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Varför får man det?
— Det kan uppstå på flera sätt.
40 procent av dem som drab
bas har en sekundär form av
RLS som oftast orsakas av
järnbrist efler brist på vitamin
Bl 2, folsyra eller magnesium.
Så det första man måste göra
är att utreda att det inte beror
på dessa orsaker. De som
drabbas av den sekundära for
men upptäcker det oftast
50-årsåldern. Ovriga 60 pro
cent har en primär form som
ofta har genetiska orsaker.
Dessa patienter upptäcker of

tast sjukdomen betydligt tidi
gare.
Löper alla lika stor risk att
drabbas?
Kvinnor drabbas dubbelt så
ofta som män, varför vet vi
inte. Tankar finns om järnets
roll under graviditeten, även
hormoner kan spela en roll.
Kvinnor förlorar mycket järn
under mensen och de flesta
ersätter det inte med tabletter
eller järnrik föda. Även blodgi
vare har 2—3 gänger högre
frekvens av RLS än de som
inte är blodgivare, men vi vet
ännu för lite om detta.
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Vad beror RIS på?
Förenklat kan man säga att
det beror på att dopaminsyste
met i hjärnan inte fungerar som
det ska med möjligen för höga
halter av dopamin i hjärnan.

Att sitta med benen högt

f UPPSVÄLLDHET

Sten Sevborn är kassör och medicinan
svang i RLS-färbundet i Sverige och har
även skrivit två böcker om RLS: “Rast-

Är RLS farligt?
— Det finns inga belägg för att
RLS senare skulle kunna leda
till parkinson. Men mänga kän
ner en stark oro över att inte

Et ILLAMÅENDE
Et HALSBRÄNNA

kunna få hjälp. Sjukdomen i
sig är ahltsä inte direkt farlig
utan det är snarare de följder
som uppstår av sjukdomen,
sömnproblem har även visat
ökade risker för hjärt-kärisjuk
domar.
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Hur ställs diagnosen?
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— Man måste gå och prata
Två miljoner svenskar lider
av mag—tarm-problem

med sin läkare. Vanliga sym
tom är att man har en konstig
känsla i benen, det kan vara
krypningar, kännas som sock
erdricka eller som ett brännan
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ka sätt, men gemensamt är att
symtomen oftast blir värre på
kvällen och natten samt när
man ligger stilla.
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Hur behandlas RLS?
Det finns godkända läkeme
del som hjälper mot symto
men, men nägon botande be
handling finns det inte än. Man
räknar med att cirka en tredje
del av dem som har RLS be
höver läkemedelsbehandling
för att bli symtomfria. Dessa
personer har då medelsvår el
ler svårare RLS.
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Iberogast är det första läkemedlet i Sver
mot IBS och funktionell dyspepsi.
IBS och dyspepsi drabbar miljoner svenskar.
Mångfalden av symtom orsakas av ett
flertal funktionsstörningar i mag-tarmsystemet. Till exempel kan magsäcken vara
överkänslig eller tömmas för långsamt, tarmen kan överreagera eller ha för snabba el
ler för långsamma rörelser.
ObehagLigt och återkommande
Sjukdomarna är närbesläktade och kan vara
svåra att skilja åt. Symtomen är ofarliga men
väl så obehagliga och äterkommande, och för
många socialt handikappande.

balansera systemet och på så sätt Uni
svär både image och tarm samtidigt.
därför Iberogast är det enda godkät
kemedlet mot IBS och funktionell dy
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Multifunktionell verkan

Vilka frågor jobbar ni i för
bundet med?
— Det är framför allt att infor
mera läkarna, så att de får till
räcklig utbildning, och att det
satsas mer på forskning. 1 dag
är det väldigt dåligt med kun
skap om RLS bland läkarna
och det finns studier som visat
att det kan ta 20—30 år innan
man får rätt diagnos. Det är
även vanligt att många får utskrivet medel mot depression
vilket i sig kan starta RLS.
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Balanserar hela systemet
Iberogast är ett multifunktionellt läkemedel
med ett brett verkningsmönster. Därmed kan
Iberogast päverka flertalet av störningarna,
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DET ENDA LÄKEMEDLEI
IBS OCH FUNKTIONELL DYSP

Iberogast är receptfritt och finns på samtLiga apotek
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