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Som et tilbud om fleksibilitet i din behandling anven-

der vi et elektronisk spørgeskema, som hedder 

Ambu-IBD.  

 

Ambu-IBD er et skema, du kan udfylde hjemmefra. 

Ud fra dine svar i spørgeskemaet, kan lægen fra am-

bulatoriet følge med i din sygdom.  

 

Hvis du har det godt, og der er ro i din tarmsygdom, 

kan du – ved at besvare skemaet – undgå at blive 

indkaldt til unødvendige besøg i ambulatoriet.  

 

 

SÅDAN BRUGES AMBU-IBD 
 

Før vi begynder at bruge Ambu-IBD sammen med 

dig, får du grundig information om det af personalet i 

ambulatoriet.  

Du får brev fra os i Digital Post 

Når det er tid til at besvare spørgeskemaet, vil du 

modtage et brev fra os i Digital Post. Her står, hvor-

dan du skal besvare spørgeskemaet via hjemmesi-

den: 

www.ibd-nord.dk.  

 

Når du har besvaret spørgeskemaet 

Din besvarelse bliver læst af ambulatorielægen eller -

sygeplejersken i løbet af få dage. Ud fra dine svar 

vurderer vi, om du har behov for at blive ringet op af 

en læge eller en sygeplejerske og eventuelt få en tid i 

ambulatoriet.  

 

Hvis dine svar viser os, at der er ro i din tarmsygdom, 

bliver du ikke kontaktet. I stedet sender vi et nyt spør-

geskema til dig, når det igen er tid til et tjek.  

Spørgeskemaets indhold 

Formålet med spørgsmålene i skemaet er at få et 

bedre overblik over aktiviteten i din tarmsygdom og et 

indblik i, hvordan du klarer hverdagen med tarmsyg-

dommen.  

 

Skemaet indeholder spørgsmål om: 

 dit helbred 

 din tarmsygdom 

 dit liv med kronisk sygdom 

 din trivsel 

 din medicinske behandling.  

 

 

KONTAKT OG MERE VIDEN 
 

Har du spørgsmål, eller får du problemer med at ud-

fylde skemaet, er du velkommen til at kontakte ambu-

latoriet.  

 

Hvis du oplever en opblussen i din tarmsygdom, skal 

du ligeledes kontakte det ambulatorium, du er tilknyt-

tet – og ikke vente på at besvare næste spørge-

skema.  
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