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2011/2500 Etanercept (Enbrel®) ved kronisk utmattelsessyndrom 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nord) i møtet 12.01.2012. 

Haukeland Universitetssykehus ved Olav Mella Forskningsansvarlig institusjon: 
Øystein Fluge Prosjektleder: 

Prosjektleders prosjektomtale
Årsak til kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er ukjent. Våre studier viser at en subgruppe CFS/ME
pasienter har respons etter B-lymfocytt deplesjon ved bruk av anti-CD20 antistoffet Rituximab. Hypotesen
er at CFS/ME kan være en autoimmun sykdom. 1/3 av CFS/ME pasientene hadde ikke respons etter B-celle
deplesjon. Et alternativ kan være bruk av TNF- hemmer som etanercept (Enbrel). Enbrel gis som subkutan
injeksjon ukentlig, og bindes til cytokinet TNF-. Det finnes ikke vitenskapelige studier som har evaluert
Enbrel ved CFS/ME. Et møtereferat refererte klar effekt hos seks pasienter, og enkeltstående upubliserte
pasienthistorier finnes. Enbrel kan gi risiko for infeksjoner og paradokse forstyrrelser i immunapparatet.
Medikamenter er likevel i utstrakt bruk som behandling ved rheumatoid artritt, med akseptabel
bivirkningsprofil. Vi ønsker å gi Enbrel i opptil ett år, til inntil 15 pasienter med moderat og alvorlig
CFS/ME, inklusiv pasienter uten respons etter Rituximab-behandling.

Forsvarlighet
Komiteen vurderer studien som velorganisert og av tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet. Komiteen har
vurdert forsvarligheten av gjennomføring av studien og funnet den tilfredsstillende.

Vedtak 
Med hjemmel i helseforskningsloven § 10 og forskningsetikkloven § 4 godkjennes prosjektet.

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og
protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. 

Godkjenningen av prosjektet gjelder til 31.12.2014. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel
bevares inntil 31.12.2019. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen 30.06.2020. 

Dersom forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse,
jfr. Helseforskningsloven § 30. 

Opplysningene skal lagres avidentifisert, det vil si adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. 

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og



Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-
og omsorgssektoren». 

Prosjektet skal sende sluttmelding til REK nord på fastsatt skjema, jf helseforskningsloven § 12. 

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.
helseforskninglovens §10,3ledd og forvaltningslovens §28. En eventuell klage sendes til REK Nord.
Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf forvaltningslovens § 29.

Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden,
må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Vi gjør oppmerksom på at hvis endringene er så store at
det er tale om et helt nytt prosjekt, må prosjektleder sende ny søknad, eller REK kan pålegge at det sendes
ny søknad, jf helseforskningslovens § 11.

Vi ber om at tilbakemeldinger til komiteen og prosjektendringer sendes inn på skjema via vår saksportal:
http://helseforskning.etikkom.no. Øvrige henvendelser sendes på e-post til post@helseforskning.etikkom.no.

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.

Med vennlig hilsen, 

May Britt Rossvoll
sekretariatsleder

Monika Rydland Gaare
seniorkonsulent
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