
Willis-Ekbom Disease (WED)/Restless Legs 
Syndrom (RLS) är en stor belastning i de eu-
ropeiska sjukvårdsbudgetarna. 
En ny rapport från European Brain Council (EBC) avslöjar att dålig/felaktig dia-
gnostik och behandling av Willis-Ekbom Disease (WED)/Restless Legs Syndrom (RLS) 
gör sjukdomen till en av de mest kostsamma neurologiska sjukdomarna i Europa. 

Willis-Ekbom Disease (WED)/Restless Legs Syndrom (RLS) är en allvarlig neurologisk sjukdom 
med en stor utbredning men som mycket ofta inte känns igen eller inte diagnosticeras som en 
sjukdom, vilket leder till försenad och/eller felaktig diagnos och/eller behandling. Detta, i sin 
tur, innebär onödigt lidande för de drabbade, en signifikant kostnadsfaktor i sjukvårdsbudge-
tarna i Europa och kostnader för samhället. WED/RLS blir ofta inte diagnosticerat beroende på 
kunskapsbrist hos sjukvårdspersonal. Lika illa är frekvensen av feldiagnoser, där de drabbade – 
förskrivs felaktiga och/eller olämpliga behandlingar. 

”Value of Treatment for Brain Disorders in Europe” studien, som genomförs i samarbete med 
forskare och experter från London School of Economics, fann att behandlingsgapet för WED/
RLS är mycket stort. Den totala kostnaden för dåliga/felaktiga diagnoser och behandlingar av 
WED/RLS i de analyserade länderna (Frankrike, Italien och Tyskland) är signifikant högre än 
summan av kostnaderna för Parkinsons sjukdom, Multipel Skleros och epilepsi i dessa länder, 
delvis beroende på att så många är drabbade av WED/RLS. 

Rapporten framhäver betydelsen av tidig diagnos och behandling, samt brådskande behov av 
lämplig utbildning om WED/RLS för sjukvårdspersonalen. Rapporten framhåller också vikten av 
forskning om orsakerna till WED/RLS och identifiering av nya behandlingsmöjligheter för att 
reducera lidandet för de drabbade. 

Europeiska Unionen investerar mer än tre Euro per år och patient på hjärnforskning, men till-
gången på behandling blir i många medlemsstater sämre och inte bättre. Enligt en undersök-
ning från 2010, påverkar neurologiska och mentala sjukdomar/tillstånd 165 miljoner européer, 
till en kostnad av cirka 800 miljarder Euro (7,6.000.000.000.000 SEK - 7,6 biljoner SEK) per år.  

”Value of Treatment for Brain Disorders in Europe” studien omfattar nio mentala och neurolo-
giska sjukdomar/tillstånd (Alzheimers sjukdom, epilepsi, huvudvärk, Multipel Skleros, Normal 
Pressure Hydrocephalus, Parkinsons sjukdom, schizofreni, stroke och WED/RLS) och framhävde 
den totala kostnaden av ouppfyllda behov inom sjukvården, och rekommenderar nya investe-
ringar i forskning och utveckling, tidigare upptäckter och interventioner och bättre behandling 
av neurologiska sjukdomar/tillstånd. 

För vidare information se: 
http://www.braincouncil.eu/activities/projects/the-value-of-treatment 
http://www.earls.eu 
http://www.eurlssg.org 
http://www.wed-forbundet.se 
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