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Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom

1. Generelle opplysninger

a. Prosjekttittel

Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et
pilotprosjekt

b. Prosjektleder

Vegard Bruun Wyller

Dr. med.

Spesialist i barnesykdommer

Professor/overlege

Akershus universitetssykehus

Sykehusveien

1478

Nordbyhagen

69700000

brwylle@online.no

c. Forskningsansvarlig

1. Forskningsansvarlig

Akershus universitetssykehus

Vegard Bruun Wyller

Professor/overlege

02900

91166681

brwylle@online.no
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d. Andre prosjektopplysninger

Initiativtaker til prosjektet er prosjektleder eller forskningsansvarlig (bidragsforskning)

e. Prosjektmedarbeidere

1. Prosjektmedarbeider

Silje Reme

Forsker

Ullevål Sykehus

PhD

Medarbeider

2. Prosjektmedarbeider

Betty van Roy

Overlege

Akershus universitetssykehus

PhD

Medarbeider

2. Prosjektopplysninger

a. Formål

Prosjektleders prosjektbeskrivelse

Bakgrunn Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er et betydelig helseproblem blant ungdom. Det er få
behandlingsalternativer. Kognitiv atferdsterapi (KAT) har en positiv virkning på enkelte pasienter, men
dokumentasjonsgrunnlaget hos ungdommer er sparsomt, og effektstørrelsen er moderat. Den teoretiske
begrunnelsen for KAT er dessuten på enkelte punkter ikke i samsvar med nye empiriske funn og
forståelsesmodeller for CFS/ME. Vi har derfor utviklet et biopsykologisk behandlingsprogram for ungdom
med CFS/ME. Programmet har visse fellestrekk med KAT og baserer seg på tre hovedkomponenter: en
kognitiv komponent, en atferdskomponent og en følelseskomponent. Mål I dette pilotprosjektet vil vi
kartlegge pasienterfaringer med det biopsykologiske behandlingsprogrammet. I tillegg vil vi estimere effekt
på symptomer og funksjon med tanke på statistisk styrkeberegning for en senere randomisert kontrollert
studie.

b. Forskningsdata

Nye helseopplysninger

Allmenne medisinske opplysninger (fra journal).
Intervjuer om erfaringer med nytt behandlingsopplegg
Spørreskjema som kartlegger symptomer og funksjon
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c. Forskningsmetode

Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Spørreskjema

Intervju uten lydopptak

Begrunnelse for valg av data og metode

Design
8 ungdommer (12-18 år) med diagnostisert CFS/ME vil bli tilbudt det biopsykologiske
behandlingsprogrammet. Programmet består av seks sesjoner (2 individualterapeutiske, 4 i gruppe) og
strekker seg over en tidsperiode på 4 uker; foreldre/foresatte tilbys én separat behandlingssesjon i den samme
perioden. I tillegg vil det være en oppfølgingssesjon etter 3 måneder.
Endepunkter
a) Pasienterfaringer i uke 4 (etter sjette behandlingssesjon), kartlagt gjennom individuelle, semistrukturerte
intervjuer.
b) Skårer for utmattelse, andre CFS/ME-symptomer, livskvalitet og fysisk funksjon i uke 4 (etter sjette
behandlingssesjon) og uke 16 (etter syvende behandlingssesjon), kartlagt gjennom spørreskjema.

d. Utvalg

Pasienter/klienter

Ungdom med diagnostisert kronisk utmattelsesyndrom (CFS/ME)

Det er denne pasientgruppen vi ønsker å studere, og som vil kunne ha effekt av det nyutviklede
behandingsprogrammet.

Mindreårige med mangelfull samtykkekompetanse - 12-16 år

Mindreårige med mangelfull samtykkekompetanse - 16-18 år

Vi studerer kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom

e. Antall forskningsdeltakere

Antall forskningsdeltakere i Norge 8

Dette er et pilotprosjekt. 8 deltakere vil være tilstrekkelig til å a) samle pasienterfaringer og b) estimere evt.
effekt på symptomer og funksjon. Metoden bør etter vårt syn ikke testes ut på et større antall pasienter
før resultatene fra dette pilotprosjektet er analysert.  

Styrkeberegning

Se over. Ikke relevant for et pilotprosjekt.

