
Om du svarade "Annat" i föregående fråga berätta gärna:
Kontakt med ögonläkaren behövs.
Krångligt att behöva dela tabl på 5 mg
Måste beställa läkemedlet hos apoteket minst en vecka innan för att 
veta att det kommer i tid
Jag har nu.er ett eget lager hemma så att jag inte ska behöva vara utan 
läkemedel. Måste hela tiden inventera så att jag har en extr förpackning 
i buffert.
Multisjuk men apotek hjärtat har alltid ordnat medicinen senast till 
nästkommande vardag. Kan inte klaga. Hämtar ut nästa dos när det 
finns medecin kvar för två veckor. Garderar.

Det känns oroligt när man inte vet om medicinerna finns tillgängliga till 
nästa uthämt.
Kommer att försöka hämta ut så snart som möjligt vilket kan få till 
konsekvens att andra som behöver akut inte får ut sin medicin.
Jag har fått åka en gång till Södertälje och en gång till Uppsala för att 
kunna få en förpackning.

Ägnat massor av tid åt att jaga läkare och kunskap omvad för medecin 
läkare kan byta ut min ordinarie mot, framför allt hjärtmedecinen
Har fått dela tabl. Prednisolon  5 mg  i 4 delar för att få min ordination 
av Prednisolon
Fick vänta det tills de kom hem. Hade som tur var hemma så det räckte. 
Nu har de tagit slut igen men klarar mig ett tag till.

Oftast blir det ordinerade läkemedlet utbytt till annat ”likvärdigt” 
oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte.
Jag har förpackningar so förfallet pga av de inte kunnat levererat rätt 
antal.
Pga Pandemi, ökade kostnader mm. Inga bussar mm så försöker jag 
begränsa mina resor till ”Stan”
När något inte finns i lager eller är restnoteat så får man antingen 
försöka "jaga fatt" i medicinen och då ta sig runt halva stan om inte 
systemen är uppdaterade med rätt lagerstatus. Eller så får man försöka 
dryga ut sin medicin så den varar längre men med lägre dos. Vilket inte 
ät optimalt.

Under covid var jag mycket bekymrad över hur tillgången på biologiska 
skulle te sig. Varken sjukhuset, apoteket eller ni kunde svara så jag 
ringde helt enkelt företaget direkt och fick snabb och bra hjälp.
Man får  ha koll på om de finns när de börjar ta slut hemma och hämta 
ut i god tid .
Irritation eftersom det är en medicin jag tar regelbundet. Har börjat 
beställa via nätet istället.
Merarbete och oro
Är faktiskt lite orolig över om Metojectpen ska ta slut, för då blir det 
inte trevligt.
Sämre med få tid till läkare pga brist på reumatolog läkare



Behöver hålla extra koll för att ha tid så att medicinerna ska hinna 
komma.
Mest irriterande att man får återkomma eller får halva receptet

Har metoject o hyrimox.  Beställer alltid via apotea.se,  fungerar perfekt.

Apoteket byter ut medicinerna till billigare som ska vara likvärdiga! MEN 
DET ÄR DOM INTE! MAN FÅR MER ONT FÖR DOM ÄR INTE LIK VÄRDIGA! 
VISSA HAR MAN FÅTT KLÅDA AV VISSA NÄSSTÄPPA, UTSLAG M M
Har två doser kvar. Dvs fyra veckor

Prednisolon blev kontakt med vården för att få högre styrka utskrivet 
för att själv dela tabletter för att få rätt daglig, vilket inte är speciellt lätt.
Orudis skapade oro men varade "bara" 1,5 vecka så hann få medicin 
innan jag hade behövt kontakt med reumatolog för att fundera över 
alternativ (om det  finns något)

Restnoteringen kommer ofta plötsligt och man har ingen tid att 
förbereda sig, t ex genom att hämta ut receptet . 
Tidpunkten för när restnoteringen ska upphöra flytta hela tiden framåt.
Fått ta medicinen några dagar senare än jag skulle
Jag fick alternativ som gav biverkningar och nya hälsoproblem
Flänga runt o söka vården för andra recept. Irritation.

Eftersom jag får återkommande infektioner när jag går på andra 
biolgiska mediciner måste jag i långa perioder pausa mina RA mediciner 
vilket gör att jag får skov vilket gör att jag måste heltidssjukskriva mig i 
månader. Riskerar att förlora jobbet snart.



Risk att dö!
Risk att hamna på sjukhus!
Risk för (allvarliga och även livshotande) irreversibla skador, 
komplikationer och försämringar i sina kroniska sjukdomar och 
hälsotillstånd! Våra liv är redan svåra pch sköra, vi har inte rod att bli 
sämre!!!

