
Med denne information vil vi spørge dig, om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse i 
Nyremedicinsk Klinik.

Projektet har til formål at undersøge, hvordan vi bedst tilrettelægger den ambulante opfølgning for 
patienter med nedsat nyrefunktion. 

Der er tale om en undersøgelse, hvor det ved lodtrækning bliver afgjort om din opfølgning i klinikken 
vil foregå med:

Birgith Engelst Grove, sygeplejerske og ph.d. studerende  
Afdeling for Nyresygdomme
Email: bigcri@rm.dk  | Tlf: 2890 4835

Per Ramløv Ivarsen,  overlæge
Nyremedicinsk Klinik
Aarhus Universitetshospital

Din deltagelse er naturligvis frivillig og det vil ikke få indflydelse på din behandling i afdelingen, hvis du 
ikke ønsker at deltage.

Du vil en af de kommende uger modtage et brev med posten med mere information om projektet, 
samt blive ringet op af projektsygeplejersken. Hvis du accepterer at deltage, vil du få nærmere besked 
næste gang du kommer i klinikken.

Din deltagelse er vigtig og kan give værdifulde svar om, hvordan vi bedst følger patienter med nedsat 
nyrefunktion. Vi håber derfor, at du har lyst til at deltage.

Med venlig hilsen
Personalet i Nyremedicinsk Klinik

A) Behovsstyret opfølgning: er ambulant opfølgning, hvor du hjemmefra udfylder 
et spørgeskema, som handler om symptomer på din nyresygdom. Dine svar bliver 
brugt til at vurdere om du har behov for en kontrol i Nyremedicinsk Klinik, en 
telefonkonsultation eller ikke har brug for at blive set på nuværende tidspunkt. Du kan 
altid selv bede om en tid i Nyremedicinsk Klinik.

B) Telefonkonsultation: er ambulant opfølgning, hvor du hjemmefra udfylder et 
spørgeskema, som handler om symptomer på din nyresygdom. Efter du har udfyldt 
skemaet vil du blive ringet op af en læge, og sammen vil I tale om, hvordan det går med 
dig og din nyresygdom bl.a. ud fra dine svar.

C) Ambulant kontrol i Nyremedicinsk Klinik: er ambulant opfølgning, hvor du 
indkaldes til rutinemæssige ambulante besøg i Nyremedicinsk Klinik. Dette er måden vi 
sædvanligvis følger patienter på i Nyremedicinsk Klinik. Hvis du ikke ønsker at deltage i 
dette projekt, vil dette være måden du indkaldes til dine fremtidige besøg i Klinikken.
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