
Dig og din gigt i en tid med 
corona

En videnskabelig spørgeskemaundersøgelse

Information til afdelingerne

På vegne af gruppen bag undersøgelsen: Bente Glintborg, Dorte Vendelbo Jensen, Sara Engel, 
Mikkel Østergaard, Mogens Pfeiffer Jensen, Lene Terslev, Anne Pape (Zitelab), Merete Lund 

Hetland samt repræsentanter fra de lokale reumatologiske afdelinger

glintborg@dadlnet.dk



Formålet med denne power-point

• At informere alle DANBIOs brugere om spørgeskema-undersøgelsen
• Hvad er formålet

• Hvad er det for spørgsmål, der stilles til patienterne

• Hvor kan jeg få mere at vide



Baggrund

• En bevilling på 500.000 DKK fra Lundbeckfonden i April 2020 gjorde 
det muligt
• At udvikle en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse målrettet DANBIOs

patienter, Dig og din gigt i en tid med corona

• Derigennem at finansiere en hurtig lancering af DANBIO-hjemmefra

• Første spørgeskema udsendt maj 2020

• Andet spørgeskema udsendes oktober 2020



Formål med spørgeskemaundersøgelsen

• At afdække, hvordan corona-epidemien påvirker hverdagen som gigt-
patient

• Herunder
• Selvrapporteret COVID-19 smitte og konsekvenser

• Isolation og frygt

• Ændringer i medicinforbrug

• At udvikle DANBIO-hjemmefra infrastrukturen - og øge patienternes 
viden om, at de kan indtaste deres oplysninger hjemmefra



Spørgsmål til patienterne

• Du kan se en fuld version af spørgeskemaet via dette link: 
https://danbio-online.dk/research/covid-19-undersogelsen-dig-og-
din-gigt-i-en-tid-med-corona

• Patienterne tilgår spørgeskemaet via https://patient.danbio.dk

• Før patienten kan besvare, skal de:
• udfylde et standard-besøg i DANBIO
• give samtykke til COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen – hvis patient svarer 

nej, da ikke flere spørgsmål

https://danbio-online.dk/research/covid-19-undersogelsen-dig-og-din-gigt-i-en-tid-med-corona
https://patient.danbio.dk/


Hvor kan jeg få mere at vide

Før udsendelse af spørgeskemaer sendes information til

• Afdelingerne
• Mail til alle DANBIOs brugere
• Mail til alle afdelingsledelser og DANBIO kontaktpersoner
• Information på forsiden af www.danbio-online.dk

• Patienterne
• Invitation i e-Boks
• Information på forside af https://patient.danbio.dk
• Patientinformation: https://danbio.dk/patientvejledninger
• Hjælp ved typiske login-problemer: https://danbio.dk/faq
• Information i Ledsager, Gigtforeningens medlemsblad (Maj/Juni 2020)

http://www.danbio-online.dk/
https://patient.danbio.dk/
https://danbio.dk/patientvejledninger
https://danbio.dk/faq


https://patient.danbio.dk

https://patient.danbio.dk/


Tak for samarbejdet

• En repræsentant fra hver reumatologisk afdeling er inviteret til at 
deltage i det videnskabelige samarbejde

• Har du spørgsmål: kontakt Bente Glintborg, glintborg@dadlnet.dk

mailto:glintborg@dadlnet.dk

