
       

FLEKSIBEL KONTROL FOR PATIENTER MED LEDDEGIGT 

 
Vi ønsker at tilbyde dig en mere fleksibel kontrol af din leddegigt, som tager udgangspunkt i dine 

behov. Det betyder, at du kun skal ind på hospitalet, hvis der er problemer med din leddegigt. Du 

vil dog fortsat blive kaldt ind til en fysisk kontrol minimum én gang om året. 

 

Den fleksible kontrol foregår sådan: 

 Du udfylder et spørgeskema om din leddegigt. 

 Svarerne kommer direkte ind i din journal. 

 Sygeplejersken kigger på dine svar. 

 Hvis der er problemer med din behandling, eller du ønsker at blive kontaktet, så ringer 

sygeplejersken dig op. 

 

Hvad skal du gøre? 

Du vil modtage et brev i din digitale postkasse, når du skal besvare spørgeskemaet. I brevet er der 

information om, hvad du skal gøre. Er du frameldt digital post, vil du modtage et spørgeskema med 

brevpost. 

 

Hvad sker der, når du har svaret? 

Sygeplejersken ser på dine svar i løbet af 14 dage. I ferieperioder kan der gå lidt længere tid. 

Du bliver kontaktet af sygeplejersken, hvis: 

 Du har svaret, at du ønsker at blive kontaktet 

 Sygeplejersken ud fra dine svar, vurderer at du har brug for yderligere opfølgning. 

 

Om spørgeskemaet 

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om f.eks. forværring af din leddegigt, hvordan du 

klarer dig i hverdagen og om du oplever bivirkninger til din medicin. Du bliver desuden spurgt, om 

du har behov for kontakt lige nu. 

Spørgeskemaet skal hjælpe til: 

 At du forholder dig aktivt til din sygdom og din behandling. 

 At give dig indflydelse på, hvornår du har behov for et kontrolbesøg. 

 At samtalen med sygeplejersken eller lægen tager udgangspunkt i dine behov 

 

Har du spørgsmål eller brug for hurtig hjælp? 

Du er altid velkommen til at spørge personalet i din afdeling eller klinik til råds, hvis du har 

problemer med at udfylde skemaet. 

Har du brug for råd eller hjælp hurtigt, skal du altid ringe til afdeling eller klinik. 


