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● Knappt tre av fem (58 %) fick den sällsynta diagnosen fastställd i vuxen 
ålder, medan drygt en av fem (22 %) fick den fastställd under barnaåren.

● För knappt tre av tio (29 %) tog det mindre än sex månader att få den 
sällsynta diagnosen från att första kontakt togs med vården. För drygt en av 
fem (21 %) tog det mer än 10 år. Någon nämner att det har tagit upp till 40 
år från första kontakt med vården innan de fick sin diagnos fastställd. 

● Drygt två av tre (68 %) uppger att det sällsynta hälsotillståndet är ett 
syndrom och därmed kan ha effekt på mer än ett organsystem. 

● Nästan tre av fyra (74 %) anser att de oftast eller alltid får läkarvård eller 
annan sjukvård när de haft behov av det. Dock uppger nästan var fjärde (23 
%) att de enstaka gånger, eller regelbundet inte får läkarvård eller annan 
sjukvård vid behov. 

● Drygt en av tre (34 %) har genomgått en genetisk testning för det sällsynta 
hälsotillståndet. Av de som inte genomgått genetisk testning var                                                             

det nästan hälften (48 %) som hade velat göra det. 

Sammanfattning
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● Av de som genomgått genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet var 
det drygt tre av fem (63 %) vars test resulterade i en eller flera sällsynta 
diagnoser. Sedan diagnosen ställdes upplever drygt två av fem (44 %) att 
bemötandet och handläggningen inom vården, relaterat till det sällsynta 
tillståndet, har förändrats. Många framhäver att med en diagnos så förstår 
läkarna dem bättre, samt att det är ett högre intresse från vården. 

● Nästan en av fyra (24 %) lägger 2-5 timmar per vecka på vård och 
administration av det sällsynta hälsotillståndet. Drygt en av tio (11 %) lägger 
mer än 11 timmar per vecka. 

● Drygt två av fem (43 %) med ett sällsynt hälsotillstånd kan arbeta, gå till 
förskola, skola eller annan sysselsättning till 100 %. Av de som har lägre 
sysselsättningsgrad än 100 % är det nästan sju av tio (69 %) som har det på 
grund av det sällsynta hälsotillståndet. 

Sammanfattning
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● Drygt två av fem (41 %) upplever inte att arbetsgivaren/skolpersonal (eller 
liknande) har kunskap om det sällsynta hälsotillståndet, symptomen och hur 
arbetslivet, skolvardagen eller liknande påverkas. 

● Störst förtroende har respondenten för personalen på sjukhusen och 
personalen inom hälso- och sjukvården där nästan tre av fem (59 %) uppger 
att de har ganska eller mycket stort förtroende. Därefter följer sjukhusen, 
där knappt tre av fem (57 %) uppger att de har ganska eller mycket stort 
förtroende. Lägst förtroende har man för Hälso-/vårdcentraler där nästan 
tre av tio (29 %) har ganska eller mycket litet förtroende. 

● Nästan tre av fem (58 %) upplever inte att kunskapsnivån inom vården är 
tillräcklig för att ge rätt behandling/uppföljning av det sällsynta 
hälsotillståndet. 

Sammanfattning
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● Drygt två av tre (67 %) instämmer helt eller delvis i påståendet att de har 
tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Nästan en av fyra (24 %) tar 
helt eller delvis avstånd från det påståendet. 

● Tre av tio (30 %) instämmer helt eller delvis i påståendet att de någon gång 
blivit nekade vård p g a sitt sällsynta hälsotillstånd.

● Nästan tre av fem (57 %) har inte fått vare sig skriftlig eller muntlig 
individuell vårdplan. Endast drygt en av fem (21 %) har fått en skriftlig eller 
muntlig sådan. En av tjugofem (4 %) vet inte vad en individuell vårdplan är. 

● Drygt en av tre (35 %) har inte varit i kontakt med/fått behandling av någon 
som är expert på det sällsynta hälsotillståndet. Drygt två av fem (43 %) har 
inte varit i kontakt med/fått behandling av ett medicinskt expertcenter eller 
expertteam för sitt sällsynta hälsotillstånd.

Sammanfattning
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● Nästan en av fyra (23 %) anser att de saknar information om det sällsynta 
hälsotillståndet. Exempel på information som saknas är vilken åtgärd som 
skulle kunna förbättra situationen, information om livsstil, kost, vårdinsatser, 
vad de kan förvänta sig i framtiden och hur man hanterar det. 

● En av fem (20 %) har en fast vårdkontakt, medan drygt två av fem (41 %) har 
flera fasta vårdkontakter. Knappt en av fem (19 %) har ingen fast 
vårdkontakt, men skulle ha behov av det. 

● Främsta informationskällor om det sällsynta hälsotillståndet är Andra 
diagnosförbund, -föreningar, eller –nätverk som uppges av drygt två av fem 
(44 %), sedan följer Riksförbundet Sällsynta diagnoser uppges av nästan en 
av tre (32 %). Läkare uppges av drygt tre av tio (31 %) och På nätet (googlar) 
uppges av tre av tio (30 %).

● Drygt nio av tio (91 %) deltar inte i någon klinisk läkemedelsprövning, men 
drygt tre av tio (31 %) skulle vilja göra det. 

Sammanfattning
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Bakgrund och syfte

● Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta 
funktionsnedsättningar. 

● Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en nationell paraplyorganisation bestående 
av 69 diagnosföreningar som har totalt över ca 16 000 medlemmar i alla åldrar. 

● Förbundet verkar för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre 
levnadsvillkor, genom förbättrad vård och stöd.

● Med sällsynt diagnos (sällsynt hälsotillstånd) menas en sjukdom, skada, störning 
eller förändring i kroppsfunktion, med låg prevalens (andel av befolkningen som 
har tillståndet). Ca fem procent av Sveriges befolkning beräknas leva med ett 
sällsynt hälsotillstånd. 

● Riksförbundet Sällsynta diagnoser gav Stoswe uppdraget att i en undersökning ta 
reda på hur medlemmarna upplever vården och hur vården påverkar 
livsförutsättningarna.
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Undersökningens genomförande

● Undersökningen genomfördes via en webbaserad enkät. 

● En unik länk till enkäten skickades ut via e-post eller SMS till samtliga 
medlemmar som Riksförbundet Sällsynta diagnoser hade e-postadress eller 
mobiltelefonnummer till. Totalt skickades det ut enkät till 8 594 medlemmar.

● Två e-postpåminnelser skickades ut och en SMS-påminnelse.  

● Första utskick var den 29 november 2021 och datainsamlingen stängde den 22 
december 2021. 

● Det har kommit in svar från 1483 personer som svarat på hela eller delar av 
enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 17 %.  

● Denna rapport avser Sjukvårdsregion Mellansverige* där 296 svar kommit in. 

*Sjukvårdsregion Mellansverige omfattar Landstinget Sörmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region 
Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.
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BAKGRUNDSFRÅGOR

Närstående
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34%

48%

17%
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Jag är närstående till en eller flera personer som lever med
ett sällsynt hälsotillstånd

Jag lever själv med ett sällsynt hälsotillstånd

Jag lever själv med ett sällsynt hälsotillstånd och som
närstående till en eller flera personer och jag fyller i enkäten

för mig själv

Jag lever själv med ett sällsynt hälsotillstånd och som
närstående till en eller flera personer och jag fyller i enkäten

för en av mina närstående

Vill inte ange

1. Lever du själv med ett sällsynt hälsotillstånd, eller är du närstående med en eller flera personer som lever med sällsynta hälsotillstånd? 
Om du är både och, behöver du bestämma dig nedan om du vill fylla i enkäten för dig själv eller en av dina närstående. Det är viktigt att du 
svarar på alla frågor i hela enkäten från samma utgångspunkt, som en och samma person.

