
Vardagsaktiviteter

43%

För många reumatiker kan aktiviteter 
som de flesta tar för givna innebära en 
daglig kamp. De fysiska konsekvenserna 
av RA i form av smärta, trötthet och 
värkande leder utgör betydande hinder 
till att få vardagen att fungera. 

32% har svårigheter att ta sig i och ur sängen

18% har svårigheter att sköta sin personliga  
         hygien

28% har svårigheter att klä sig

45% har svårigheter att knäppa knappar och  
         35% att knyta skor

48% har svårt att ta sig i och ur bilar

40% har svårt att resa sig från stolar

76% har svårigheter att öppna förpackningar

upplever att sjukdomen påverkar 
dem ”i hög grad” eller ”i mycket 
hög grad”

Röster om RA

Under september månad 2016 genomförde Reumatikerförbundet, med ekonomiskt 
stöd av läkemedelsbolaget Lilly, en enkät bland sina medlemmar. Undersökningen 
samlar erfarenheter från 3 834 medlemmar med olika reumatiska diagnoser, 
varav 1304 har ledgångsreumatism. Medlemmarna fick svara på frågor om sina 
erfarenheter inom en rad områden såsom arbetslivet, relationer och kontakterna 
med sjukvården. I svaren framträder en sjukdom med mångfacetterad problembild 
och en reumatikervård med förbättringspotential.

Röster om RA



Arbetslivet
Ledgångsreumatism kan ha stora 
konsekvenser för den enskildes förmåga 
att hävda sig på arbetsmarknaden. Det 
behövs därför ytterligare insatser för att 
förbättra reumatikers förutsättningar till 
ett meningsfullt arbetsliv.

33%

58%

46%

31%

15%

av de tillfrågade i arbetsför ålder har 
inget arbete

upplever att sjukdomen hindrar dem från att arbeta på 
det sätt de önskar

upplever att deras sjukdom gör att de inte söker 
andra tjänster

upplever rädsla för att förlora arbetet på grund av 
sin sjukdom

Endast 15% av de som har ett arbete uppger att de fått 
erbjudande om rehabiliterande åtgärder av sin arbetsgivare

av alla reumatiker som har ett arbete uppger att 
sjukdomen påverkar deras möjligheter att utföra 
arbetet

69%

57% Resultaten visar att fysisk 
träning kan ha stor betydelse för 
reumatikers välbefinnande

64% bedriver fysisk aktivitet eller 
träning dagligen eller flera gånger i 
veckan.

57% menar att träning i hög eller mycket hög grad 
påverkar dem till att må bättre



Familjeliv
Ledgångsreumatism påverkar såväl 
den enskilde individen som dennes 
anhöriga. Det är därför viktigt att denna 
aspekt tas med vid diskussioner kring 
ledgångsreumatism och sjukvårdens 
resursutnyttjande.

67% upplever i viss, hög eller mycket hög grad 
att familjen påverkas av deras sjukdom

62% håller med i hög eller viss grad att de inte 
känner att de alltid kan leva upp till sina 
egna förväntningar som partner, förälder 
eller familjemedlem på grund av sin 
sjukdom

44% håller med i hög eller viss grad att de 
är beroende av hjälp från deras familj 
eller andra närstående på grund av sin 
sjukdom

61%
Socialt liv

Omgivningens förståelse och empati för 
den enskilde reumatikern kan betyda 
mycket för dennes förmåga att hantera 
sin livssituation. En ökad kunskap om 
ledgångsreumatism hos allmänheten är 
därför viktigt.

håller med i hög eller viss grad att deras sjukdom 
påverkar deras förmåga att delta i sociala aktiviteter

håller med i hög eller viss grad att deras sjukdom gör det 
svårt att planera för framtiden

upplever att deras vänner har begränsad förståelse för 
deras sjukdom

52%
46%
31%

upplever i viss, hög eller mycket hög grad att det 
sociala livet påverkas av deras sjukdom



Möte med sjukvården
Konsekvenserna av reumatisk sjukdom är 
mångfacetterade och individuella. Det är 
därför viktigt att den enskilde individen ges rätt 
förutsättningar att aktivt delta i utformningen 
av sin behandling tillsammans med en läkare 
som har tid och förmåga att lyssna in patientens 
behov. Svaren från medlemmarna tyder på 
att det finns behov av förbättringar inom 
reumatikervården.

Endast 48% upplever i hög eller mycket hög 
grad ha sin sjukdom under kontroll 18%

är missnöjda eller mycket 
missnöjda med sin läkemedels-
behandling

Parförhållande
Många patienter med 
ledgångsreumatism har problem 
med sitt sexliv. Det gäller därför att 
sjukvårdspersonalen vågar prata om 
sexuell hälsa.

57%

42%

38%

upplever i viss, hög eller mycket hög grad 
att parförhållandet påverkas av deras 
sjukdom

håller med i hög eller viss grad att de kan 
inte vara intima så ofta som de skulle 
vilja på grund av deras sjukdom

håller med i hög eller viss grad att 
självförtroendet påverkas negativt av 
deras sjukdom

upplever i viss, hög eller mycket 
hög grad att deras sexliv med 
sin partner påverkas av deras 
sjukdom56%



Av de som får recept–
belagd medicin

Håller 31% som bäst med till enbart viss grad att 
deras läkare lyssnar och justerar behandlingen i 
förhållande till det liv de lever/vill leva

Håller 48% som bäst 
med till enbart viss grad 
att de upplever att deras 
läkare har tid för dem

Håller 36% som bäst 
med till enbart viss grad 
att deras läkare frågar 
grundligt nog hur de mår

Av dem som är 
missnöjda eller mycket 
missnöjda med sin 
läkemedelsbehandling 
och skulle kunna 
tänka sig att ha fler 
behandlingsmöjligheter 
att välja mellan

Känner 69% inte till vad som är nästa steg i 
behandlingen ifall deras nuvarande läkemedels–
behandling inte fungerar

Vill 52% helst ta sitt 
läkemedel som tablett

Upplever 57% att de 
inte vet tillräckligt om sin 
behandling

Anger 61% smärta som 
orsak

Skulle 86% kunna tänka 
sig att ha fler behandlings–
möjligheter att välja 
mellan

Av dem som är missnöjda 
eller mycket missnöjda 
med sin läkemedels–
behandling

Reumatikerförbundet
www.reumatiker.se
Tel 08-505 805 00

Eli Lilly Sweden AB
www.lilly.se
Tel 08-737 88 00
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