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Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving 
ved kronisk utmattelsessyndrom 

 
TNF-α hemmer etanercept (ENBREL®) ved kronisk 

utmattelsessyndrom (KTS-4-2012) 
 

Haukeland Universitetssykehus, 08. desember 2011 
Bakgrunn og hensikt     
Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av 
legemidlet etanercept (Enbrel) ved sykdommen kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), som du har 
fått påvist ved tidligere legeundersøkelse. Siden sykdommen i dag ikke har noen alminnelig anerkjent 
og effektiv behandling og heller ikke laboratorieanalyser som kan brukes til diagnostisering eller til å 
følge sykdommens gang, er det nødvendig å fortløpende registrere hvordan pasientene har det etter 
behandling for å kartlegge hvordan sykdommen reagerer på medikamentet. Bakgrunnen for å prøve ut 
dette medikamentet er antagelsen om at overaktivitet i kroppens immunsystem er en viktig faktor i 
sykdomsbildet.  
Ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har vi gjennom de siste fire år behandlet 
pasienter med CFS/ME med medikamentet Rituximab. Noen få pilotpasienter fikk først behandlingen 
med tilsynelatende gunstig effekt. Vi har så utført en studie med 30 pasienter, der halvparten fikk 
rituximab og halvparten saltvann. Resultatet at det er signifikant flere med klar bedring i gruppen som 
fikk rituximab enn i gruppen med saltvann. Hos 1/3 av pasientene var det imidlertid ikke tegn til 
respons etter 12 mnd oppfølgning. Vår hypotese er at CFS/ME kan være en form for autoimmun 
sykdom, altså en forstyrrelse i immunapparatet.  
Ved andre autoimmune sykdommer som for eksempel leddgikt er det også en andel av pasientene som 
ikke oppnår respons etter bruk av rituximab, og for en del av disse pasientene kan det oppnår klar 
bedring etter bruk av andre legemidler, der bruk av TNF-α (tumor nekrose faktor-alfa) hemmere som 
etanercept er i utstrakt bruk med god effekt hos mange pasienter. Det foreligger ingen publiserte 
studier som har evaluert bruk av etanercept ved CFS/ME, men et møtereferat fra 2001 rapporterte god 
virkning hos seks pasienter. I tillegg finnes upubliserte pasienthistorier, der vi har hatt kontakt med 
enkelte som har hatt både alvorlig CFS/ME og samtidig leddgikt, og som har rapportert klar bedring 
av ME symptomene etter bruk av etanercept.  
Etanercept (Enbrel) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot 
autoimmune sykdommer slik som leddgikt. Enbrel blokkerer proteinet TNF-α, og motvirker dermed 
betennelses- og immunprosessene. 
 
Grunnlaget for å spørre deg om deltagelse er kunnskapen om din sykdom gjennom tidligere 
undersøkelser i sykehuset. Utprøvingen av medikamentet skjer i regi av Haukeland Universitets-
sykehus, Kreftavdelingen. Målet med studien er å finne en behandling som kan bedre symptomene ved 
CFS/ME. Vi ønsker å undersøke om bruke av etanercept, som ukentlige injeksjoner under huden, kan 
bedre symptomene ved CFS/ME, inkludert hos pasienter som ikke har hatt respons etter intervensjon 
med rituximab etter 12 mnd oppfølgning.  
 
Hva innebærer studien? 
I studien vil inntil 15 pasienter med moderat og alvorlig CFS/ME inkluderes for behandling.  
Etter forutgående legeundersøkelse og blodprøver som tar sikte på å utelukke tilstander som hindrer 
deltagelse i studien, vil du bli formelt innlagt ved Kreftavdelingen for behandling. Første injeksjon vil 
bli gitt ved Kreftpoliklinikken, og du vil få opplæring slik at videre injeksjoner kan settes enten av deg 
selv hjemme, eller av pårørende. Dersom det ikke er noe tegn til respons etter fire måneders 
behandling, avsluttes behandlingen med etanercept. Dersom du oppnår respons med bedring av 
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CFS/ME symptomene, tas det sikte på behandling i 12 mnd. Du må møte til vurdering ved 
Kreftpoliklinikken hos lege før behandling, og ved oppfølgning etter 3, 6, 9, 12, 15, 20 og 24 mnd.  
 
Studien innebærer at du må føre en registrering av symptomutviklingen din hver annen uke i hele 
studieperioden (2 år) med henblikk på sykdomssymptomer og eventuelle bivirkninger av 
behandlingen.  
Graviditet utelukker deltagelse i studien og det må benyttes sikker prevensjon før oppstart av 
behandling og de første 12 måneder etter siste behandling, dvs de første 2  år etter start av behandling. 
Kvinner som ammer kan heller ikke delta i studien. Det er ønskelig at det ikke startes med andre 
medisiner (inkludert naturpreparater) som kan påvirke symptomene ved CFS/ME i 
observasjonsperioden (dvs i 2 år fra start av behandlingen), uten at det er avklart med studieansvarlig 
lege. Medisiner for andre oppståtte sykdommer kan benyttes når det er nødvendig, etter vurdering hos 
lege. Alle medikamenter du bruker ved start av behandlingen og endringer i medisiner underveis vil bli 
registrert. 
Dersom du ikke ønsker å delta i studien, vil du bli fulgt opp etter vanlige retningslinjer av din 
primærlege.  
 
