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Nyt om DANBIO til ledelsen på de reumatologiske afdelinger 
 
 
 

Informationsmateriale 
DANBIO har udarbejdet materiale til både afdelingsledelser, patienter og personale 
på de reumatologiske afdelinger og hos privatpraktiserende reumatologer i Danmark 
med henblik på at forbedre patienternes oplevelse af DANBIO. Materialet udvikles 
løbende og altid i samråd med patientrepræsentanter og kan findes på danbio-
online.dk. 
 
Baggrunden for dette er studiet Patients’ views on routine collection of patient-
reported outcomes in rheumatology outpatient care – a multicenter focus group 
study, Primdahl et al. (2019) som viser, at patienter mangler viden om, hvad DANBIO 
er, hvorfor de skal besvare PRO-data, samt at de ikke oplever, at deres besvarelser 
bliver brugt i konsultationerne. I det nævnte studie kom patienterne med bud på, 
hvordan brugen af DANBIO kan forbedres.  
 

Hvad er DANBIO? 
DANBIO er en landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase, hvor både kliniske 
data og patienternes oplevelser samles fra alle reumatologiske afdelinger samt 
privatpraktiserende reumatologer. Patienterne giver deres vurdering af, hvordan de 
synes, det går med deres gigt og symptomer ved at svare på spørgsmål hjemmefra 
eller i venteværelset, inden de skal tale med en læge eller sygeplejerske. Databasen 
bruges i det daglige som et arbejdsredskab for læger og sygeplejersker til at følge 
udviklingen i patienternes gigt og behandling. Derudover bliver DANBIO brugt til 
forskning, som er med til at forbedre behandlingen af gigt. I forbindelse med 
forskning er patienterne altid fuldstændigt anonyme.  
 

Praktisk 
Patienterne kan nu besvare DANBIO hjemmefra på PC, tablet eller smartphone via 
patient.danbio.dk (login med NemID). Vi foreslår, at patienterne informeres om 
denne mulighed i de indkaldelsesbreve, der udsendes til patienterne forud for 
aftalerne. 
Hvis patienterne besvarer DANBIO på touchskærme i venteværelset foreslår vi, at 
der gives mulighed for: 

• at besvare spørgsmålene uden at andre kan se, hvad de svarer, f.eks. ved 
hjælp af afskærmning, da flere spørgsmål er af privat karakter  

• at kunne vælge mellem forskellige enheder til at besvare spørgsmål til 
DANBIO på, f.eks. tablets eller touchskærme samt at disse kan justeres 
afhængig af hvad patienten foretrækker. 
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Lokalt forankret DANBIO arbejdsgruppe 
Vi anbefaler, at der på hver afdeling nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe 
bestående af sygeplejersker, læger og sekretærer, som har fokus på såvel de fysiske 
rammer som udbredelsen af information om DANBIO til både patienter og 
personale. Der vil løbende både være nye patienter og nyt personale i en afdeling, og 
information om DANBIO har derfor brug for at blive udbredt jævnligt, ligesom 
informationen til den enkelte patient bør gentages over tid. Vi anbefaler derfor også, 
at der i oplæringen af nyt personale er fokus på, hvad DANBIO er, og hvordan 
DANBIO kan bruges i samarbejdet med patienterne.  
 
Du er altid velkommen til at kontakte DANBIOs sekretariat, hvis du har spørgsmål 
(databasen@danbio-online.dk). 
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