlet signifikant förbättrade 

sömnkvaliteten och var effektiv mot insomningssvårigeter för båda grupperna. RLS 

patienterna upplevde dessutom att läkemedlet förbättrade deras energi och kände sig piggare 

på morgonen när de vaknade. Bensodiazepiner brukar vanligtvis påverka sinnesstämningen på 

ett negativt sätt, men i denna studie drabbades ingen av patienterna. Studien visade att 

bensodiazepiner utgör ett alternativ för att behandla RLS och PLMD (32). 

 

På nästa sida finns en tabell (tabell IV) som presenterar de olika farmakologiska behandlings- 

metoderna och vilken effekt dessa hade på RLS symtomen. 
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Tabell IV  Presentation av farmakologiska behandlingsmetoder och dess effekt på RLS 

Ref. Typ av 
behandling Behandlingsmetod Effekt P-värde 

 
18 

 
Dopaminerga 

 
 

 
12 veckors studie med Ropinirol – placebo 
 
Patientgruppen får 1-3 timmar före sovdax 
tablett innehållande 0.25 mg ropinirol. Dosen 
ökades successivt de första 7 veckorna till 
maxdosen 4.0 mg ropinirol/dag, eller tills de 
bedömdes ha nått sin optimala dos. 
 
Placebogruppen fick en tablett som liknade 
den patientgruppen fick, men innehöll ej 
ropinirol.  

 
RLS symtomen förbättrades med 
Ropinirol. 
 
Livskvalitén förbättrades med Ropinirol. 

 
P<0.001 

 
 

P<0.0263 

 
31 

 
Dopaminagonist 

 
Biverkningar vid långtidsbehandling med 
Pramipexol 
 
Pramipexol initierades med 0.125-0.25 mg, 2 
tim före symtomstart, dosen ökades med 
0.125-0.25 mg var 4-7 dag tills symtomen 
upphörde. 

 
De som tidigare hade en utvecklad 
tolerans mot L-Dopa, utvecklade även en 
tolerans mot Pramipexol 
 
De som tidigare fått symtomförstärkning 
av L-Dopa, fick även symtomen förstärkta 
av Pramipexol. 
 
Nästan hälften av de som utvecklade en 
tolerans mot Pramipexol, fick 
symtomförstärkning 

 
 
 

P<0.002 
 
 

P<0.02 
 
 

P<0.03 

 
32 

 
Bensodiazepiner 

 
Klonazepam – placebo 
 
1 mg Klonazepam jämfördes med placebo. 
 
 
 
 
 
 

 
Sömneffektiviteten förbättrades med 
klonazepam, för både PLMD och RLS 
patienterna. 
 
Den subjektiva sömnkvalitén förbättrades 
med klonazepam, för både PLMD och 
RLS patienterna. 
 
Den totala sömntiden förbättrades inte 
med klonazepam, varken för PLMD eller 
RLS patienterna. 
 
För PLMD-gruppen hade den totala 
poängen på SSA (subjektiva sömn och 
vakenhets kvalitén) samt välbefinnandet 
på kvällen förbättrats med klonazepam. 
 
RLS-gruppen fick ökad energi på 
morgonen av klonazepam.  

 
 

P<0.017 
 
 

P<0.025 
 
 
 
 

* ns 
 
 

P<0.05 
 
 
 
 

P<0.05 

 
33 

 
Järn 

 
12 veckors studie: järn – placebo 
 
325 mg järnsulfat – placebo 

 
Inga skillnader mellan järngruppen och 
placebogruppens angående: 
 
Hur RLS påverkningar deras liv. 
Blodvärden. 
Förbättrad sömnkvalitét, proportioner av 
nätter med RLS symtom och den nivå 
RLS påverkar deras liv. 

 
 
 
 

* ns 
* ns 
* ns 
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Dopaminerga 

 
12 veckors studie med Ropinirol – placebo 
 
Patientgruppen får 1-3 timmar före sovdax 
tablett innehållande 0.25 mg ropinirol. Dosen 
ökades successivt de första 7 veckorna till 
maxdosen 4.0 mg ropinirol/dag, eller tills de 
bedömdes ha nått sin optimala dos. 
 
