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DiabetesFlex studiet

Formålet er at undersøge effekten og betydningen af 
interventionen "  DiabetesFlex" i forhold til standard patientforløbet.  

Hypotesen er, at   DiabetesFlex behandlingsforløbet fører til 

•Uforandret langtidsblodsukre (HbA1c (primær outcome))
•Fører til højere grad af patientinddragelse
•Fører til fald i antallet af diabeteskonsultationer og udeblivelser

Et klinisk kontrolleret forsøg (RCT)

•344 patienter 

En kvalitativ interview undersøgelse – start december 2018

•36 patienter som har prøvet DiabetesFlex 
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DiabetesFlex studiet

Ingen forskel i behandlingskvaliteten ift.
• Langtidsblodsukker
• Blodtryk 
• Kolesteroltal
• DiabetesFlex-gruppen er signifikant mindre 

påvirket af deres diabetes ift. kontrolgruppen målt 
ved Problem Areas In Diabetes (PAID)

Jensen AL et al (2020) DiabetesFlex™ – the effect of PRO-based telehealth and user 
involvement in care management of patients with type 1 diabetes: Trial protocol for a 
non-inferiority randomised controlled study. Medical Research Archives 
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DiabetesFlex studiet

• Ændringer i konsultationsformer 
• Færre udeblivelser
• Tilfredshed med forløbet 
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Fem indikatorer for patientinddragelse
Kilde: Hoelück JT, Sevelsted J, Riiskjær E. Udvælgelse af inddragelsesspørgsmål til patienter. Region Midtjylland: DEFACTUM; 2017.  Cont

DiabetesFlex-gruppen oplever sig signifikant mere involveret i deres behandling 
på de indikatorer der er markeret med grønt. 

Disse spørgsmål handler om, hvordan du har følt dig medinddraget i din behandling?
(sæt kun en markering ud fra hvert udsagn)

 Sundhedspersonalet spurgte ind til mine egne erfaringer med min sygdom/tilstand 

 Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde 

 Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om bekymringer 

 Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske

 Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg bedst 
håndterer min sygdom/tilstand

Svarkategorier

 Ikke relevant, slet ikke, I mindre grad, I nogen grad, I høj grad, I meget høj grad, Ved ikke
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