Antal svar: 294

Nästan hälften (48 %) av de som svarat på undersökningen lever själv med ett sällsynt hälsotillstånd. Drygt 
en av tre (34 %) är närstående till en eller flera personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Drygt en 
av sex (17 %) lever själv med ett sällsynt hälsotillstånd är närstående, men fyller i enkäten för sig själv.
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2. Min relation till personen som lever med ett sällsynt hälsotillstånd är att jag är:

Antal svar: 105
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4%
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1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Syskon

Förälder

Barn

Partner

Annan släkt

Annan närstående

Annat, nämligen

Vill inte ange

Närstående

Av de närstående är drygt sju av tio (71 %) av respondenterna föräldrar till ett eller flera barn som har 
sällsynt hälsotillstånd. Drygt en av tretton (8 %) är barn till någon som har ett sällsynt hälsotillstånd, 
drygt en av sjutton (6 %) är partner, medan en av tjugofem (4 %) är syskon.
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3. Du som är närstående är

Antal svar: 105

77%

23%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kvinna

Man

Annat

Vill inte ange

Drygt tre av fyra (77 %) närstående är kvinnor, medan knappt en av fyra (23 %) är män. 

Närstående
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4. Du som är närstående, hur gammal är du?

Antal svar: 105

0%

0%
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24%

30%
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17%
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Yngre än 18 år
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25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75 år eller äldre

Föredrar att inte ange ålder

Närstående

Nästan tre av fem (58 %) av de närstående är yngre än 55 år. 
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5. Vilken utbildningsnivå har du som är närstående?

Antal svar: 105

5%

0%

27%

3%

58%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Universitet/högskola

Annan utbildning

Vill inte ange

Närstående

Nästan tre av fem (58 %) av de närstående har en utbildning på universitet/högskola, medan drygt en av 
fyra (27 %) har utbildning på vanlig gymnasieskola.
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6. Du som är närstående, i vilket land är du född?

Antal svar: 105

96%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa inklusive Ryssland och Turkiet

Övriga världen

Vill inte ange

Närstående

Nästan alla (96 %) av de närstående är födda i Sverige.
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7. I vilken omfattning arbetar eller studerar du som är närstående?

Antal svar: 104
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2%

2%

7%
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24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

100%

75%

50%

25%

Ingen anställning och studerar inte

Vill inte ange

Annat

Närstående

Nästan tre av fem (57 %) arbetar eller studerar på heltid. Knappt en av sjutton (6 %) arbetar eller studerar 
på  75 % omfattning. Bland ”Annat” nämns oftast att de är pensionärer. 
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8. Arbetar eller studerar du som är närstående i mindre utsträckning än 100% på grund av det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 101

21%

70%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ja. Förtydliga vid behov

Nej

Kanske

Vill inte ange

Närstående

Drygt en av fem (21 %) anhöriga uppger att de arbetar eller studerar i mindre utsträckning än 100 % på 
grund av det sällsynta hälsotillståndet. Sju av tio (70 %) gör inte det. 
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9. Vilket kön har du/din närstående som lever med ett sällsynt hälsotillstånd?

Frågorna nedan handlar om bakgrunden för personen som lever med det sällsynta hälsotillståndet.

Antal svar: 291
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Man
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Vill inte ange

Bland de som har ett sällsynt hälsotillstånd är sju av tio (70 %) kvinnor, medan knappt tre av tio
(29 %) är män. 
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10. Hur gammal är du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd?

Antal svar: 295
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35-44 år
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55-64 år

65-74 år

75 år eller äldre

Föredrar att inte ange ålder

Drygt en av sex (17 %) med sällsynt hälsotillstånd är under 18 år. Knappt en av tre (33 %) är under 35 år.
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11. Vilken är din/din närståendes högsta utbildningsnivå?

Antal svar: 295
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Går i förskola/grundskola

Grundskola

Grundsärskola
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Gymnasiesärskola

Universitet/högskola

Vill inte ange

Annan utbildning

Nästan två av fem (40 %) har en utbildning på universitet/högskola, medan knappt tre av tio (28 %) har en 
gymnasieutbildning. Knappt en av fjorton (7 %) har gått på gymnasiesärskola.   
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12. I vilket land är du/din närstående som lever med ett sällsynt hälsotillstånd född?

Antal svar: 292
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Vill inte ange

En överväldigande majoritet (96 %) är födda i Sverige. 
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13. Vilken region bor du/din närstående i? Vi ställer denna fråga för att kunna jämföra olika regioner men du förblir anonym.

Antal svar: 296

12%
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20%
14%

0%
0%
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15%
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Landstinget Sörmland
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland

Region Gävleborg
Region Halland

Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköping
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten

Region Skåne
Region Stockholm

Region Uppsala
Region Värmland

Region Västerbotten
Region Västernorrland

Region Västmanland
Region Örebro län

Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Utomlands
Vill inte ange

Ett av fem (20 %) svar har kommit in från Region Uppsala, knappt ett av sex (16 %) från Region Dalarna,  
knappt ett av sex (15 %) från Region Örebro län, knappt ett av sju (14 %) från Region Värmland, knappt 
ett av åtta (12 %) från Landstinget Sörmland respektive från Region Västmanland, medan knappt ett av 
nio (11 %) svar har kommit in från Region Gävleborg. 



Medlems-
undersökning 2021

RESULTAT



Medlems-
undersökning 2021

14. Har du/din närstående med det sällsynta hälsotillståndet en eller flera fastställda, sällsynta diagnoser?

Frågorna nedan handlar om det sällsynta hälsotillståndet och diagnosen.

Antal svar: 295

81%

7%

1%

6%
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0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja, en eller flera sällsynta diagnoser som står med i min
patientjournal

Ja, en eller flera sällsynta diagnoser men inte alla står med
i min patientjournal

Ja, en eller flera sällsynta diagnoser men ingen står med i
min patientjournal

Nej, jag lever med ett sällsynt hälsotillstånd men har ingen
fastställd diagnos

Vet inte

Vill inte ange

Drygt fyra av fem (81 %) har en eller flera sällsynta diagnoser som står med i deras patientjournal. Knappt 
en av fjorton (7 %) har en eller flera sällsynta diagnoser, men alla står inte med i deras patientjournal. 
Drygt en av sjutton (6 %) lever med ett sällsynt hälsotillstånd, men har ingen fastställd diagnos. 
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15. Vilken eller vilka diagnoser har du/din närstående? Ange nedan. Du kan välja flera svarsalternativ.
Frågor nedan kommer handla om din/din närståendes sällsynta diagnos/er
Antal svar: 263, Valda alternativ: 297

Absolut vanligast förekommande diagnos är Ehlers-Danols syndrom (EDS), som drygt en av fyra (27 % %) person uppges ha. 
Sedan följer Dystoni (11,4 %), Neurofibromatos typ 1 och 2 (3,8 %) och Mastcellssjukdomar (3,4 %). Drygt en av åtta (13,3 %) 
anger annan diagnos än de svarsalternativ som fanns med.