Placebogruppen fick en tablett som liknade 
den patientgruppen fick, men innehöll ej 
ropinirol. 

 
RLS symtomen förbättrades med 
Ropinirol. 
 
Den totala sömntiden förbättrades med 
Ropinirol. 
 
Livskvalitén förbättrades med Ropinirol. 

 
P<0.0036 

 
 

P<0.0331 
 
 

P<0.0314 
 

 
* ns  inte signifikant
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Tabell IV fortsättning från föregående sida 

Ref. Typ av 
behandling Behandlingsmetod Effekt P-värde 

 
35 

 
Dopaminagonist 

 
Jämförelse av effekten av Pramipexol – 
placebo 
 
Del 1: 
Tre nätter på sömnlaboratorie; en natt med 
polysomnografi, en placebo-natt och en natt  
med Pramipexol (0,088 mg Pramipexol vid 
21.00 och 0,18 mg Pramipexol vid 22.30). 
 
Del 2: 
4 veckors uppföljningsperiod, då den optimala 
dagliga dosen prövades fram stegvis med 
intervall på 0,088mg.   

 
Totala sömntiden (TST) förbättrades med  
0.27mg Pramipexol 
 
Sömneffektiviteten förbättrades. 
 
Den subjektiva sömnkvaliten förbättrades 
med Pramipexol 
 
Efter 4 veckors behandling med 
Pramipexol: 
RLS symtomen hade förbättrats. 
Sömn kvalitéten var förbättrad. 
Sömnighet på dagen minskade. 
Depressionerna minskade. 
Livskvalitéten ökade. 
Oron minskade ej. 

 
P<0.017 

 
 

P<0.002 
 

P<0.004 
 
 
 
 

P<0.004 
P<0.003 
P<0.008 
P<0.006 
P<0.014 

* ns 
 

36 
 

Opioider 
 
Opioider som långstidsbehandling av RLS 
 
Av de 113 RLS patient som börjar studien var 
det 36 som endast använder opioider för att 
behandla sina RLS symtom. Av dessa 36 
slutar 16 st med opioider som enda 
behandling, av olika orsaker.  
 
1-4 tabletter/dag gavs. 
 
Efter 7 år var det endast 7 st kvar som endast 
använde opioider. Dessa genomgick 
Polysomnografi 

 
Vid utvärdering efter 7 år: 
Den totala sömntiden, sömneffektiviteten 
ökade. 
 
Tre av de sju som genomgick 
polysomnografi utvecklade eller fick 
försämrad sömnapné (andningsuppehåll). 

 
 
- 
 
 
- 

 
37 

 
Antiepileptika 

 
Jämförelse mellan valproinsyra och levodopa 
 
Alla deltagarna fick placebo i 3 veckor, 
valproinsyra (VPA) i 3 veckor och levodopa 
(LD) i 3 veckor. Läkemedelsdosen höjdes 
efter två dagar. Deltagarna blev instruerade att 
ta medicinen 90 min innan de gick och lade 
sig. 
Efter varje 3 veckorsperiod, fick deltagarna 
genomgå 2 st polysomnografi-nätter, fylla i 
ett frågeformulär samt kolla blod och 
levervärden. 

 
VPA visade en minskning av RLS 
symtomen både gällande intensitet (Int) 
och duration (Dur) över hela dygnet.  
 
LD visade endast en minskning av RLS 
symtomen mellan 00.00-04.00 , men inte 
en minskning över hela dygnet 
 
 

 
Int. P<0.022 
Dur. P<0.007 

 
 

* ns 
 
 

 
38 

 
Järn 

 
Järn intravenöst 
 
En engångs-infusion på 1000 mg järn 
injicerades intravenöst. 

