
REBUS enkätfrågor som skickades per post till alla 30.000 deltagare 1970 
 
UNDERSÖKNING AV MEDICINSKT OCH SOCIALT SERVICEBEHOV 
KAROLINSKA INSTITUTET, Socialmedicinska Institutionen 
 

1. Vad har ni för yrke eller sysselsättning?................ 
2. Har ni några fritidssysselsättningar? Om ja, vilka?.................. 
3. Har ni svårt att klara av era dagliga göromål pga kroppsliga besvär?* 
4. Har ni svårt att klara av er dagliga göromål pga nervösa besvär? * 
5. Har ni svårt att klara av er dagliga göromål pga besvär på arbetsplatsen? * 
6. Har omgivningen för stora krav på er? * 
7. Ser ni mörkt på framtiden? * 
8. Känner ni er sjuk och dålig? * 
9. Har ni några sjukdomar eller långvariga besvär? Om ja, vilka?................ 
10. Är ni handikappad? Ja/nej 
11. Känner ni er uttröttad? * 
12. Besväras ni av yrsel? * 
13. Har ni svårt att gå i trappor? * 
14. Har ni svårt att gå inomhus? * 
15. Måste ni ta huvudvärkstabletter eller andra värktabletter? * 
16. Måste ni ta nervlugnande medicin? * 
17. Måste ni ta sömnmedicin? * 
18. Har ni bostadsbekymmer? Ja/nej 
19. Är era grannar i allmänhet trevliga och vänliga? * 
20. Har ni lätt att få vänner? * 
21. Brukar ni känna er missmodig när ni jämför er med andra? * 
22. Nyttjar ni alkohol? *  
23. Dricker ni minst en halv flaska sprit eller ett par flaskor vin i veckan? * 
24. Har alkoholen blivit ett problem för er? Ja/nej 
25. Har ni problem med någon av era närmaste? * 
26. Har ni stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop? *  
27. Har ni haft socialhjälp någon gång under de senaste 5 åren? Ja/nej 
28. Har ni varit ofrivilligt arbetslös någon gång de senaste 5 åren? Ja/nej 
29. Har ni vårdats på sjukhus mer än en månad någon gång de senaste 5 åren? Ja/nej 
30. Har ni sökt läkare för nervösa besvär någon gång de senaste 5 åren? Ja/nej 

 
*dessa frågor har svarsalternativ ofta/ibland/aldrig 