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) 27,0% Mucopolysackaridos sjukdom (MPS) 1,1%
Annan, nämligen 13,3% Aniridi 0,8%
Dystoni 11,4% Cavernoma, Kavernom, Kavernöst Angiom/Malformation 0,8%
Neurofibromatos (NF), typ 1 och 2 3,8% Epidermolysis Bullosa (EB) 0,8%
Mastcellssjukdomar 3,4% Indolent systemisk mastocytos 0,8%
Addisons sjukdom (Morbus Addison) 3,0% Iktyos 0,8%
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) 3,0% Prader-Willis syndrom (PWS) 0,8%
Dysmeli 3,0% XLH 0,8%
Porfyrisjukdom 3,0% Angelmans syndrom 0,4%
Retts syndrom 3,0% Aorta Dissektion 0,4%
Fragile-X-syndromet (FRAXA) 2,7% Aperts syndrom 0,4%
Huntingtons sjukdom 2,7% Bethlems sjukdom LGMD-typ 5 0,4%
Marfans syndrom 2,7% Beckwith-Wiedemanns syndrom 0,4%
Williams syndrom 2,7% Cornelia de Langes syndrom 0,4%
Artrogryposis Multiplex Congenita (AMC) 1,9% Hyperkalemisk periodisk paralys 0,4%
Fabrys sjukdom 1,9% IIH Benign intracranial hypertension 0,4%
Noonans syndrom 1,9% Idiopatisk Intrakraniell hypertension (IIH) 0,4%
Turners syndrom (TS) 1,9% Kraniofaciala missbildningar 0,4%
Hereditär spastisk parapares (HSP) 1,5% Laurence-Moon-Bardet-Biedls syndrom (LMBB) 0,4%
Morbus Osler (HHT) 1,5% Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) 0,4%
Sturge Weber syndrom 1,5% Möbius syndrom 0,4%
Familjär amyloidos med polyneuropati – skelleftesjukan 1,1% Perisylvärt syndrom (BPP, CBPS) 0,4%
Hypoparathyroidism 1,1% Transversell myelit/idiopatisk myelit (TM) 0,4%
Lymfödem 1,1% Vill inte ange 0,4%

Bland annan diagnos nämns exempelvis CDH, VEDS, Pots, Hypermobilitetsyndrome, HSD och ME/CFS.
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16. När fastställdes den sällsynta diagnosen?

Antal svar: 262
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Vid födseln
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Som vuxen

Vet inte

Vill inte ange

Annat nämligen

För knappt tre av fem (58 %) fastställdes den sällsynta diagnosen i vuxen ålder. Drygt en av fem (22 %) fick 
den fastställd under barnaåren, knappt en av åtta (12 %) vid födseln och en av tjugo (5 %) under 
tonårstiden.
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17. Hur lång tid tog det att få den sällsynta diagnosen från att första kontakt togs med vården?

Antal svar: 262
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Annat

För knappt tre av tio (29 %) tog det mindre än sex månader att få den sällsynta diagnosen från att första 
kontakt togs med vården. För drygt en av fem (21 %) tog det mer än 10 år. Bland annat nämns att det 
tagit upp till 40 år från första kontakt med vården innan de fått sin diagnos fastställd. 
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18. Är det sällsynta hälsotillståndet du/din närstående lever med ett syndrom, dvs. att det kan ha effekt på mer än ett organsystem?

Frågor om sällsynt hälsotillstånd

Antal svar: 293
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Drygt två av tre (68 %) uppger att det sällsynta hälsotillståndet är ett syndrom och därmed kan ha effekt 
på mer än ett organsystem. Knappt en av åtta (12 %) uppger att det inte är ett syndrom, medan nästan en 
av fem (19 %) inte vet om det är ett syndrom.
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19. Är du du/din närstående medlem i en diagnosförening eller ingår du i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp (för medlemmar 
som saknar diagnosförening)?

Antal svar: 294
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Medlem i diagnosförening

Medlem i fria gruppen

Ej medlem i en diagnosförening

Vet inte

Annat

Drygt fyra av fem (82 %) är med i en diagnosförening. Drygt en av tjugo (5 %) är med i fria gruppen. 
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20. Hur skulle du uppskatta din/din närståendes hälsa? (1 är god hälsa, 10 är dålig hälsa)

Frågorna nedan handlar om din/din närståendes hälsa.

Antal svar: 275

Vid en skattning av sin/sin närståendes hälsa blev medelvärdet 5,6. 
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21. När du/din närstående har haft behov av läkarvård eller annan sjukvård; anser du/din närstående att du har fått det?

Antal svar: 291
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Ja, alltid
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Nej, enstaka gånger har jag inte fått läkarvård eller annan
sjukvård vid behov

Nej, det är regelbundet att jag inte får läkarvård eller annan
sjukvård vid behov

Vet inte

Vill inte svara på frågan

Nästan tre av fyra (74 %) anser att de oftast eller alltid får läkarvård eller annan sjukvård när de haft 
behov av det. Drygt en av åtta (13 %) har vid enstaka gånger inte fått läkarvård eller annan vård när de 
haft behov. En av tio (10 %) har regelbundet inte fått läkarvård eller annan sjukvård när de haft behov. 
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22. Har du/din närstående blivit tillfrågad att göra en genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet?

Frågorna nedan handlar om genetisk testning.

Antal svar: 296
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Drygt tre av fem (61 %) har inte blivit tillfrågade om att göra en genetisk testning för det sällsynta 
hälsotillståndet. Knappt en av tre (32 %) har blivit tillfrågade om det. 
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23. Har du/din närstående genomgått en genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 295
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Drygt en av tre (34 %) har genomgått en genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet, medan 
knappt tre av fem (59 %) inte har gjort det. 
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24. Hade du/din närstående velat göra en genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet?

Genetisk testning - nej

Antal svar: 191
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Av de som inte genomgått genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet var det nästan hälften (48 
%) som hade velat göra det. Knappt en av fyra (24 %) vill inte göra det, medan nästan tre av tio (28 %) 
inte vet om de vill göra en genetisk testning.  
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25. Resulterade det genetiska testet i en eller flera sällsynta diagnoser?

Genetisk testning ja

Antal svar: 99
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Av de som genomgått genetisk testning för det sällsynta hälsotillståndet var det drygt tre av fem (63 %) vars 
test resulterade i en eller flera sällsynta diagnoser. För en av fyra (25 %) resulterade det genetiska testet 
inte i någon sällsynt diagnos. 
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26. Upplever du/din närstående att bemötandet och handläggning inom vården, relaterat till det sällsynta tillståndet, har förändrats sedan 
diagnosen ställdes?

Antal svar: 100
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Drygt två av fem (44 %) upplever att bemötandet och handläggningen inom vården, relaterat till det 
sällsynta tillståndet, har förändrats sedan diagnosen ställdes. Knappt tre av tio (29 %) tycker inte att 
bemötandet och handläggningen förändrats, medan nästan en av fyra (24 %) inte vet om det förändrats. 

Genetisk testning ja
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27. Upplever du att du/din närstående fick tillräcklig information inför den genetiska testningen, så kallad genetisk vägledning?

Antal svar: 101
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Drygt två av fem (43 %) upplever att de fick tillräcklig information inför den genetiska testningen, s.k. 
genetisk vägledning. Drygt en av fyra (26 %) anser inte att de fick tillräcklig information.  

Genetisk testning ja
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28. Av vem fick du/din närstående information/genetisk vägledning inför den genetiska testningen? Du kan kryssa i flera svarsalternativ.

Antal svar: 100, Valda alternativ: 124
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Ingen har informerat mig inför den genetiska testningen

Vill inte ange

Vet inte

Annan

Nästan tre av fem (56 %) uppger att de fått information/genetisk vägledning från läkare inom 
specialistvård inför den genetiska testningen. Knappt en av fyra (23 %) fick det från läkare inom klinisk 
genetik. 

Genetisk testning ja
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29. Upplever du att du/din närstående fick bra information/genetisk vägledning kring resultatet efter den genetiska testningen?

Antal svar: 100
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Knappt hälften (48 %) uppger att information/genetisk vägledning kring resultatet efter den genetiska 
testningen var bra. Nästan tre av tio (28 %) tyckte inte att den var bra. 

Genetisk testning ja
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30. Av vem fick du information/genetisk vägledning kring resultatet efter den genetiska testningen? Du kan välja flera svarsalternativ.

Antal svar: 101, Valda alternativ: 114
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Annan

Genetisk testning ja

Knappt hälften (48 %) uppger att de fick information/genetisk vägledning kring resultatet efter den 
genetiska testningen från läkare inom specialistvård. Drygt en av fem (22 %) fick det från läkare inom 
klinisk genetik. 



