Dig og din gigtsygdom i en tid med corona
Du modtager dette brev, fordi du har været til kontrol på en gigtklinik inden for det seneste år.
Vi har to nyheder til dig:

Indtastning om din gigt kan gøres hjemmefra før en planlagt kontrol-tid
Vi vil informere dig om, at du nu hjemmefra kan indtaste de oplysninger om din gigtsygdom, som du ellers
plejer at taste på skærmen i venteværelset. Du kan forberede dig hjemmefra før en planlagt samtale med
gigtlægen eller -sygeplejersken, uanset om det er en konsultation på gigtklinikken eller en telefonsamtale.
Dine svar er vigtige for din behandling, både i denne tid med corona, men også fremover. Vi kalder den nye
mulighed for ”DANBIO hjemmefra”.
Du kan indtaste via din egen computer, tablet eller smartphone. Du kan finde mere information på
patient.danbio.dk, hvor du også finder link til besvarelse (du skal bruge NemID for at besvare).

Frivillig spørgeskemaundersøgelse til alle med gigt, svarfrist den 15. juni
For tiden beder vi alle, som følges med gigtsygdom ved en gigtklinik, om at deltage i
spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigtsygdom i en tid med corona”.
Vi håber derfor, at du snarest muligt vil deltage i undersøgelsen. Du svarer via patient.danbio.dk, hvor du
også finder mere information.
Corona-epidemien har ført til store forandringer. Vi vil gerne undersøge, hvad den har betydet for dig og
din gigt. Mange ting er ikke som de plejer. Måske er din tid på gigtklinikken blevet aflyst. Måske har du
ændret i din gigtmedicin. Corona-tiden kan have store konsekvenser for den enkelte – og måske også for
dig.
Vi beder dig om at deltage snarest og inden den 15. juni. Det tager cirka 15-20 minutter at besvare
skemaet. Det er danske gigtlæger, der står bag undersøgelsen. Dine data indsamles og behandles i henhold
til gældende dansk lovgivning. Det er helt frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen.
Hvis du ikke længere følges hos gigtlægen, bedes du se bort fra dette brev.
Vi håber, du har lyst til at deltage.
På forhånd mange tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
Overlæge Dorte Vendelbo Jensen og professor Merete Lund Hetland
På vegne af gigtklinikker i Danmark og DANBIO databasen