 
2 veckor efter infusionen hade den totala 
sömntiden ökat. 
Även PLMD- och RLS symtomen hade 
förbättrats 2 veckor efter infusionen 
Den genomsnittliga effekten av infusionen 
varade i 11,3 månader.  

 
P<0.025 

 
P<0.002 

 
 
 
 

 
* ns inte signifikant 
-      uppgift saknas 
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DISKUSSION 
Sömnbesvär var vanligt i samband med RLS, vilket patienterna upplevde som det största 

problemet. Sömnbesvär medförde nedsatt allmäntillstånd hos dessa patienter och riskerade att 

drabbas av depressioner och andra neuropsykiatriska tillstånd. Farmakologisk behandling var 

vanligaste behandlingsformen för att lindra symtomen. 

 
Resultatdiskussion 
RLS inverkan på individen och dess omgivning 

RLS hade en negativ inverkan på individens livskvalitet vilket framkom i olika studier 

(22,27,29-30). I två svenska studier undersöktes kvinnliga och manliga patienter och det 

framkom att deras hälsa och välbefinnande påverkats av RLS. Depression var vanligt bland 

patienterna och det framkom även att patienterna isolerade sig och inte ville delta i aktiviteter. 

Patienterna upplevde att det dagliga livet påverkades av att inte få tillräckligt med sömn och 

patienterna upplevde en försämrad energi på dagen och en sämre förmåga att prestera (20, 

23). Kvinnorna hade svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter på grund av sina sömnbesvär 

(23). Bland männen var det vanligare med högt blodtryck och hjärtbesvär (20).  

 

Individer definierar livskvalitet på olika sätt, men en inskränkning i förmågan att kunna orka 

med det dagliga livet, som till exempel att arbeta anser nog de flesta innebära en försämrad 

livskvalitet. RLS patienter blir ibland sjukskrivna eller förtidspensionerade för att de inte 

orkar jobba. Att utsättas för detta sjukdomstillstånd vilket karakteriseras av bland annat 

krypningar, klåda under huden och smärta i benen är illa nog, men att dessutom drabbas av 

sömnbesvär i samband med detta försämrar individens hälsa ytterligare. Som en följd av 

långvarig sömnbrist förekommer ofta mental trötthet vilket leder till att individen inte 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är därför lätt att förstå varför RLS patienter isolerar 

sig. Det är lite förvånande att kvinnor inte rapporterats ha drabbats av hjärtproblem i samband 

med RLS, eftersom symtomen borde ha en negativ inverkan även på kvinnor och hjärtats 

funktion. Om det forskas mer om könsskillnader i samband med RLS kanske det framkommer 

nya fakta. Det bör kommas ihåg att det inte är bara patienten som drabbas av RLS utan även 

familjen påverkas. RLS kan orsaka humörsvängningar som kan påverka de personliga 

relationerna på ett negativt sätt inom familjen. Ofrivilliga benrörelser som flertalet individer 

drabbas av kan även leda till att partnern får minskad sömn.   

   18



Icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

I denna litteraturstudies resultat finns inga icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

medtagna eftersom inga studier om detta påträffades i artikelsökningen, förutom en artikel 

som inte var en vetenskaplig studie (39). Den presenterade olika behandlingar som individen 

själv kan utföra för att lindra symtomen. Det fanns heller inte några vetenskapliga studier om 

sjuksköterskans roll, men en artikel tog upp vilken information sjuksköterskan kan ge 

patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om RLS och dess inverkan på 

individen så att lämplig behandling kan erbjudas patienten. Vid kontakt med sjukvården skall 

sjuksköterskan bedöma vilken form av förändring som är nödvändig för patienten. Patienten 

ska informeras om exempelvis tobak och alkohol och dess inverkan på symtomen. 