Medlems-
undersökning 2021

31. Uppskatta hur mycket tid du/din närstående lägger ner i genomsnitt per vecka på vård och administration av det sällsynta 
hälsotillståndet (tex egenvård, kontakter med sjukvård, myndigheter, samhällsservice, med mera)

Antal svar: 290
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Drygt tre av tio (31 %) lägger i genomsnitt mindre än en timme per vecka på vård och administration av 
det sällsynta hälsotillståndet. Nästan en av fyra (24 %) lägger 2-5 timmar per vecka, medan en av tio (10 
%) lägger 6-10 timmar per vecka. Drygt en av tio (11 %) lägger mer än 11 timmar per vecka. 
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32. I vilken omfattning kan du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd arbeta, gå till förskola, skola eller annan sysselsättning?

Antal svar: 292
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100%
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Ingen förskola, skola eller annan sysselsättning

Vet inte

Vill inte ange

Drygt två av fem (43 %) med ett sällsynt hälsotillstånd kan arbeta, gå till förskola, skola eller annan 
sysselsättning till 100 %. Knappt en av sju (14 %) till 75 %, knappt en av fjorton (7 %) till 50 % och drygt 
en av sjutton (6 %) till 25 %. 
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33. Arbetar/studerar du/din närstående i mindre utsträckning än 100% på grund av det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 169
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Ja, förtydliga vid behov
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Nästan sju av tio (69 %) arbetar/studerar i mindre utsträckning än 100 % på grund av det sällsynta 
hälsotillståndet. En av fem (20 %) arbetar/studerar inte i mindre utsträckning på grund av det. 
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34. Vilken sysselsättning har du/din närstående?Skola omfattar alla stadier i grundskola, gymnasium och högskola/universitet

Följande frågor kommer att handla om din/din närståendes vardagliga sysselsättning

Antal svar: 230
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Vet inte

Vill inte ange

Drygt två av fem (43 %) arbetar, medan drygt en av fem (21 %) går i skola eller annan utbildning. 
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35. Upplever du/din närstående att arbetsgivaren/skolpersonal (eller liknande) har kunskap om det sällsynta hälsotillståndet, symtomen 
och hur arbetslivet, skolvardagen eller liknande påverkas?

Antal svar: 193
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Drygt en av tre (36 %) upplever att arbetsgivaren/skolpersonal (eller liknande) har kunskap om det 
sällsynta hälsotillståndet, symptomen och hur arbetslivet, skolvardagen eller liknande påverkas. Drygt två 
av fem (41 %) upplever inte det.
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36. Har du/din närstående mötts av förståelse på arbetsplatsen/skolan (eller liknande) för de utmaningar du/hen har utifrån din/sin 
diagnos?

Antal svar: 192

62%

22%

13%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja
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Drygt tre av fem (62 %) har mötts av en förståelse på arbetsplatsen/skolan (eller liknande) för de 
utmaningar de har utifrån sin/sina diagnoser. Drygt en av fem (22 %) har inte det. 
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37. Har du/din närstående fått det stöd och de anpassningar på arbetsplatsen/skolan (eller liknande) som du/hen eventuellt har behov av?

Antal svar: 193
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Ja

Nej. Vad saknar du?
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Vill inte ange

Knappt tre av fem (59 %) har fått det stöd och de anpassningar på arbetsplatsen/skolan (eller liknande) 
som de eventuellt har behov av. Drygt en av fem (22 %) har inte fått stöd eller anpassningar de har behov 
av. 
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38. Är du/din närstående i kontakt med andra samhällsfunktioner som du/hen upplever saknar kunskap om det sällsynta hälsotillståndet 
och som inte erbjuder det stöd och de anpassningar du/din närstående eventuellt har behov av?

Frågorna nedan handlar om din/din närståendes kontakt med viktiga samhällsfunktioner.

Antal svar: 294, Valda alternativ: 335
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upplever att det fungerar bra

Vet inte

Vill inte ange

Drygt en av fyra (27 %) har kontakt med försäkringskassan som de upplever saknar kunskap om det sällsynta 
hälsotillståndet och som inte erbjuder det stöd och anpassningar de har behov av. En av fjorton (7 %) har 
kontakt med arbetsförmedlingen. 
Annan funktion är exempelvis kommunen, vårdcentral, försäkringsbolag, tandläkare.
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39. Upplever du/din närstående att samhällsfunktioner utanför vården har förändrat sitt bemötande gentemot dig/din närstående över tid, 
om du/hen tittar tillbaka tio år?

Antal svar: 294
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Knappt tre av tio (29 %) upplever inte att samhällsfunktioner utanför vården har förändrat sitt bemötande 
gentemot dem över tid. Mindre än en av sju (14 %) tycker bemötandet har förbättrats, medan knappt en 
av nio (11 %) tycker bemötandet har försämrats. 
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40. Tycker du att det stöd som ges till syskon är tillräckligt?

Antal svar: 291
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Inte relevant

Drygt en av sjutton (6 %) tycker att det stöd som ges till syskon är tillräckligt. Nästan en av fem (19 %) 
tycker att stödet till syskon inte är tillräckligt. 
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41. Anser du/din närstående att det finns tillräcklig kunskap om hur livet med det sällsynta hälsotillståndet kommer se ut när du/din 
närstående blir äldre?

Frågorna nedan kommer handla om din/din närståendes åldrande.

Mer än hälften tror inte att det finns tillräcklig kunskap om hur livet med det sällsynta hälsotillståndet 
kommer se ut när de blir äldre, varken hos dem själva, hos vårdkontakterna eller hos samhällsfunktioner 
utanför vården som de är i kontakt med. Knappt en av fem (18 %) anser att de själva/sin närstående har 
tillräcklig kunskap om detta. 
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42. Tycker du att det finns tillräckligt med hjälp och stöd från vård och samhällsfunktioner när du/din närstående blir äldre?

Antal svar: 296
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Knappt tre av tio (29 %) tycker inte att det finns tillräckligt med hjälp och stöd från vård och 
samhällsfunktioner när de blir äldre, medan knappt en av elva (9 %) tycker det. 
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43. Har du/din närstående någon gång under de senaste 6 månaderna besökt hälso- och sjukvården?

Frågorna nedan handlar om hälso- och sjukvård.

Annat omfattar exempelvis företagshälsovård, fysioterapeut, tandläkare, psykolog, specialisttandvård, tandhygienist. 
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43. Har du/din närstående någon gång under de senaste 6 månaderna besökt hälso- och sjukvården?

Primärvård fysiskt
Knappt en av fyra (23 %) har inte besökt primärvården fysiskt. En av fem (20 %) har gjort det en gång, knappt en av fyra (24 
%) har gjort det 2-3 gånger, medan nästan tre av tio (29 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Primärvård digitalt
Nästan tre av fyra (73 %) har inte besökt primärvården digitalt. Drygt en av fjorton (7 %) har gjort det en gång, drygt en av
fjorton (7 %) har gjort det 2-3 gånger, medan en av tjugo (5 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Specialistvård
Drygt tre av tio (31 %) har inte besökt specialistvård. Drygt en av fem (22 %) har gjort det en gång, drygt en av fyra (25 %)
har gjort det 2-3 gånger, medan knappt en av sex (16 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Sjukhus
Nästen två av fem (37 %) har inte besökt sjukhus. Knappt en av fem (19 %) har gjort det en gång, en av fem (20 %) har gjort 
det 2-3 gånger, medan knappt en av fem (18 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Habilitering
Drygt två av tre (68 %) har inte besökt habilitering. Knappt en av tretton (8 %) har gjort det en gång, drygt en av sjutton (6 
%) har gjort det 2-3 gånger, och knappt en av tretton (8 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Rehabilitering
Drygt två av tre (68 %) har inte besökt rehabilitering. Drygt en av sjutton (6 %) ) har gjort det en gång, knappt en av tretton 
(8 %) har gjort det 2-3 gånger, och en av tio (10 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Annat
Drygt hälften (52 %) har inte besökt annan hälso- och sjukvård. En av tio (10 %) har gjort det en gång, knappt en av elva (9 
%) har gjort det 2-3 gånger, och knappt en av fjorton (7 %) har gjort det fler än 3 gånger. 

