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Kan mestringskurs være et godt tilbud til mennesker med Myalgisk Enchephalitt (ME) ? For alle, eller 
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Prosjektbeskrivelse: 

Diagnoser som Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og ME er eksempler på diagnoser der det er 

uenighet om årsak og symptomer.  

 

Dermed blir diagnostisering og ikke minst behandling en utfordring. Det er i dag diskusjoner om 

hvordan lidelsene skal kategoriseres, og en strever med å finne behandlingstiilbud som har effekt.  

 

Det ble høsten 2008 opprettet et nytt tilbud for denne gruppen her i Norge kalt Aktiv Prosess. Dette 

er mestringstrening som bygger på The Lightening Process, et tilbud som mange nordmenn har 

benyttet seg av i England.  

 

De viser til en bedringsprosent på over 85%. (http://www.aktivprosess.no/hva_er_the_l ... 

rocess.htm) Forut for deltakelse gjør kursleder en utvelgelse av dem en mener vil kunne oppnå 

effekt av kurset gjennom søknadsskjema og intervju.  

 

Vi ønsker med dette prosjektet å se på om det er bestemte personlighetstrekk som er 

overrepresentert i diagnosegruppen, hvilke mennesker (personlighetsvariabler)som deltar på 

kursene, og om det er bestemte typer som har effekt og andre som ikke har.  

 

For å undersøke dette vil vi benytte NEO-PI-R (NEO Personality Inventory, Costa&McCrae 1992), SF-

12 (http://journals.lww-medicalcare/pages/a ... 96&issue...), "Utbrenthetlisten 20" 

(http://www.amv.legehandboka.no/asp/document.asp?id=6141) og AB-skalaen (Roald Nygård, 1997 
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Forskningsprosjekt 

Kan mestringskurs være et godt tilbud til mennesker med Myalgisk Enchephalitt (ME)? For alle, eller 

bare noen? 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om behandling av etikk og redelighet i forskning § 4 og lov om medisinsk og 

helsefaglig forskning kapittel 3 har Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

Midt-Norge vurdert prosjektet i sitt møte 28. august 2009 med følgende vurdering og vilkår: 

 

 

 

Merknad til prosjektet: 

 

 

 

Komiteen forutsetter at prosjektet gjennomføres på en måte som klart skiller mellom 

prosjektgruppen som er ansvarlig for prosjektet og de som er ansvarlige for terapi og 

gjennomføringen av behandlingen av pasientene. 

 

 

 

Vilkår for godkjenning av prosjektet: 
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Komiteen setter som vilkår at grunnlagsdata ikke blir anonymisert, slettet eller destruert, men blir 

oppbevart på en betryggende måte i minimum 5 år. Det må opplyses i informasjonsskrivet at slik 

oppbevaring blir gjennomført av kontrollhensyn. 

 

Komiteen viser til informasjonsskrivet og ber om at dette gjennomgås under henvisning til vedlagt 

veiledning for utforming av informasjonsskriv, og komiteen ber om å få tilsendt revidert skriv. 

Prosjektet kan ikke settes i gang før komiteens leder har godkjent nytt, revidert skriv. 

 

Komiteen er innforstått med at det ikke skal innhentes skriftlig samtykke til deltakelse; å fylle ut 

skjema og returnere dette ansees som samtykke.  

 

Komiteen ber om å få tilsendt revidert informasjonsskriv. Komiteens leder får fullmakt til å gi 

endelig vurdering, og prosjektet må ikke settes i gang før slik vurdering og godkjenning foreligger. 

 

 

 

Komiteen ber om å få tilsendt artikkel/rapport når studien er fullført. 
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”Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge godkjenner at prosjektet 

gjennomføres med de vilkår som er gitt.” 

 

 

Vedtaket kan påklages og klagefristen er tre uker fra mottagelsen av dette brev, jf. fvl. §§ 28 og 29. 

Klageinstans er Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), men en 

eventuell klage skal rettes til REK Midt-Norge. Avgjørelsen i NEM er endelig. Det følger av fvl. § 18 

at en part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, med mindre annet følger av de 

unntak loven oppstiller i §§ 18 og 19. 

-------------------------------------- 

Da ender vi opp her: Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU 

http://www.rchpr.org/n/medlemmer/default.aspx 

 

Der kan en se hva den enkelte forsker bedriver. I dette tilfellet er "NEO-PI-R" ett stikkord, og det er 

gjennomført en studie på barn og unge generelt og antas å kunne bruke som en kontrollgruppe.  

 

------------------- 
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Dersom det skulle vise seg at det er i fra denne studien, så er det noen spørsmål som melder seg: 

 

1. aktiv prosess står ansvarlig til å plukke ut kandidater, har de randomisert? 

 

2. har personene som har deltatt på LP kurs og benyttes gitt tillatelse? 

 

3. Skjemaene til Aktiv prosess ved utvelgelse og gjennomført kurs - er de vitenskapelige og virkelig 

ett grunnlag for dataanalyse - dersom brukt som rådata? 

 

 