Sjuksköterskan ska även bedöma om patienten behöver medicinsk behandling (40). Det kan 

anses lite märkligt att sjuksköterskan ska avgöra om RLS patienten behöver farmakologisk 

behandling. Det hör till läkarens ansvar att avgöra vad som är lämplig behandling eftersom 

det är viktigt att patienten får rätt form av läkemedel. Det finns ett flertal olika åtgärder som 

individen själv kan utföra för att lindra besvären. Behandling bör påbörjas med att undersöka 

individens livsstil och ifall det är nödvändigt att göra vissa förändringar. För flertalet patienter 

kan massage eller stretching lindra symtomen. Andra sätt är att ändra på kosten, större intag 

av vitaminer samt kalla eller varma bad (39). 

 
Farmakologiska behandlingsmetoder 

För de patienter som har kvar symtomen trots livsstilsförändringar är medicinsk behandling 

nödvändig (39). Det vanligaste sättet att behandla RLS är att använda olika läkemedel där det 

vanligaste är dopaminerga läkemedel samt bensodiazepiner, antiepileptika, opioider (31-32). 

Det har visat sig att svårigheten med dopaminerga läkemedel är att symtomen förvärras för 

flertalet patienter. Ett annat problem är att toleransen mot läkemedlet ökar, vilket gör att det 

krävs högre doser (31). För de som får för mycket biverkningar av levodopabehandling kan 

dopaminagonister användas (31) eller järnbehandling (33).  

 

Det diskuteras om järnbehandling hjälper RLS patienter och det råder delade meningar om 

detta. I en undersökning framkom att patienterna inte upplevde någon speciell skillnad 

avseende upplevd sömnkvalitet, symtomförbättring eller förhöjd livskvalitet efter 

behandlingen. Det konstaterades att järnbehandling inte var ett effektivt sätt att behandla RLS 

(33). I en annan studie upplevde mer än hälften av RLS patienterna en förbättring av 

symtomen och det ansågs att järn var ett effektivt sätt att behandla RLS (38). I den sistnämnda 
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studien där behandlingen ansågs vara effektiv, kan det ifrågasättas om resultatet kan anses 

vara tillförlitligt eftersom det bara deltog tio patienter i studien. En annan skillnad mellan 

dessa två studier var att i den ena studien (33) användes järntabletter medan den andra (38) 

administrerade järnet intravenöst. Kanske beror skillnaderna i studiernas resultat på att 

kroppen har lättare att tillgodogöra sig järnet när det ges intravenös. Det är möjligen så enkelt 

att man med en infusion kan ge sådana mängder som behövs utan att få biverkningar som 

exempelvis att magen krånglar, vilket järntabletter kan ge. Det vore intressant att i en större 

studie undersöka hur denna form av behandling fungerar för att lindra RLS symtomen. 

 

RLS har en stor inverkan på individens livskvalitet. Det är därför viktigt att utveckla 

läkemedel som kan medföra en högre livskvalitet för dessa individer (29). Det är även 

betydelsefullt att utveckla läkemedel som inte orsakar så många biverkningar. Läkemedlen 

förvärrar ofta situationen som exempelvis dopaminerga läkemedel, vilket är det som används 

mest för att behandla RLS. Det är inte ovanligt att patienter måste byta läkemedel flera gånger 

för att hitta ett som passar. Det kan ifrågasättas om det är försvarbart att patienterna ska 

behandlas med läkemedel som kan göra dem sämre. Läkemedlen som finns lindrar symtomen 

och i nuläget finns det inte några andra alternativ till läkemedel än de som är ämnade för 

epilepsi och Parkinson. Det måste forskas mer om alternativa metoder, kanske är ett större 

intag av vitaminer, en kostomläggning eller andra livsstilsförändringar ett alternativ för de 

med lindrigare besvär. Homeopatiska läkemedel kanske kan utgöra ett annat alternativ, men 

det måste först forskas mer om deras verkan för att kunna användas som behandlingsform. 