Kommentarer till fråga 43.
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44. Hur stor del av din/din närståendes vård bedömer du sker i primärvården? Dvs. på en vårdcentral/hälsocentral.

Antal svar: 293
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Tre av tio (30 %) bedömer att mer än hälften av deras vård sker i primärvården. Knappt en av tre (33 %) 
bedömer att mindre än hälften av deras vård sker i primärvården. 
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45. Ange hur stort förtroende du/din närstående har för:

Endast cirka en av tio har mycket stort förtroende för vården. Störst förtroende har man för personalen 
på sjukhusen och personalen inom hälso- och sjukvården där nästan tre av fem (59 %) uppger att de har 
ganska eller mycket stort förtroende. Därefter följer sjukhusen där knappt tre av fem (57 %) uppger att 
de har ganska eller mycket stort förtroende. Lägst förtroende har man för Hälso-/vårdcentraler där 
nästan tre av tio (29 %) har ganska eller mycket litet förtroende. 
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46. Upplever du/din närstående att kunskapsnivån inom vården är tillräcklig för att ge rätt behandling/uppföljning av det sällsynta 
hälsotillståndet? (Tänk på de senaste två åren)

Antal svar: 295
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Knappt tre av fem (58 %) upplever inte att kunskapsnivån inom vården är tillräcklig för att ge rätt 
behandling/uppföljning av det sällsynta hälsotillståndet. Knappt en av fyra (24%) upplever att 
kunskapsnivån är tillräcklig. 
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47. Ange hur väl du/din närstående instämmer med nedan påstående:

Antal svar: 294

Drygt två av tre (67 %) instämmer helt eller delvis i påståendet att de har tillgång till den hälso- och 
sjukvård de behöver. Nästan en av fyra (24 %) tar helt eller delvis avstånd från det påståendet. 

Jag/min närstående har tillgång till den hälso- och sjukvård jag/hen behöver.
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47. Ange hur väl du/din närstående instämmer med nedan påstående:

Antal svar: 294

Tre av tio (30 %) instämmer helt eller delvis i påståendet att de någon gång blivit nekade vård p g a sitt 
sällsynta hälsotillstånd. Drygt två av fem (43 %) tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 

Upplever du/din närstående att du/hen någon gång blivit nekad vård p g a ditt/sitt sällsynta hälsotillstånd? 
(tex inte blivit mottagen av en akutmottagning, inte fått behandling för halsont eller annan vanlig åkomma)
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48. I vilken utsträckning upplever du/din närstående att:

Antal svar: 287

Nästan två av fem (37 %) upplever att vården i hög eller mycket hög grad uppmuntrar till 
prevention/förebyggande av god hälsa. En av fyra (25 %) upplever det i låg grad och drygt en av sju (15 %) 
upplever inte alls det. 

Vården uppmuntrar till prevention/förebyggande av god hälsa?
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49. Har du/din närstående fått en individuell vårdplan, där mål och tidsplan för behandlingar beskrivs?

Antal svar: 294
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Ja, skriftlig

Ja, muntlig

Nej, varken skriftlig eller muntlig

Vet inte vad en individuell vårdplan är

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan tre av fem (57 %) har inte fått vare sig skriftlig eller muntlig individuell vårdplan. Endast drygt en av 
fem (21 %) har fått en skriftlig eller muntlig sådan. En av tjugofem (4 %) vet inte vad en individuell vårdplan 
är. 
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50. Har du/din närstående tillgång till habilitering?

Antal svar: 295

21%

26%

21%

19%

0%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ja

Nej jag/hen behöver inte

Nej, men jag/hen anser att jag/hen har behov av det

Vet inte, tveksam

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt en av fem (21 %) har tillgång till habilitering. Drygt en av fyra (26 %) har inte tillgång till 
habilitering och behöver inte det. Drygt en av fem (21 %) har inte tillgång till habilitering, men anser att 
de har behov av det. 
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51. Saknar du/din närstående information om ditt/din närståendes sällsynta hälsotillstånd?

Antal svar: 296
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Ja. (Ge gärna exempel på vilken information du/hen
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Drygt en av fem (21 %) anser att de saknar information om det sällsynta hälsotillståndet. Drygt tre av 
fem (61 %) anser inte att de saknar information om det sällsynta hälsotillståndet.  
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52. I vilken utsträckning upplever du att följande uttalanden stämmer för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd eller din närstående 
generellt:

Frågorna nedan handlar om din/dina närståendes vårdmötenVi ber dig besvara i vilken grad du instämmer i följande påståenden utifrån två tidsperspektiv. Först utgår du från 
hur du generellt upplever dina kontakter i vården. Sedan utgår du från hur du upplevt vården under covid-19.

Antal 
svar
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Att vården är anpassad till dina behov och önskemål

Att vården hjälper dig att själv hantera/förbättra din egen hälsa, t.ex. genom
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53. I vilken utsträckning instämmer du med samma uttalanden vad gäller de senaste 12 månaderna, under Covid-19

VårdmötenVi ber dig besvara i vilken grad du instämmer i följande påståenden utifrån två tidsperspektiv. Först, utgår du från hur du generellt upplever dina kontakter i 
vården. Sedan utgår du från hur du upplevt vården under covid-19.
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Att vården är anpassad till dina behov och önskemål

Att vården hjälper dig att själv hantera/förbättra din egen hälsa, t.ex. genom
stöd till egenvård

I mycket hög grad I hög grad I låg grad Inte alls Tveksam, vet ej Inte relevant
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I vilken utsträckning upplever du att följande uttalanden stämmer för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd eller din närstående 
generellt, samt även vad gäller de senaste 12 månaderna, under Covid-19

Att det är lätt att få träffa vårdpersonal när du har behövt det
Drygt hälften (53 %) instämmer i hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra vad gäller de senaste 12 månaderna, under 
covid-19, är knappt två av fem (39 %). 

Drygt en av fyra (27 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av elva (9 %) instämmer inte alls. Motsvarande siffror vad 
gäller de senaste 12 månaderna, under covid-19, är att nästan tre av tio (28 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av 
åtta (12 %) instämmer inte alls. 

Att samordningen av dina kontakter med vården sker på ett ändamålsenligt sätt
Nästan en av tre (32 %) instämmer i hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra vad gäller de senaste 12 månaderna, 
under covid-19, är knappt tre av tio (30 %).

Drygt en av fyra (26 %) instämmer i låg grad, medan drygt en av fem (31 %) instämmer inte alls. Motsvarande siffror vad 
gäller de senaste 12 månaderna, under covid-19, är att knappt en av fyra (23 %) instämmer i låg grad, medan drygt en av 
fem (21 %) instämmer inte alls. 

Att du känner dig delaktig i besluten om hur din vård utformas och genomförs
Hälften (50 %) instämmer i hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra vad gäller de senaste 12 månaderna, under covid-
19, är två av fem (40 %). 

En av fyra (25 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av elva (9 %) instämmer inte alls. Motsvarande siffror vad gäller de 
senaste 12 månaderna, under covid-19, är att en av fem (20 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av sju (14 %) 
instämmer inte alls. 

Kommentarer till fråga 52 och 53.
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I vilken utsträckning upplever du att följande uttalanden stämmer för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd eller din närstående 
generellt, samt även vad gäller de senaste 12 månaderna, under Covid-19

Att vården är anpassad till dina behov och önskemål
Knappt två av fem (38 %) instämmer i hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra vad gäller de senaste 12 månaderna, 
under covid-19, är knappt en av tre (33 %). 