Kräv äkta ansvarstagande av ansvariga politiker och myndigheter och 
alla ansvariga parter, kom ihåg alla oss multisjuka som redan är för sjuka  
 för arbete och studier och att vi är oerhört  sköra och lever med 
allvarliga och komplicerade hälsoproblem redan i grunden - våra liv 
bygger på tillgången till våra (individuellt  utformade! ) läkemedel och vi 
riskerar mycket allvarliga följder utan dem (bl.a. AKUT 
SJUKHUSINLÄGGNING OCH ONÖDIG DÖD!) och kan inte ta vilka 
läkemedel  som helst, ofta är det svårt att hitta ert enda läkemedel som 
vi kan ta och då måste det finnas tillgängligt! 
Och kom ihåg att reumapatienter riskerar iatrogen kortisolsvikt och kan 
DÖ om deras mediciner inte är tillgängliga, och kom ihåg att de 
läkemedlen till skillnad från insulin inte är gratis och att viktiga 
läkemedel mot kortisolsvikt tom inte ens ingår i högkostnadsskyddet, 
dvs fattiga riskerar att DÖ pga detta. ERA MEDLEMMAR HAR OCK 
RISKERAR FÅ IATROGEN KORTISOLSVIKT, OCH HAR MAN KORTISOLSVIKT 
DÖR MAN INOM CA 24 TIMMAR UTAN SINA LÄKEMEDEL! 
Tala med Addisonföreningen, de fattar allvaret och hur lamt och mesigt 
och bagatelliserande de ansvariga mfl uttalar sig kring detta, hur de 
slätar över och ignorerar ALLVARET!
KRÄV ATT MAN SLUTAR HÄNVISA TILL "ALTERNATIV" TILL LÄKEMEDEL - 
MÅNGA AV OSS ÄR MULTISJUKA OCH HAR INGA "ALTERNATIV", VI 

Struken (av anonymitetsskäl)

Stress bland annat för att behöva ta sig till apotek igen samt inför tex 
resor är man orolig. Man måste ju som bekant också tima med när man 
får ta ut nästa omgång.

Hade recept på Prednisolon 2.5gr som var slut i hela landet en längre 
tid. Jag bad då att få  5 mg som jag kunde dela på vilket inte gick för sig. 
Till slut träffade jag en receptarie som gav mig 5 mg.
Jag tog då bara halva dosen för att klara mig längre
Jag måste alltid ha God framförhållning.
Jag hade så jag klarade mig tills det kom. Men det var dålig och lite 
motsägelsefull info från apoteket.
Jag köper Thealoz Duo Gel själv sedan i sommaren 2022, men det kostar 
mig mer då det inte är på recept så att jag kan få ut försäkringspengar. 
Men det finns likvärdigt så det är ok.
Jag har kollegor på jobbet med andra kroniska sjukdomar som har 
drabbats av att deras läkemedel tagit slut eller är svårt att få tag i så jag 
är alltid orolig att någon av mina viktiga mediciner inte finns nästa gång 
jag ska hämta ut dem.



Jobbig stress då den av och till inte funnits att beställa, sen plötsligt dykt 
upp, sen försvunnit igen etc. Vissa gånger inte ens stått som restnoterad 
på läkemedelsverket, och apoteket bara svarat att de inte vet när den 
ska komma.

Ständig känsla av ”hoppas jag kan hämta ut nästa paket”, otryggt

Har recept på 7.5 predisolon. 5 mg predisolon plus 2.5 predisolon. 2.5 
finns inte. Det blir Krångel då eftersom jag fått ta halva tabletter 5 mg 
predisolon plus 5 mg. Detta har gjort att mina 5 mg predisolon tagit slut 
snabbare och då tar burken slut innan jag får ta ut fler.

Nu är det jag som kunde som ska åka/köra runt och "eventuellt och 
"kanske" hitta mina mediciner. Och det tar både ork, tid och energi från 
någon som inte har så mycket av. Eller så får man ringa runt till olika 
apoteket för att "kanske" har de ens mediciner eller inte. Detta hände 
aldrig mer när "apoteket" var ett och samma. Och då kunde personal 
ringa runt och kolla om det fanns på något annat apoteket i närheten.
Extra kostnad då jag fått köpa receptfritt

Har fått dela 5 mg prednisolon tabletter vilket är jobbigt när man har 
värk i händerna. min dosering är 7,5 mg prednisolon dagligen.
+
jag har fått gå till många olika apotek för åt få tag i medicinen 
och även fått sätta den på väntelista
Besöka olika apotek
I Göteborg
Rundspringning till andra apotek
Jag får ibland åka tre gånger till apoteket för att få ut allt jag behöver. 
Det innebär mycket; tid, ork, reskostnader… ibland blir man utan 
medicin helt i några dagar. 
Särskilt allvarligt är det när Hydrokortison och Solucortef fattas (har 
även Addison). Det kan resultera i livshotande tillstånd.
Jag måste alltid ha framförhållning!
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