  

I Sverige är det givetvis inte acceptabelt att använda hasch för att lindra RLS symtomen. Det 

är ingen behandlingsform som kan rekommenderas, men i USA finns det tio delstater som har 

godkänt hasch som medicinsk behandling, men detta är oerhört ovanligt. Det är riskfyllt om 

patienter använder droger för att lindra symtomen. Vad händer om hasch inte längre räcker 

till, kanske det måste till starkare droger för att lindra RLS symtomen. Opioider som används 

för att lindra RLS symtomen är läkemedel som ger morfinliknande effekter som exempelvis 

Tramadol, men den formen av behandling sker i samråd med läkare.  

 

Vårdpersonalens kunskap om RLS  

För att patienter som drabbats av RLS ska få optimal omvårdnad måste vårdpersonal ha 

kunskap om sjukdomen och de besvär som kan uppstå. Studier visar dock att det finns 

bristande kunskap om RLS i sjukvården (19,30). Det förekommer till exempel att barn som 
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drabbats av RLS (10) istället får diagnosen ADHD, vilket kan inverka negativt på barnet. Ska 

barnet äta läkemedel avsett för ADHD och kanske må ännu sämre? I samband med RLS är 

det vanligt med sömnstörningar och för barn som är i behov av att få mycket sömn kan detta 

försämra hälsan ytterligare. RLS är vanligtvis svårdiagnostiserad och även när patienten har 

fått diagnosen fastställd sätts inte rätt behandling in (26, 30). Läkare måste bli mer medvetna 

om hur RLS fungerar och hur man ställer rätt diagnos samt vilka läkemedel som finns för att 

behandla RLS. Flertalet patienter som deltog i en studie hade inte fått rätt diagnos eller fått 

rätt medicinsk behandling (30). En annan studie förevisade att mindre än en tredjedel 

kontaktade sjukvården för sina RLS symtom. Att uppsöka läkare sammankopplades hur pass 

allvarligt RLS symtomen upplevdes av patienterna. Det angavs ett flertal olika skäl till att inte 

söka hjälp, bland annat att de inte trodde att läkaren kunde hjälpa dem med deras symtom 

eller de inte ansåg att symtomen inte var tillräckligt allvarliga för att söka hjälp (19). Det är 

vanligt att patienter inte kontaktar sjukvården för sina symtom fastän det gått mycket lång tid 

(39).  

 

Det är inte enbart läkare som ska ha mer kunskap om RLS utan all vårdpersonal ska ha 

kunskap om detta. Ett sätt att öka kunskapen om RLS är att anordna kurser för vårdpersonal. 

Inom primärvården där patienter söker hjälp är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om 

RLS för att kunna ge patienter bra vård. Det är inte konstigt att patienter väntar med att söka 

hjälp, förtroendet för vården har minskat och tilltron på att få hjälp är låg.  

 

RLS drabbar färre individer i Asien än här i Europa och USA (8). Det vore intressant att få 

veta orsaken till detta. Är det den västerländska livsstilen som leder till att fler drabbas av 

RLS? Kanske det måste till en förändring för att individer ska kunna bevara sin hälsa. Stress 

har ju en negativ inverkan på de flesta av kroppens funktioner, kan den inte då ha en inverkan 

på framkomsten av RLS? Eller krävs det kanske en kostomläggning? Det har till exempel 

visat sig att vissa individer som lidit av RLS har tillfrisknat efter att ha slutat äta potatis. 

Potatis innehåller stärkelse och när denna upphettas till 100 grader eller mer kan akrylamid 

bildas, som bland annat kan ge upphov till nervskador. Det kanske vore bra att införliva lite 

mer av den österländska livsfilosofin i vår kultur för att bibehålla hälsa och välbefinnande. 
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Metoddiskussion 
I denna systematiska litteraturstudie har vetenskapliga artiklar använts. Sökorden gav ett antal 

vetenskapliga artiklar varav ett flertal av dessa återkom i olika databaser. I denna 

litteraturstudie har endast engelskspråkiga vetenskapliga artiklar använts. Dessa har noggrant 

studerats och översatts för att undvika missförstånd och feltolkningar. Risken för feltolkningar 

och en vilja att förhålla sig objektiv gentemot litteraturen har varit närvarande genom hela 

uppsatsarbetet. Ingen kvalitativ studie hittades vilket innebär en begränsning av resultatet. En 

annan begränsning med studien är att den enbart handlar om medicinsk behandling. Det hade 

varit intressant och givit en mer heltäckande bild om andra behandlingar än enbart den 

farmakologiska funnits med. Men litteratursökningen fick här inte önskat resultat, inga studier 

påträffades som undersökte alternativa behandlingar på RLS patienter. En artikel hittades 