Drygt en av tre (35 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av åtta (12 %) instämmer inte alls. Motsvarande siffror vad 
gäller de senaste 12 månaderna, under covid-19, är att knappt tre av tio (29 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av 
sju (14 %) instämmer inte alls. 

Att vården hjälper dig att själv hantera/förbättra din egen hälsa, t.ex. genom stöd till egenvård 
Drygt en av fyra (27 %) instämmer i hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra vad gäller de senaste 12 månaderna, 
under covid-19, är en av fyra (25 %).

Drygt tre av tio (31 %) instämmer i låg grad, medan knappt en av sex (18 %) instämmer inte alls. Motsvarande siffror vad 
gäller de senaste 12 månaderna, under covid-19, är att knappt tre av tio (28 %) instämmer i låg grad, medan nästan en av 
fem (19 %) instämmer inte alls. 

Kommentarer till fråga 52 och 53.
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54. Upplever du att vårdens bemötande har förändrats över tid, om du tittar tillbaka tio år?

Antal svar: 296
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Nej

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan en av fyra (24 %) upplever att bemötandet inom vården har förbättrats över tid, medan drygt en 
av sju (15 %) upplever att bemötandet har försämrats över tid. Drygt en av fem (22 %) upplever ingen 
förändring avseende vårdens bemötande över tid. 
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55. Skulle du och din familj vara hjälpt av att ha en kontaktperson som hjälper dig med samordning och kontinuitet i dina kontakter inom 
vården och övriga samhällsfunktioner?

Antal svar: 295
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Nästan hälften (46 %) anser att de och deras familj skulle vara hjälpt av att ha en kontaktperson som 
hjälper dem med samordning och kontinuitet i deras kontakter inom vården och övriga 
samhällsfunktioner. Drygt en av fem (21 %) anser inte att de skulle vara hjälpta av det. 
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56. Har du/din närstående en eller flera fasta vårdkontakter?

Antal svar: 293
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Inte relevant

En av fem (20 %) har en fast vårdkontakt, medan drygt två av fem (41 %) har flera fasta vårdkontakter. 
Knappt en av fem (19 %) har ingen fast vårdkontakt, men skulle ha behov av det. Drygt en av tretton (8 %) 
har ingen vårdkontakt och tycker inte att de har behov av en sådan. En av tjugofem (4 %) vet inte vad en 
fast vårdkontakt är. 
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57. Vilken yrkeskategori har dina/din närståendes fasta vårdkontakt/er? Du kan välja flera svarsalternativ

Frågor nedan rör din/din närståendes fasta vårdkontakter

Antal svar: 183, Valda alternativ: 419
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Annan

Av de som har fasta vårdkontakter har nästan tre av fyra (74 %) dem inom yrkeskategorin läkare inom 
specialistvård/sjukhus. Två av fem (40 %) är läkare inom primärvård och två av fem (40 %) är 
fysioterapeut/sjukgymnast. Drygt en av fyra (26 %) är sjuksköterska inom specialistvård/sjukhus.
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58. Upplever du att din/din närståendes fasta vårdkontakt/er hjälper dig i kontakterna med vården samt med att samordna vårdens 
insatser?

Antal svar: 181

40%

26%

26%

1%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ja. Förtydliga hur
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Av de som har fasta vårdkontakter upplever två av fem (40 %) att dessa hjälper dem i kontakterna med 
vården samt med att samordna vårdens insatser. Drygt en av fyra (26 %) upplever inte det.  
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59. Var anser du/din närstående att den bästa informationen om det sällsynta hälsotillståndet finns? Du kan välja max tre 
informationskällor.

Frågorna nedan handlar om expertkunskapen kring det sällsynta hälsotillståndet.

Antal svar: 294, Valda alternativ: 711
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På nätet (googlar)

Vänner bekanta

Annat

Bästa informationskällor om det sällsynta hälsotillståndet är Andra diagnosförbund, -föreningar, eller –
nätverk som uppges av drygt två av fem (44 %), sedan följer Riksförbundet Sällsynta diagnoser uppges av 
nästan en av tre (32 %). Läkare uppges av drygt tre av tio (31 %) och På nätet (googlar) uppges av tre av tio 
(30 %).



Medlems-
undersökning 2021

60. Har du/din närstående varit i kontakt med/fått behandling av någon som är expert på det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 296
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Knappt tre av fem (59 %) har varit i kontakt med/fått behandling av någon som är expert på det sällsynta 
hälsotillståndet. Drygt en av tre (35 %) har inte varit det. 
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61. Har du/ din närstående varit i kontakt med/fått behandling av ett medicinskt expertcenter eller expertteam för ditt/din närståendes 
sällsynta hälsotillstånd?

Antal svar: 295
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Drygt två av fem (43 %) har varit i kontakt med/fått behandling av ett medicinskt expertcenter eller 
expertteam för sitt sällsynta hälsotillstånd. Drygt två av fem (43 %) har inte varit i kontakt med/fått 
behandling av ett medicinskt expertcenter eller expertteam för sitt sällsynta hälsotillstånd.
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62. Tycker du/din närstående att processen för att utvärdera och fatta beslut om tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar i Sverige 
är:

Frågorna nedan handlar om läkemedel och behandling för det sällsynta hälsotillståndet.

Antal svar: 295

Mer än hälften vet inte hur processen för att utvärdera och fatta beslut om tillgång till läkemedel mot 
sällsynta sjukdomar i Sverige fungerar. Färre än en av tio tycker att den är tydlig, öppen eller lätt att 
förstå. 
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63. Finns det läkemedelsbehandling för det sällsynta hälsotillståndet som du/din närstående har?

Antal svar: 296
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För nästan två av fem (37 %) finns ingen läkemedelsbehandling mot det sällsynta hälsotillståndet. För 
drygt en av tre (34 %) finns det läkemedelsbehandling som är tillgänglig i Sverige. Nästan en av fyra (24 %) 
vet inte om det finns någon läkemedelsbehandling mot det sällsynta hälsotillståndet
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64. Behandlas du/din närstående med något av de läkemedel som finns för det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 109
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Nej ingen behandling genomförs

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Tre av fyra (75 %) får behandling i Sverige med läkemedelsförmån. Hos drygt en av sju (15 %) genomförs 
ingen behandling. 
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65. Vad är anledningen till att du/din närstående inte behandlas med något av de läkemedel som finns för det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 16
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Jag/min närstående önskar inte behandlas med de
läkemedel som finns för det sällsynta hälsotillståndet

Jag/min närstående väntar på besked om behandling med
de läkemedel som finns för det sällsynta hälsotillståndet

Jag/min närstående har fått besked om att hälso- och
sjukvården inte kommer att erbjuda behandling med de
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Vet inte
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Inte relevant

Annat

Drygt en av sjutton (6 %) önskar inte behandlas med de läkemedel som finns för det sällsynta 
hälsotillståndet. Drygt en av sjutton (6 %) väntar på besked om behandling. Drygt en av åtta (13 %) har 
fått besked om att de inte kommer att erbjudas den behandling med de läkemedel som finns för det 
sällsynta hälsotillståndet. 
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66. Deltar du/din närstående i en klinisk läkemedelsprövning?

Frågorna nedan handlar om kliniska läkemedelsprövningar.

Antal svar: 294
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Drygt nio av tio (91 %) deltar inte i någon klinisk läkemedelsprövning. En av tjugo (5 %) vet inte vad en 
klinisk läkemedelsprövning är. 
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67. Har du/din närstående tidigare deltagit i en klinisk läkemedelsprövning?

