e-Boks brev til DANBIO patienter udsendes 21-26. april 2021 (Runde 3)
Sendes ud til alle patienter via e-Boks d. 21. april til 26. april 2021

Dig og din gigtsygdom i en tid med corona
Du modtager dette brev, fordi du er blevet fulgt på en gigtklinik inden for de seneste par år.
Vi vil hermed minde om, at indtastning om din gigt kan gøres hjemmefra. Dette giver dig en god mulighed
for at forberede dig i dagene før en planlagt samtale med gigtlægen eller sygeplejersken. Du kan indtaste
via din egen computer, tablet eller smartphone. Du kan finde mere information på danbio.dk, hvor du også
finder link til besvarelse (patient.danbio.dk). Du skal bruge NemID.

Frivillig spørgeskemaundersøgelse
Vi vil også gerne invitere dig til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen Dig og din gigtsygdom i en tid med
corona. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan den fortsatte corona-epidemi påvirker hverdagen
som gigtpatient.
Vi udsendte et lignende skema før sommerferien og i efteråret 2020, og vi har fortsat brug for at høre om
dine oplevelser. Du bedes derfor besvare, uanset om du har deltaget før. Dine personlige erfaringer vil give
os vigtig viden til at forstå, forbedre og styrke behandlingen af gigtpatienter i Danmark.
Du kan læse mere om undersøgelsen på danbio.dk/patientvejledninger
Sådan deltager du i spørgeskemaundersøgelsen
•
•
•
•
•
•

Log på via patient.danbio.dk
Brug NemID
Besvarelse kan ske via tablet, smartphone eller computer (Benyt Edge, Safari, Firefox eller Chrome,
benyt IKKE Explorer)
Du kan også blive spurgt om at deltage på touchskærmen i venteværelset
Besvarelsen tager ca. 10-15 minutter. Der er ikke rigtige eller forkerte svar. Du må gerne få hjælp af en
pårørende til at besvare skemaet
Oplever du tekniske problemer kan du finde hjælp på danbio.dk/faq

Du bedes besvare så snart som muligt og inden den 16. maj 2021.
Du skal svare på dine normale DANBIO-spørgsmål, før du kommer til spørgsmålene om Dig og din
gigtsygdom i en tid med corona.

Hvem er ansvarlige for undersøgelsen

Forskere ved Videncenter for reumatologi og rygsygdomme ved henholdsvis Rigshospitalet, Glostrup samt
Herlev, Gentofte står bag undersøgelsen i samarbejde med danske reumatologer.
Undersøgelsen er anmeldt og godkendt af Videncenter for Datatilsynsanmeldelser (nr. P-2020-543).
Da der er tale om en spørgeskemaundersøgelse er anmeldelse til en Videnskabsetisk komite ikke
nødvendig. Når data gøres op, vil alle dine oplysninger blive behandlet anonymt og fortroligt.
Det er helt frivilligt om du vil deltage. Hvis du ikke ønsker at deltage, vil det ikke påvirke dine nuværende

eller fremtidige rettigheder til behandling, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
På forhånd mange tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
Overlæge Dorte Vendelbo Jensen, professor Merete Lund Hetland og Overlæge Bente Glintborg
På vegne af gigtklinikker i Danmark og DANBIO databasen

PS: Du bedes se bort fra dette brev, hvis du ikke ønsker at deltage, eller hvis du ikke længere følges hos
gigtlægen.