Mulige fordeler, ulemper og alvorlige bivirkninger 
Fordelen ved deltagelse i studien er at du kan få tilgang på en behandling som kan vise seg å bedre 
sykdomsfølelse og andre symptomer sykdommen gir.  Du vil også bidra til øket kunnskap om 
håndtering av sykdommen og derved kunne hjelpe andre pasienter i fremtiden. 
Etanercept er et velkjent medikament brukt i behandlingen av enkelte autoimmune sykdommer de siste 
årene. De hyppigste bivirkninger er reaksjoner i huden på selve injeksjonsstedet, disse oppstår ofte 
innen første måned og varer ofte opptil 5 dager. Det er rapportert bivirkinger som kløe, utslett og 
elveblest (allergisk reaksjon). Dersom du får utslett/kløe må du stoppe behandlingen og kontakte lege. 
Da behandlingen påvirker immunapparatet kan det være øket risiko for infeksjoner. 
Luftveisinfeksjoner, bihulebetennelse og urinveisinfeksjoner kan forekomme hyppigere enn ellers. 
Behandlingen kan også gi reaktivering av tidligere tuberkulose, og før behandlingsoppstart vil det bli 
tatt prøver for å utelukke såkalt tuberkulose.  
Som ved bruk av andre medikamenter, kan det oppstå sjeldne og ikke vanligvis påregnelige 
bivirkninger, som din ansvarlige lege kan gi opplysninger om.  
Alvorlige bivirkninger ved bruk av etanercept er svært sjeldent, men kan forekomme. Dersom du får 
feber eller nye infeksjonssymptomer som sår hals, hoste, svie ved vannlating skal du ikke ta etanercept 
inntil infeksjonssymptomene er overstått. Du vil få utlevert et eget skriv som beskriver forhåndsregler 
ved bruk av entanercept, for eksempel dersom du får en infeksjonsepisode. Dersom du får unormal 
tungpusthet eller nytilkomne symptomer fra nervesystemet skal du ikke ta etanerecept, og kontakte 
lege. En alvorlig bivirkning som kan forekomme ved de fleste nye, såkalt ”biologiske” legemidler som 
påvirker immunapparatet, er progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) som er en 
virusinfeksjon i hjernen og som kan være dødelig. Forekomsten av PML ved bruk av etanercept er 
svært lav.  
 
Siden etanercept ikke tidligere har vært brukt mot CFS/ME, med unntak som nevnt overfor, kjenner vi 
fortsatt ikke nøyaktig mulige bivirkningene hos pasienter med sykdommen. En teoretisk risiko er 
aktivering av en pågående infeksjon ved bruk av etanercept. Av denne grunn tas det en rekke 
blodprøver ved start av behandling for å minke  risikoen for at du har en skjult infeksjon. 
 
 
Personvern og forskningsbiobank 
Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i 
hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil i forskningssammenheng bli behandlet uten 
navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine 
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opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Listen som kan koble ditt navn til koden vil kun bli 
oppbevart på Kreftavdelingen og bare personell med ansvar for studien har tilgang til denne. Det vil 
ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  Sletting av 
opplysninger og prøver vil skje 15 år etter at sluttrapporten for studien foreligger.  Skulle du i forløpet 
av studien ønske å trekke deg fra studien, vil informasjon og materiale innhentet frem til tidspunktet 
du trekker deg være en del av studiematerialet. Blodprøvene tatt i forbindelse med studien og 
informasjonen utledet fra dette materialet vil bli lagret i en forskningsbiobank, og det forutsettes at du 
ved deltagelse i studien også gir samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultatet inngår i 
biobanken. Studieleder Olav Mella er ansvarshavende for denne biobanken.  Materialet i denne studien 
vil brukes blant annet til genetiske analyser av hvite blodlegemer i relasjon til sykdommen kronisk 
tretthetssyndrom. Hensikten med disse genetiske analyser er å finne årsaker til sykdommen ved å 
registrere hvilke gener som er aktivisert når sykdommen gir symptomer og hvordan dette endrer seg 
hvis behandlingen påvirker symptombildet.  Disse analyser vil i første omgang ikke ha konsekvens for 
den enkelte pasient, men forhåpentligvis hjelpe til med å finne enda bedre behandling for pasienter 
med alvorlig utmattelsessyndrom i fremtiden. 
Vi gjør oppmerksom på at statlige kontrollmyndigheter vil kunne ha behov for å sjekke at 
opplysninger gitt i studien stemmer med opplysninger i din journal for å kontrollere studiens kvalitet. 
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. 
 
Innsynsrett og oppbevaring av materiale 
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 
trekker deg fra studien, vil det ikke samles inn flere opplysninger eller mer materiale. Opplysninger 
som allerede er innsamlet fra deg vil ikke bli slettet.  
 
Finansiering  
Studien og biobanken er finansiert av Helse Bergen og forskningsmidler i Kreftavdelingen, uten støtte 
fra legemiddelindustrien. Prosjektet har støtte fra Kavli-fondet, og laboratoriedelen fra Helse Vest.  
 
Forsikring 
Du er forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra 
studien uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Du undertegner samtykkeerklæringen 
dersom du ønsker å delta.  
 
Ytterligere informasjon om studien 
Har du spørsmål til studien, ta kontakt med Kreftavdelingen (55 97 20 10) og spør etter overlege 
Øystein Fluge eller professor Olav Mella.  
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Samtykke for deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 
Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien   
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 