Antal svar: 280
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Nio av tio (90 %) har inte tidigare deltagit i en klinisk läkemedelsprövning. Endast knappt en av tjugo (5 
%) har deltagit i en sådan. 
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68. Skulle du/din närstående vilja delta i en klinisk läkemedelsprövning?

Antal svar: 282
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Nästan tre av tio (31 %) skulle vilja delta i en klinisk läkemedelsprövning, medan tre av tio (30 %) inte 
skulle vilja det. Nästan två av fem (38 %) vet inte om de vill delta i en klinisk läkemedelsprövning. 
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69. Innan vi går vidare till de två sista delarna som handlar om munhälsa och covid-19, finns det något område som berör det sällsynta 
hälsotillståndet som du/din närstående vill lyfta?

Antal svar: 290
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Nej

Ja, nämligen

Drygt en av sex (17 %) har lämnat någon form av öppen kommentar om något de vill lyfta avseende det 
sällsynta hälsotillståndet. 
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RESULTAT 
TANDVÅRDSFRÅGOR
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70. Har du/din närstående regelbunden kontakt med tandvården? (regelbunden = minst en gång om året)

Frågorna nedan handlar om mun- och tandhälsa.

Antal svar: 294
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Ja

Nej

Vet inte

Vill inte ange

Drygt tre av fyra (77 %) har regelbunden kontakt med tandvården, medan drygt en av fem (21 %) inte har 
det.  
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71. Har du/din närstående någonsin avstått från tandvård på grund av något av följande? Du kan välja flera svarsalternativ.

Antal svar: 293, Valda alternativ: 321
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Lång resa

Tidsbrist

För dyrt

Nej

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Annat

Drygt en av fem (21 %) har avstått från tandvård p g a att det var för dyrt. Bland Annat nämns till 
exempel tandläkarskräck, brist på tider, covid-19, jobbigt att ta sig dit. 
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72. Känner du/din närstående dig delaktig i planeringen av den egna tandvårdsbehandlingen?

Antal svar: 295
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Ja

Nej, jag känner inte behov av det

Nej, men skulle vilja vara mer delaktig. Förtydliga gärna

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Mer än hälften (54 %) känner sig delaktiga i planeringen av den egna tandvårdsbehandlingen. Drygt en av 
sex (18 %) känner sig inte det och anser inte heller att de har behov av det. Knappt en av elva (9 %) 
känner sig inte delaktig i planeringen av den egna tandvårdsbehandlingen, men skulle skulle vilja vara 
mer delaktiga i den.
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73. Har det varit svårigheter att byta från barntandvård till vuxentandvård?

Antal svar: 246

4%

49%

8%

2%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja. Förtydliga gärna

Nej

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Knappt hälften (49 %) tycker inte att det varit svårt att byta från barntandvård till vuxentandvård. En av 
tjugofem (4 %) tycker att det har varit svårt att byta från barntandvård till vuxentandvård. 
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74. Kan symptom från tänder och/eller munnen ingå som en del i ditt/din närståendes sällsynta hälsotillstånd?

Antal svar: 292
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Ja
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Inte relevant

För nästan tre av fem (59 %) kan symptom från tänder och/eller munnen ingå som en del i deras sällsynta 
hälsotillstånd. För en av fem (20 %) kan det inte det. Knappt en av fem (19 %) vet inte om symptom från 
tänder och/eller munnen kan ingå som en del i deras sällsynta hälsotillstånd.
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Frågor nedan handlar om hur det sällsynta hälsotillståndet påverkar din tand- och munhälsa.

Nästan två av fem (37 %) uppger att de besöker sin tandläkare oftare än en gång per år p g a det sällsynta hälsotillståndet. 
Drygt hälften (55 %) uppger att de inte gör det.

Mer än hälften (52 %) uppger att de inte fått tydlig information från sin tandläkare hur den sällsynta diagnosen eller ev. 
medicinering kan påverka deras tandhälsa. Drygt en av tre (34 %) har fått tydlig information. 

Nästan hälften (47 %) uppger att de har fått information om hur de kan förebygga och underhålla god 
munhygien i samband med sin diagnos. Två av fem (40 %) uppger att de inte har fått det. 

Antal 
svar
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Har du /din närstående fått information hur du kan förebygga och underhålla
god munhygien i samband med din diagnos?

Ja Nej Vet inte Vill inte ange Inte relevant



Medlems-
undersökning 2021

76. Har du/din närstående tillgång till hjälpmedel gällande tand- och munhälsa?

Antal svar: 176
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Ja

Nej, jag behöver inga

Nej, men jag skulle behöva till exempel följande

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan en av fyra (23 %) uppger att de har tillgång till hjälpmedel gällande tand- och munhälsa. Drygt två 
av fem (43 %) uppger att inte har det och att de inte behöver några hjälpmedel. Knappt av fem (19 %) har 
inte tillgång till hjälpmedel gällande tand- och munhälsa, men uppger att de skulle behöva det. 
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77. Känner din/din närståendes tandläkare till det sällsynta hälsotillståndet?

Antal svar: 176
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Har ingen (fast) tandläkare

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt hälften (53 %) uppger att deras tandläkare känner till det sällsynta hälsotillståndet. Drygt en av 
åtta (14 %) uppger att deras tandläkare inte känner till det. Drygt en av fem (22 %) vet inte om 
tandläkaren känner till det sällsynta hälsotillståndet. Nästan en av åtta (12 %) har ingen fast tandläkare. 
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78. Har du/din närstående varit hos, eller har erbjudits tid för, en specialisttandläkarbedömning med anledning av det sällsynta
hälsotillståndet?

Antal svar: 177
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Ja

Nej och jag behöver ingen

Nej, men jag anser att jag skulle behöva det

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan en av tre (33 %) uppger att de har varit hos, eller erbjudits tid för, en 
specialisttandläkarbedömning med anledning av det sällsynta hälsotillståndet. Tre av tio (30 %) har inte 
det och anser också att de inte har det behovet. Nästan en av fyra (24 %) har inte det, men anser att de 
skulle behöva det. 



Medlems-
undersökning 2021

79. Hur fick du/din närstående kontakt med specialisttandvården?

Antal svar: 59
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Remiss från sjukvården

Remiss från ordinarie tandläkare

Sökte kontakt själv

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Annat

Nästan hälften (46 %) fick kontakt med specialisttandvården via remiss från ordinarie tandläkare. Nästan 
en av tre (32 %) fick det via remiss från sjukvården, medan en av tio (10 %) själv sökte kontakt med 
specialisttandvården. Bland Annat nämns remiss från akut tandläkare, remiss från 
specialistbarntandvården, remiss från habiliteringen.
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80. Är du/din närstående 24 år eller äldre?

Antal svar: 292

78%

22%
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Ja, 24 år eller äldre

Nej, yngre än 24 år

Knappt fyra av fem (78 %) är äldre än 24 år, och drygt en av fem (22 %) är yngre än 24 år.  
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81. Har du/din närstående behövt genomföra större behandling för dina/sina tänder utöver undersökningar och enklare förebyggande
behandling som t ex putsa tänderna, ta bort lite tandsten, fluorlackning?

Antal svar: 232
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41%
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Ja

Nej

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt hälften (52 %) har behövt genomföra större behandling för sina tänder utöver undersökningar och 
enklare förebyggande behandling. Drygt två av fem (41 %) har inte behövt det. 
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82. Har du/din närstående fått information om olika tandvårdsstöd som eventuellt kan vara aktuella för dig/hen?

Antal svar: 231
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Knappt tre av tio (28 %) har fått information om olika tandvårdsstöd som eventuellt kan vara aktuella för 
dem. Drygt hälften (52 %) har inte fått det, medan knappt en av åtta (12 %) inte vet om de fått det.



