Undersøgelse blandt epilepsipatienter
Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af YouGov blandt 260 epilepsipatienter,
i behandling med receptpligtig medicin, som har epileptiske anfald. Patienterne er
rekrutteret gennem YouGovs panel og gennem Epilepsiforeningen.
Køn: 173 kvinder og 87 mænd.
Alder:
• 76 i alderen 18-34 år
• 91 i alderen 35-49 år
• 71 i alderen 50-64 år
• 22 over 65 år
Geografi (baseret på bopæl):
• 80 fra region Hovedstaden
• 33 fra region Sjælland
• 52 fra region Syddanmark
• 66 fra region Midtjylland
• 29 fra region Nordjylland.
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370 patienter er indledningsvis blevet spurgt, hvor ofte de oplever epileptiske anfald. I det resterende af
undersøgelsen indgår patienter, som aldrig oplever anfald, eller som ikke ved, hvor ofte de oplever anfald, ikke.
Dvs. basen er herefter 260 patienter.
Hvor ofte har du epileptiske anfald?
Total inkl. screen-out (n=370)
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Hvordan påvirker epilepsien
patienterne i hverdagen?
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Hvor påvirkede er patienterne af epilepsien i dagligdagen?
22 % er i høj eller meget høj grad påvirket i dagligdagen.

I hvilken grad påvirker din epilepsi dig i dagligdagen?
Total: (n=260)
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I mindre grad [2]

I nogen grad [3]
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I høj grad [4]

I meget høj grad [5]

Ved ikke

Især yngre og patienter med hyppige anfald er påvirkede i dagligdagen
30 % af de 18-34-årige, 21 % af de 35-49-årige, 20 % af de 50-64-årige og 5 % af 65+ årige siger, at epilepsien i høj
eller meget høj grad påvirker dem i dagligdagen.
30 % af de patienter, som har et anfald pr. måned, siger, at epilepsien påvirker dem i dagligdagen i høj eller meget
høj grad.
18 % af de patienter, som har anfald hver 3. måned, siger, at epilepsien påvirker dem i dagligdagen i høj eller
meget høj grad.
17 % af de patienter, som har anfald hver 6. måned, siger, at epilepsien påvirker dem i dagligdagen i høj grad eller
meget høj grad.
10 % af de patienter, som har anfald en gang om året eller sjældnere, siger, at epilepsien i høj eller meget høj grad
påvirker dem i dagligdagen
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På hvilke områder påvirker epilepsien patienterne?
• 63 % husker dårligt
• 63 % føler sig trætte
• 46 % har svært ved at koncentrere sig om at gennemføre opgaver
• 44 % oplever, at der er job/uddannelser, de gerne ville beskæftige sig med, men ikke kan pga. epilepsien.
• 46 % har svært ved at lære nye ting.
• 46 % oplever, at det er hårdt at mærke, at deres pårørende bekymrer sig om dem.
• 42 % føler sig stressede
• 37 % oplever, at epilepsien gør det svært at passe deres arbejde/uddannelse
• 36 % føler sig utrygge
• 36 % oplever, at epilepsien går ud over deres sociale liv
• 33 % føler sig kede af det
• 34 % oplever, at der er nogle former for sport/fritidsaktiviteter, der gerne ville deltage i, men ikke kan pga.
epilepsien
• 30 % føler sig deprimeret
• 30 % har svært ved at sove om natten
• 25 % føler sig angste
• 21 % oplever, at epilepsien går ud over deres sexliv
• 19 % oplever, at epilepsien går ud over deres evne til at deltage i familielivet
• 16 % er bange for at dø
• 10 % har tænkt på at begå selvmord
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Hvor foregår kontrollen/opfølgningen?
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Kontrollen foregår typisk på neurologisk hospitalsafdeling

Hvor foregår kontrol/opfølgning på din epilepsibehandling typisk?
Base: Går til kontrol/opfølgning (n=258)
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Hos min praktiserende
læge

Hos en
privatpraktiserende
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Ved ikke

Flere ældre end yngre går typisk til kontrol hos deres praktiserende læge

Andel af patienterne, som typisk går til kontrol/opfølgning hos deres praktiserende læge:
• 27 % af patienterne over 65 år
• 17 % af de 50-64-årige
• 4 % af de 35-49-årige
• 5 % af de 18-34-årige
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Hvad er der fokus på ved kontrollen?

