


Läkemedelsbristen
Enkätsvar 1 mars 2023

Antal svar: 257

Kontaktperson: Eva-Maria Dufva, chef intressepolitik och forskning, Reumatikerförbundet.
E-post: eva-maria.dufva@reumatiker.se
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Fråga 1: Jag bor på denna ort: 
N=250 

Denna bilaga utelämnas.

1. Jag bor på denna ort
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2. Upplever du att tillgången till receptbelagda läkemedel 
har försämrats under senaste året? 

Fråga 2: N=257 
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Ja Nej Inget svar

Procent 78% 21% 1%

Antal 200 55 2



Fråga 3: N=252, obs. 9 har klickat i både ja och 
nej.

Ja Nej (Ja och nej) Inget svar

Procent 57% 45% 2% 2%

Antal 146 115 9 5

3. Har du under de senaste åren kunnat hämta ut 
ordinerade läkemedel för din reumatiska sjukdom?
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N=178

Denna bilaga utelämnas.

4. Berätta gärna vilket/vilka läkemedel som du inte kunnat 
hämta ut
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5. Om du svarat "Nej" på föregående fråga - vilka 
konsekvenser upplevde du?

N=176 (fler alternativ möjliga att välja)

Reumatikerförbundet 7

Antal Andel

Oro för min hälsa 88 50%

Kontakt med vården för
vidare hjälp

83 47%

Förvärrade sjukdomssymtom 80 45%

Försämrad arbetsförmåga 23 13%

Det har inte påverkat mig 10 6%

Behov av sjukskrivning 10 6%

Annat 41 23%



N=49

Bilaga kan laddas ner på hemsidan:
https://reumatiker.se/reumatiker-berattar-om-konsekvenser-av-
lakemedelsbristen

6. Om du svarade "Annat" i föregående fråga berätta gärna
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https://reumatiker.se/reumatiker-berattar-om-konsekvenser-av-lakemedelsbristen


N=83

Bilaga kan laddas ner på hemsidan:
https://reumatiker.se/reumatiker-berattar-om-konsekvenser-av-
lakemedelsbristen

7. Är det något mer som du tycker är viktigt men som vi 
missat att fråga om? Berätta gärna!
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https://reumatiker.se/reumatiker-berattar-om-konsekvenser-av-lakemedelsbristen
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