
SÅDAN NAVIGERER DU 
I  LEV MED IBD APP’EN



Er det første gang,  du logger ind i  Lev 
med IBD app’en? Så skal  du først og 
fremmest oprette en brugerprofil.

Klik på TILMELD DIG,  og udfyld den 
påkrævede information

Du vi l  herefter modtage en 
e-mail  på den e-mailadresse,  
du har angivet.  Færdiggøre 
din brugerprofil ved at 
bekræfte din e-mail

Det er vigt igt ,  at  du bekræfter 
din e-mailadresse inden for 

24 t imer,  hvorefter l inket 
udløber,  og du må starte forfra

Få mest muligt  ud af Lev med IBD app’en 
med en skræddersyet profil.  Udfyld en 
række informationer om dig selv og 
indsæt et profilbi l lede.  Så er du klar t i l  
at bruge Lev med IBD app’en
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SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGERPROFIL



Indtast din e-mailadresse og 
din personlige adgangskode 
og kl ik på LOG IND

Har du glemt din adgangskode? 
Så kan du lave en ny ved at kl ikke 
på GLEMT ADGANGSKODE .  
Du vi l  herefter bl ive bedt om at 
indtaste din e-mailadresse Det er vigt igt ,  at  du opretter din 

nye adgangskode inden for 24 
t imer,  hvorefter l inket udløber,  
og du må starte forfra

Du modtager en e-mail ,  der 
tr in for tr in hjælper dig med 
at oprette en ny adgangskode.

Indtast din nye 
adgangskode, bekræft 
den og afslut ved at 
kl ikke på FÆRDIG
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HAR DU ALLEREDE EN BRUGER PÅ LEV MED IBD? 
SÅDAN LOGGER DU IND



Dette vi l  være den første side,  
du møder,  når du er logget ind 
i  Lev med IBD app’en.  

I  bunden finder du menulinjen,  
hvorfra du har adgang t i l  de 
vigt igste funktioner i  app’en

Fra forsiden kan du også t i lgå IBD Disken, 
l igesom du kan finde information og 
opskrifter t i l  dig med IBD

Fra forsiden kan du t i l føje en ny 
påmindelse om enten lægeaftaler 
el ler medicin.  Det gør du ved at 
kl ikke på TILFØJ PÅMINDELSE

Hvis du al lerede har 
aftaler el ler påmindelser 
i  din kalender,  v i l  du 
kunne se dem her på 
forsiden
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FORSIDEN



Klik på DEN FARVEDE CIRKEL  på 
menulinjen for at  vurdere din 
sygdomsbyrde i  IBD Disken

Klik BEDØM, HVORDAN JEG HAR DET  
og vurdér dine helbredsparametre på 
en skala fra 0-10.  

Skalaen indikerer,  hvor enig el ler uenig 
du er i  en række udsagn om mavesmerter,  
afføring,  ledsmerter,  seksual itet ,  krops- 
bil lede,  følelser,  energi ,  søvn,  uddannelse/
arbejde og relat ioner.  

Jo lavere du scorer,  jo mindre påvirker din 
IBD dig på det specifikke parameter

Klik på MIN IBD-HISTORIK  for at  se al le 
dine t idl igere resultater i  IBD Disken. 
Her er det også muligt  at  sammenligne 
de forskel l ige parametre.

Afspi l  her en kort introduktionsvideo 
om IBD Disken og hør,  hvordan dette 
værktøj  er en hjælp for andre personer 
med IBD

Har du brug for hjælp t i l  at  huske at 
udfylde IBD Disken, kan du indsti l le en 
alarm. Du vælger selv,  om du vi l  modtage 
en påmindelse en gang om ugen, hver 
anden uge el ler månedligt

Det er vigt igt ,  at  du udfylder IBD 
Disken med jævne mellemrum 
(fx en gang om ugen, hver anden 
uge el ler månedligt) .  Det giver 
både dig og dit  behandlingsteam 
det bedste udgangspunkt for at  
kunne følge med i ,  hvordan din 
IBD ændrer sig over t id

IBD Disken er et  s impelt  
og intuit ivt  værktøj ,  der 
giver dig en visuel  
præsentation af ,  hvordan 
og i  hvi lken grad din IBD 
påvirker dig i  hverdagen
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IBD DISK



Når du har besvaret al le spørgsmålene 
i  IBD Disken, modtager du en samlet 
score fra 0-100.

Denne score er en indikation på,  hvor 
godt du har det i  hverdagen. Jo lavere 
din score er,  jo bedre er dit  generel le 
velbefindende

Klik EKSPORTER MIN DATA for at  
trække en rapport over dine 
resultater,  som du blandt andet 
kan dele med dit  behandlingsteam. 

