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PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS TITEL:
European study of the burden of epilepsy.
PROJEKTETS (ANSØGNINGENS) EMNE:
Studiet vil primært studere prævalensen af epilepsi på tværs af Europa – således et
epidemiologisk projekt. Studiet involverer spørgeskemaer, men der er ikke nogen
intervention overfor deltagerne.
OPDATERING VEDR. TIDLIGERE AFHOLDT PROJEKT (sæt x):
NYOPRETTET PROJEKT (sæt x):X
FORMÅL: Beskrive prævalensen af epilepsi i Europa
PROJEKTBESKRIVELSE (kort resumé) – selve projektbeskrivelsen vedlægges som
bilag, der kan linkes til. www.esbace.eu
Studiet vil bestemme prævalensen i Europa (Irland, Østrig, Rumænien og Danmark). I
hvert af landene udvælges en region på >50.000 personer (i Danmark har man valgt
Randers).
Personer med epilepsi og en matchet kontrolgruppe vil blive inkluderet i undersøgelsen
og vil blive tilbudt at besvare spørgeskemaer om livskvalitet, stigmatisering og
sygdomsudgifter.
Studiet vil bruge forskellige metoder til at identificere personer med epilepsi. Det er
forventningen at man vil identificere personer fra hospitalsafdelinger, praktiserende
pædiatere, privatpraktiserende neurologer og ikke mindst praktiserende læger.

Det forventes at der i Randers vil identificeres 500 -1000 personer med epilepsi eller
epileptiske anfald.
Det er helt essentielt at der samarbejdes med de praktiserende læger om at
identificere alle personer med epilepsi for at kunne give et præcist estimat af
prævalensen af epilepsi.
Nærværende ansøgning sigter mod hjælp fra praktiserende læger til at identificere
personer med epilepsi eller epileptiske anfald. De praktiserende læger udgør dermed
en helt central del af dette studie.
Der er stor forståelse for at almen praksis aktuelt er under stort pres og derfor er projektet
tilrettelagt således at de praktiserende lægeres bidrag begrænses mest muligt. Efter
identifikation af personer med epilepsi og epileptiske anfald sendes et invitationsbrev til
disse personer med tilbud om deltagelse i undersøgelsen. Derefter vil projektpersonalet
tage sig af videre studierelaterede forhold.
Det vurderes at de praktiserende lægers deltagelse i undersøgelsen således vil
begrænse sig til identifikation af personer og udsendes af invitationsbrev til personer med
epilepsi/epileptiske anfald. Da det vurderes at 500 -1000 personer vil identificeres bl.a. via
egen læge.
EVALUERING (metode og tidsramme samt plan for implementering og formidling) (1)
Spørgeskemaer sendes patienterne ved inklusion, efter 6 mdr. og ved afslutning af
undersøgelsen efter 1 år.
Vurdering/overvejelse om efterfølgende udbredelse og implementering i almen
praksis
START- OG SLUTTIDSPUNKT (evt. forventet):
Start: 1/6 2016
Slut: 31/8 2018

BUDGET
ANSØGT BELØB (2): 200.000,-kr
500 personer med epilepsi/epileptiske anfald identificeres via egen læge. Det vurderes at
et honorar på kr. 400,00/person vil dække de praktiserende lægeres honorar for
deltagelse i undersøgelsen. Samlet udgift dermed 500 x 400,00 kr. = 200.000,00 kr.
BEVILLING (indeværende år og evt. efterfølgende år):
ANSØGT MIDLER SPONSERET FRA ANDRE SIDER: Studiet er støttet med 1.2 mio
Euro fra EU, men der er ikke givet økonomisk støtte til bidrag fra praktiserende læger.
BUDGET FORDELT PÅ ÅR:
2016: 100.000
2017: 50.000
2018: 50.000
TOTALBUDGET:

AFSLUTTENDE RAPPORT/ARTIKEL SENDES TIL DET REGIONALE SEKRETARIAT:
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

BILAGSFORTEGNELSE:

(1) I forbindelse med evaluering skal projektet forholde sig til mulighederne for at anvende
Triple Aim .
(2) Et udspecificeret budget vedlægges, hvor det er markeret præcist, hvilke midler der ansøges
om hos KEU.