(39), men denna kunde tyvärr inte användas i resultatet eftersom den inte var vetenskaplig. 

Syfte och frågeställningar har varit föremål för mycket tankearbete och har ändrats under 

arbetets gång. Innehållet i uppsatsen ger svar på frågeställningarna och syftet har därmed 

uppnåtts. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Många individer drabbas av RLS och därför bör forskningen fortsätta inom detta område. Det 

finns en mängd studier som tar upp farmakologisk behandling men däremot saknas det studier 

där andra sätt att behandla RLS utforskas. Det är viktigt att sjuksköterskans 

erfarenhetsbaserade kunskap tas tillvara på ett bättre sätt och det är därför betydelsefullt att 

sjuksköterskans roll inom omvårdnaden av RLS patienter studeras närmare samt att 

undersöka hur sjuksköterskan kan bidra till patientens förbättring. Det vore bra om 

sjuksköterskor forskade inom detta område och lyfte fram omvårdnad och RLS. Det vore 

även önskvärt med fler kvalitativa studier som beskriver RLS patienters livskvalitet. 

 

Slutsats 
Resultatet visade att det var vanligt att individer som drabbats av RLS hade sömnsvårigheter. 

Resultatet visade vidare att RLS inverkan på sömn kan förknippas med patienternas nedsatta 

allmäntillstånd och försämrade livskvalitet. Det vanligaste sättet att behandla RLS är med 

farmakologiska läkemedel. Alternativa behandlingsformer som används är homeopati, hypnos 

samt fysisk aktivitet. Det behövs mer forskning kring RLS och icke-farmakologiska 

behandlingsformer. 
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BILAGA 1 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 
Studiens författare/år:_____________________________________________________ 

      Poäng 

Forskningsmetod □ RCT (randomiserade kontrollerade studier) _____
 □ Icke-experimentell   _____
 □ Observation   _____
 □ Enkät    _____ 
 □ Longitudinell   _____ 
 □ Tvärsnitt    _____
 □ Uppföljning   _____ 

  □ Naturalistisk   _____ 
 □ Open label   _____ 

 
Urvalskarakteristiska Antal patienter ………….    
  Man/kvinna …………….   _____ 
  Ålder …………………… 

 
Är syftet tydligt beskrivet?  □ Ja       □ Nej  _____ 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? □ Ja       □ Nej  _____ 
Finns kriterier för inklusion? □ Ja       □ Nej  _____ 
Finns kriterier för exklusion?  □ Ja       □ Nej  _____ 
Är urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja  □ Nej  _____ 
Är urvalet representativt?  □ Ja □ Nej  _____ 
Är randomiseringsförfarande beskrivet? □ Ja  □ Nej  _____ 
Är bortfallsstorleken beskriven? □ Ja  □ Nej  _____ 
Finns adekvat statistisk metod? □ Ja  □ Nej  _____ 
Finns ett etiskt resonemang? □ Ja  □ Nej  _____ 
Är instrumenten reliabla?  □ Ja  □ Nej  _____ 
Är instrumenten valida?  □ Ja  □ Nej  _____ 
Är resultatet generaliserbart? □ Ja  □ Nej  _____ 
 

Max poäng: _____           Total poäng: _____ 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (% av maxpoäng). 
 

□ Bra (80%)  □ Medel (60%) □ Dålig (< 60%) 
 
Granskare datum och sign: ……………………………………………..  
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