Den kan være med t i l  at  danne 
rammerne for en god samtale og give 
et bi l lede af ,  hvordan dit  generel le 
velbefindende har ændret sig siden 
jeres sidste samtale
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IBD DISK



Klik på SAMMENLIGN MINE INDTASTNINGER  
for at  sammenligne specifikke perioder i  din 
sygehistorie

Vælg UD FRA  HELBREDSFAKTORER  for 
at sammenligne specifikke parametre 
i  de valgte perioder.  Det kan fx være 
mavesmerter,  personlige relat ioner,  
energiniveau, seksuel le funktioner 
og ledsmerter 

På den måde får du et overbl ik over,  
hvordan din IBD har ændret sig over 
t id,  og hvordan den har påvirket dig

Vælg  UD FRA  IBD DISK RESULTATER  
for at  sammenligne din samlet score 
i  de valgte perioder 
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MIN IBD OVER TID



Du har mulighed for at  ændre visningen 
af dine resultater ved at kl ikke på de 
forskel l ige ikoner på siden. 

Her kan du vælge mellem;
 CIRKELDIAGRAM, 
 SØJLEDIAGRAM
 RADARDIAGRAM

Klik på SE ALLE VURDERINGER  for at  
opdele resultaterne ud fra de forskel l ige 
parametre.  Det kan du både gøre i  
cirkeldiagrammet og i  søj lediagrammet

CIRKELDIAGRAM SØJLEDIAGRAM RADARDIAGRAM
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MIN IBD OVER TID



Vil  du vide mere om IBD? 
Så kl ik på BOG-IKONET  i  menulinjen 
nederst på siden

Her finder du en masse spændende art ikler 
om blandt andet IBD, graviditet ,  behandling 
og sex,  skrevet i  samarbejde med læger og 
sygeplejersker.  

Mangler du inspiration t i l  madlavningen, 
kan du også finde en masse lækre,  
IBD-venl ige opskrifter
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BLIV KLOG PÅ IBD
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Denne funktion gør det 
muligt  at  lokal isere det 
nærmeste offentl ige toi let

Du kan både bedømme, 
t i l føje og rapportere 
toi letterne direkte i  appen

Vælg mellem offentl ige 
toi letter,  CCF toi letter 
og handicaptoi letter

Brug GPS PILE-IKONET  
e l ler acceptér den automatiske 
geolokal isering af  din enhed 
for at  få hjælp t i l  at  finde de 
nærmeste toi letter i  det område, 
du befinder dig i  

Du kan også SØGE efter 
toi letter i  et  bestemt 
område, hvi lket kan 
være en stor hjælp i  
planlægningen af kommende, 
sociale arrangementer

FIND ET TOILET
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Klik her for at  få adgang t i l  yderl igere funktioner i  app’en

Du kan både: 
 T i lpasse din personlige profil
 Få adgang t i l  kalenderfunktionen
 Følge dine injektioner
 Anmode om personlig support

Kl ik på HUS-IKONET  for at  vende t i lbage t i l  forsiden

MENU
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Kalenderen giver dig 
et  overbl ik over al le 
dine påmindelser 
om både medicin 
og lægebesøg

Når det er t id t i l  at  tage din medicin,  
får du en meddelelse på din telefon. 

Klik på meddelelsen for at  bekræfte,  
om du har taget din medicin el ler ej

Dine kommende aftaler er markeret 
med en   grøn prik,  dine glemte 
aftaler er markeret med en   rød 
prik,  og dine overståede aftaler vi l  
være markeret med en   grå prik

Kl ik på det l i l le plus 
øverst på siden for 
at  oprette en ny 
aftale el ler en 
medicinpåmindelse 
i  kalenderen

MIN KALENDER
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Er du i  biologisk behandling 
med et lægemiddel ,  der kan 
gives med sprøjte el ler pen,  
kan du i  app’en finde hjælp t i l  
at håndtere dine injektioner 

Kl ik på FØLG MIN INJEKTION ,  
indtast de påkrævede 
oplysninger og få et hurtigt  
overbl ik over,  hvornår du 
modtog din sidste behandling,  
og hvor på kroppen du fik den

På den måde kan du nemmere 
holde styr på dine injektioner 
og skifte mellem forskel l ige 
injektionssteder 

FØLG MIN INJEKTION



Vil  du vide mere om app’en og al le funktionerne? 

Så læs mere på www.levmedibd.dk

DU ER NU KLAR TIL AT GÅ PÅ 
OPDAGELSE I  LEV MED IBD APP’EN