Hvad bliver der typisk spurgt ind til/undersøgt, når du er til kontrol/opfølgning på din
behandling? Angiv gerne flere svar
Base: Går til kontrol/opfølgning (n=258)
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Undersøgelse blandt specialister
Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Om undersøgelsen
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 43 CAWI-interview (online-spørgeskemaundersøgelse) med
epilepsispecialister (læger og epilepsisygeplejersker), i perioden 12. november - 13. december 2013. Link til online-spørgeskema er udsendt pr.
mail med hjælp fra DES og Sammenslutningen af Neurosygeplejersker.
I alt 43 respondenter fordelt således:
Stilling:
• 1 privatpraktiserende neurolog
• 17 neurologer på neurologisk hospitalsafdeling
• 17 sygeplejersker på neurologisk hospitalsafdeling
• 8 Andet (1 neurofysiolog, 1 farmaceut, 1 børneneurolog på tertiært epilepsicenter, 1 børnelæge egen speciallægepraksis, 1 sygeplejerske i
botilbud samt 3, der ikke har specificeret)
Geografi:
• 19 fra region Hovedstaden
• 14 fra region Sjælland
• 6 fra region Syddanmark
• 4 fra region Midtjylland
• 0 fra region Nordjylland
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Hvad er der fokus på ved kontrollen/opfølgningen af epilepsipatienter?
• 91 % siger, at effekten af medicinen, herunder eventuelt behov for skift til anden medicin, er et meget stort
eller stort fokusområde. Kun 2 % siger, det ikke er et særligt stort fokusområde. Ingen siger, at det slet ikke er
et fokusområde. 7 % svarer ved ikke.
• 91 % siger, at bivirkninger ved medicinen, herunder eventuelt behov for skift til anden medicin, er et meget
stort eller stort fokusområde ved kontrol/opfølgning. Kun 2 % siger, det ikke er et særligt stort fokusområde.
Ingen siger, at det slet ikke er et fokusområde. 7 % svarer ved ikke.
• 91 % siger, at kognitive funktioner (fx om patienten oplever hukommelsesproblemer, nedsat reaktionstid
eller lignende) er et meget stort eller stort fokusområde. Kun 2 % siger, det ikke er et særligt stort
fokusområde. Ingen siger, at det slet ikke er et fokusområde. 7 % svarer ved ikke.
• 81 % siger, at psyko-sociale problemer som følge af epilepsien (fx at patienten føler sig ensom, deprimeret
eller bange) er et meget stort eller stort fokusområde. 12 % siger, at psykosociale problemer ikke er et særligt
stort fokusområde. Ingen siger, at det slet ikke er et fokusområde. 7 % svarer ved ikke.
• 77 % siger, at komorbiditet er et meget stort eller stort fokusområde. 14 % siger, at komorbiditet ikke er et
særligt stort fokusområde. Ingen siger, at det slet ikke er et fokusområde. 9 % svarer ved ikke.
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Hvad er der fokus på ved kontrollen/opfølgningen af epilepsipatienter?
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Undersøgelse blandt praktiserende læger
Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Metodebeskrivelse

Baggrund & formål
Undersøgelsen er gennemført blandt alment praktiserende læger
vedrørende voksne epilepsipatienter over 18 år.
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode
Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. september-6. oktober
2013 via internettet med udgangspunkt i YouGov Lægepanel i
Danmark.
Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt alment praktiserende læger.
Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse
krav i YouGov Panelet.
I alt er der gennemført 102 interview med alment praktiserende læger.
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov.

Der er i perioden 23. september-6. oktober 2013 i alt gennemført 102
CAWI-interview med alment praktiserende læger.
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9 ud af 10 praktiserende læger siger, at de ved, hvornår de skal henvise
epilepsipatienter, de ser i deres praksis

Ved du, hvornår og til hvem du skal henvise epilepsipatienter?
"Jeg ved, hvornår jeg skal henvise epilepsipatienter, jeg ser i min
praksis"
Base: (n=102)
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9 ud af 10 praktiserende læger siger, at de ved, hvem de skal henvise
epilepsipatienter til, som de ser i deres praksis

Ved du, hvornår og til hvem du skal henvise epilepsipatienter?
"Jeg ved, hvem jeg skal henvise epilepsipatienter til, som jeg ser i min
praksis"
Base: (n=102)
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Hvad er der fokus på i kontrollen/opfølgningen?

Sp.2 Hvad har du fokus på i din kontrol/opfølgning på dine
epilepsipatienter?
(1 er ”slet ikke et fokusområde”, 2 er ”ikke særligt stort fokusområde,”, 3 er ”stort fokusområde”,
og 4 er ”meget stort fokusområde”)
Base: (n=102)
Effekten af medicinen, herunder eventuelt behov for skift til anden
medicin

3,19

Bivirkninger ved medicinen, herunder eventuelt behov for skift til
anden medicin

3,14

Komorbiditet (om patienten har andre sygdomme udover epilepsien)

2,75

Psyko-sociale problemer opstået som følge af epilepsien (fx om
patienten føler sig ensom, deprimeret eller bange, eller på anden
måde er psykisk eller socialt påvirket af sin epilepsi)

2,90

Kognitive funktioner (fx om patienten oplever
hukommelsesproblemer, nedsat reaktionstid eller lignende)

2,84

2
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Hvad er der fokus på i kontrollen/opfølgningen?
• 77 % af de praktiserende læger siger, at effekt af medicinen, herunder evt. behov for skift til anden
medicin, er et stort/meget stort fokusområde ved kontrol/opfølgning. 16 % siger, at det ikke er et særligt
stort fokusområde/slet ikke er et fokusområde. 7 % svarer ved ikke.
• 84 % siger, at bivirkninger af medicinen, herunder evt. behov for skift til anden medicin, er et stort/meget
stort fokusområde ved kontrol/opfølgning. 10 % siger, at det ikke er et særligt stort fokusområde/slet ikke
er et fokusområde. 6 % svarer ved ikke.
• 59 % siger, at komorbiditet er et stort/meget stort fokusområde. 36 % siger, at det ikke er et særligt stort
fokusområde/slet ikke er et fokusområde. 5 % svarer ved ikke.
• 73 % siger, at psyko-sociale problemer opstået som følge af epilepsien er et stort/meget stort
fokusområde. 24 % siger, at det ikke er et særligt stort fokusområde/slet ikke er et fokusområde. 4 % svarer
ved ikke.
• 68 % siger, at kognitive funktioner er et stort/meget stort fokusområde. 26 % siger, at det ikke er et
særligt stort fokusområde/slet ikke er et fokusområde. 6 % svarer ved ikke.
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Hvad er der fokus på ved kontrollen/opfølgningen?
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