
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  
 

Information til spørgeskemaet: ”Om din hverdag med muskelsygdom”  
 

ET BEDRE OG MERE FLEKSIBELT TILBUD I AMBULATORIET 
Vi ønsker at forbedre kvaliteten af vores tilbud i neuromuskulært ambulatorium, og har 
derfor indført et elektronisk spørgeskemasystem. Hvis du har det godt, og ikke føler behov 
for en tid i ambulatoriet, kan vi følge din behandling og få vigtige oplysninger om din 
muskelsygdom ved hjælp af dine svar i spørgeskemaet. Og du kan undgå unødvendige besøg 
i ambulatoriet. 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 din muskelsygdom. Spørgeskemaet indeholder en række 
spørgsmål om sygdommens symptomer og din trivsel. 
 
HVAD SKAL DU GØRE? 
Du bedes besvare spørgeskemaet, når du får det tilsendt. Du vælger selv, om du vil besvare 
en papirversion eller via internettet (vejledning herom følger spørgeskemaet).  Hvis du 
vælger at besvare spørgeskemaet på internettet (www.neuromidt.dk) får du mulighed for at 
skrive en kommentar. 
 
HVORDAN SKAL DU FORHOLDE DIG? 
Vi tilstræber at se din besvarelse indenfor 14 dage.  
 
Du bliver kontaktet af os, hvis: 
• Du selv 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 du ikke har behov for yderligere kontakt, får du tilsendt et nyt spørgeskema 1–4 gange 
årligt.  Oplever du en forværring i din sygdom, skal du kontakte lægen/ambulatoriet. Hvis 
du har behov for hurtig hjælp, er det ikke nok, at du udfylder spørgeskemaet, da der kan gå 
nogle dage inden vi ser dine svar. Kontakt derfor altid ambulatoriet pr telefon, hvis du har 
brug for hurtig hjælp. 
 
SPØRGSMÅL? 
Du er altid velkommen til at spørge personalet i dit ambulatorium til råds, hvis du har 
problemer med at udfylde skemaet eller andre spørgsmål. 


