
AmbuFlex

Vi ønsker at forbedre kvaliteten af vores tilbud i Lungemedicinsk Ambulatorium og har derfor 
indført et online spørgeskema. 
Hvis du har det godt og ikke føler behov for en tid i ambulatoriet, kan du i stedet for fysisk 
fremmøde svare på spørgeskemaet og skrive en kommentar. 
På den måde kan vi elektronisk følge din behandling og få vigtige oplysninger om din astma. 
Du kan altid ringe til os, hvis du har spørgsmål eller behov for en tid i ambulatoriet. 

Om spørgeskemaet
Formålet med spørgeskemaet er, at vi sammen med dig får et bedre overblik over dit helbred 
og din hverdag med astma. Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om sygdommens 
symptomer og din trivsel.

Hvad skal du gøre?
Du vil modtage et brev i din e-Boks, når du skal indtaste peakflowmålinger og besvare 
spørgeskema. I brevet er der information om, hvad du skal gøre.
Du skal indtaste dine peakflowmålinger to gange dagligt på hjemmesiden: www.teleastma.dk.
Log på ved at indtaste dit CPR-nummer og en kode.
Efter at have målt peakflow i 14 dage skal du besvare et spørgeskema om din astma på 
hjemmesiden: www.teleastma.dk. 
Log på ved at indtaste dit CPR-nummer og en kode.

Hvad sker der, når du har svaret?
Sygeplejersken ser på dine svar i løbet af en uge. I ferieperioder kan der gå lidt længere tid.
Du bliver kontaktet af os hvis:

• Du har et ønske om at blive ringet op eller få en tid i ambulatoriet 

• Vi ud fra dine besvarelser vurderer, at du skal kontaktes pr. telefon eller have en tid i 
ambulatoriet

Hvis der ikke er behov for yderligere kontakt, får du tilsendt et brev i din e-Boks, når det igen er 
tid til at måle peakflow og besvare spørgeskema.

Har du spørgsmål eller brug for hurtig hjælp?
Du er altid velkommen til at spørge personalet i dit ambulatorium eller klinik til råds, hvis du har 
problemer med at udfylde skemaet eller har andre spørgsmål. 
Har du brug for råd eller hjælp hurtigt, skal du altid ringe til dit ambulatorium eller klinik.
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