Medlems-
undersökning 2021

83. Vem informerade om tandvårdsstöden?

Antal svar: 67
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Inte relevant

Annan

Nästan hälften (46 %) blev informerade om tandvårdsstöden från en tandläkare. Knappt en av sex (16 %) 
hade sökt information själv. Nästan en av åtta (12 %) fick information från en tandhygienist. Exempel på 
Annan är bettspecialist, habiliteringen, Centrum för Sällsynta Diagnoser. 
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84. Har du/din närstående fått ekonomiskt bidrag/tandvårdsstöd för tandbehandling utöver det vanliga högkostnadsskyddet? T ex som 
Led i sjukdom, F11 sällsynt diagnos med eller utan orofacial funktionsnedsättning, Särskilt Tandvårdsbidrag, Privat försäkring eller annan 
ersättning?
Antal svar: 233
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Ja

Nej. Förtydliga vid behov

Sökt men fått avslag. Förtydliga vid behov

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt hälften (55 %) har inte fått ekonomiskt bidrag/tandvårdsstöd för tandbehandling utöver det vanliga 
högkostnadsskyddet. Knappt en av sju (14 %) har fått det, medan knappt en av sjutton (6 %)har sökt det, 
men fått avslag. 
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85. Har det varit svårt att få läkarintyg för att söka tandvårdsstöd?

Antal svar: 46
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Nej, förtydliga vid behov

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt en av fem (22 %) tycker det har varit svårt att få läkarintyg för att söka tandvårdsstöd. Drygt tre 
av fem (63 %) tycker inte det, medan nästan en av nio (11 %) inte vet. 
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86. Anser du/din anhörig att du behöver/behövde tandställning?

Antal svar: 34
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En av fem (20 %) anser att de behöver/behövde tandställning. Drygt tre av fem (62 %) anser inte det. 

Frågan är filtrerad på ”Hur gammal är du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd? Ålder 12-18 år och 19-24 år. 
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87. Har du/din anhörig erbjudits bedömning av tandregleringsspecialist?

Antal svar: 34
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Nej och jag har inte behövt

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan en av tre (32 %) har erbjudits bedömning av tandregleringsspecialist. Drygt en av sjutton (6 %) 
har inte erbjudits det, men de hade velat bli erbjudna det. Nästan hälften (47 %) har inte erbjudits det 
och tycker heller inte att de har det behovet. 

Frågan är filtrerad på ”Hur gammal är du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd? Ålder 12-18 år och 19-24 år. 
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88. Anser tandvården att du/din anhörig behöver/behövde tandställning?

Antal svar: 34
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Ja, men jag anser inte det. Förtydliga vid behov

Nej, men jag anser det. Förtydliga vid behov

Nej, och jag instämmer

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Hos drygt en av sex (17 %) med sällsynt hälsotillstånd anser tandvården att dessa behöver tandställning. Hos 
nästan tre av fem (59 %) med sällsynt hälsotillstånd anser tandvården att dessa inte behöver tandställning, 
och personerna själva instämmer i detta. Hos knappt en av trettiotre (3 %) anser tandvården att dessa inte 
behöver tandställning, men de själva anser att de behöver det. 

Frågan är filtrerad på ”Hur gammal är du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd? Ålder 12-18 år och 19-24 år. 
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89. Har du/din anhörig erbjudits tandställning?

Antal svar: 34
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Nej, men jag hade velat ha. Förtydliga vid behov

Nej, och jag instämmer

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Nästan en av fyra (23 %) har erbjudits tandställning. Nästan tre av fem (59 %) har inte erbjudits 
tandställning, och de själva instämmer i detta. Drygt en av sjutton (6 %) har inte erbjudits tandställning, 
men de själva anser att de behöver det. 

Frågan är filtrerad på ”Hur gammal är du/din närstående med ett sällsynt hälsotillstånd? Ålder 12-18 år och 19-24 år. 
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RESULTAT 
COVID-19-FRÅGOR
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90. Hur har tillgången till vård fungerat under utbrottet av covid-19 (februari 2020 fram tills nu)?

Frågor nedan handlar om covid-19 och dess påverkan på din/din närståendes hälsa och sjukvård

Antal svar: 296
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Inte relevant

Knappt tre av tio (29 %) tycker att tillgången till vård under utbrottet av covid-19 fungerat som tidigare, 
utan störning. Drygt två av fem (42 %) tycker att tillgången fungerat med vissa störningar. Knappt en av 
sex (16 %) tycker att tillgången till vård fungerat med betydande störningar, medan en av tjugofem (4 %) 
tycker att den inte fungerat alls. 
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91. Har annan vård eller stöd ställts in, bortsett från medicinsk vård?

Antal svar: 285
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Ja, specificera i gärna vilken typ av vård eller stöd
(exempelvis socialt stöd via Socialtjänstlagen eller LSS, re-

/habilitering, fysioterapi, logoped, besök hos
kurator/psykolog eller liknande).

Nej

Inte relevant

För nästan en av fem (19 %) har annan vård eller stöd ställts in. 
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92. Har du/din närstående redan vaccinerats för covid-19?

Antal svar: 293
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Drygt fyra av fem (84 %) har vaccinerats för covid-19, knappt en av sju (14 %) har inte gjort det. 
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93. Har du/din närstående fått biverkningar av covid-19-vaccinet?

Antal svar: 248

61%

35%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nej

Ja, lätta biverkningar. Vilka då:

Ja, svåra biverkningar. Vilka då:

Drygt tre av fem (61 %) fick inga biverkningar av covid-19-vaccinet. Drygt en av tre (35 %) fick lätta 
biverkningar, medan en av tjugofem (4 %) fick svåra biverkningar av covid-19-vaccinet. 
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94. Kommer du/din närstående vaccineras för covid-19?

Antal svar: 43
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Av de som inte vaccinerats för covid-19, kommer knappt en av sju (14 %) göra det. Nästan en av tre 
(32 %) kommer inte göra det, medan knappt hälften (49 %) inte vet om de kommer att göra det. 
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95. Om du/din närstående är osäker eller har bestämt dig/sig att inte vaccineras för covid-19, ange anledningen nedan

Antal svar: 36
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På grund av det sällsynta hälsotillståndet

På grund av annan hälsorelaterad orsak

Vet inte

Vill inte ange

Av andra skäl

Av de som inte vaccinerats för covid-19 anger nästan en av fem (19 %) det sällsynta hälsotillståndet som 
skäl till att inte vaccineras. Drygt en av sjutton (6 %) anger annan hälsorelaterad orsak. Drygt tre av fem 
(64 %) anger andra skäl, exempelvis att de är för unga.
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96. Om du/din närstående inte kommer att vaccineras för covid-19, ange vems rekommendation du/hen följer.

Antal svar: 35, Valda alternativ: 42
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Rekommendation från internationella läkare/sjukvården

Rekommendation från annan aktör i Sverige till exempel myndigheter, andra
samhällsaktörer, andra aktörer som t.ex. diagnosföreningar eller annat. Ange

gärna vilken/vilka
Rekommendation från annan aktör utanför Sverige till exempel myndigheter,
samhällsaktörer, andra aktörer som t.ex.diagnosföreningar med mera. Ange

gärna vilken/vilka

Utan rekommendation från någon särskild

Annans, nämligen

Vet inte

Vill inte ange

Inte relevant

Drygt två av fem (43 %) anger som anledning till att de inte kommer att vaccineras är rekommendation 
från svensk läkare/sjukvården. En av fem (20 %) anger rekommendation från annan aktör i Sverige t ex 
myndigheter eller andra aktörer. Drygt en av sex (17 %) anger utan rekommendation från någon särskild. 
Knappt en av elva (9 %) anger rekommendation från internationella läkare/sjukvården som anledning.
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Undersökningen genomfördes av Stoswe

Kontaktperson Stoswe:
Peter Annerbäck, 072-28 58 61 
peter@stoswe.se
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www.stoswe.se