3. Informasjon, samtykke og personvern

Samtykke innhentes for alle data

Spesifikt informert aktivt skriftlig samtykke

Beskrivelse av rekrutteringsprosedyre

Rekruttering, inklusjon og eksklusjon
Pasientene vil bli løpende rekruttert fra poliklinikken ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus
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universitetssykehus.
Inklusjonskriterier er: a) Sikkert diagnostisert CFS/ME med varighet minst 3 måneder, b) Et funksjonstap
som hindrer normal skoledeltakelse, c) Alder > 12 og < 18 år.
Eksklusjonskriterier er: a) Andre sykdommer eller livshendelser som kan forklare utmattelsen, b) Sengeleie.
Inklusjon baserer seg på informert samtykke fra både pasientene og foreldre/foresatte. Begge parter vil få
muntlig og skriftlig informasjon. Det er utarbeide separat skriftlig informasjonsmatriell til pasienter og
til foreldre/foresatte

For deltakere med mangelfull samtykkekompetanse innhentes samtykke:

Fra pårørende/foreldre i tillegg til deltaker/mindreårig

4. Forskningsetiske utfordringer ved prosjektet

a. Fordeler

Den enkelte prosjektdeltaker

Dersom behandlingsprogrammet er effektivt, kan deltakelse i dette forskningsprosjektet innebærer en raskere
bedring av symptomer og funksjonsnivå

Samfunnet

På sikt: bedre behandlingsmuligheter for ungdom med CFS/ME

Vitenskapen

På sikt: Større innsikt i kliniske og patofysiologiske aspekter ved CFS/ME hos ungdom.

b. Ulemper

Den enkelte prosjektdeltaker

Det er en mulighet for at symptomer og funksjon kan forverres som følge av behandlingen. I andre land har
liknende behandlingsprogrammer vært testet ut på pasienter med CFS/ME, og erfaringene derfra tilsier at
risikoen for uønskede effekter er liten.

Deltakelse i prosjektet innebærer hyppige oppmøte på sykehuset i en fireukers-periode. Deltakerne kan
oppleve dette som slitsomt.
Deltakerne utsettes ikke for prøvetakning eller andre prosedyrer som innebærer ubehag eller risiko.

c. Tiltak

Dersom symptomer og funksjon forverrer  seg for en deltaker i løpet av prosjektperioden, vil vedkommende
bli tatt ut av prosjektet og tilbudt tett oppfølging ved Barnepoliklinikken, Barne- og ungdomsklinikken,
Akershus universitetssykehus.

Alle deltakere er forsikret gjennom de generelle forskningsordninger som gjelder for pasienter ved Barne- og
ungdomsklinikken

d. Forsvarlighet

CFS/ME er et omfattende helseproblem. De underliggende årsaksmekanismene er i liten grad forstått, og det
er få behandlingsmuligheter.

For pasienter som lider av CFS/ME, for samfunnet og for det vitenskapelige miljøet generelt, er det av stor
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nytteverdi med økt vitenskapelig kunnskap på dette feltet, spesielt i forhold til å utvikle behandlingsmetoder.

Risikoen for negative effekter vurderes som liten. Deltakerne i dette prosjektet er i tillegg beskyttet gjennom
tett oppfølging og en ordning for å ta en deltaker ut av prosjektet dersom vedkommende skulle oppleve en
forverring av tilstanden. At prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt, før man evt. går videre med en
større studie, er et selvstendig poeng - det betyr at færrest mulig pasienter utsettes for
behandlingsprogrammet før man har fått indikasjon på at det kan ha en positiv effekt.

5. Sikkerhet, interesser og publisering

a. Personidentifiserbare opplysninger

Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare - Avidentifiserte

Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen

b. Internkontroll og sikkerhet

Personidentifiserbare opplysninger oppbevares:

På institusjonens server

Manuelt/papir

c. Forsikringsdekning for deltakere

Pasientskadeerstatningsloven

d. Vurdering av andre instanser

Egen institusjon

Internt personvernombud

e. Interesser

Finansieringskilder

Finansieres i sin helhet av egen forskningsgruppe. Ekstern finansiering er ikke nødvendig.

Godtgjøring til institusjon

Ikke aktuelt

Honorar prosjektleder/-medarbeidere

Ikke aktuelt

Kompensasjon for forskningsdeltakere

Ingen
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Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/-medarbeidere

Ingen

f. Publisering

Det er ikke restriksjoner med hensyn til offentliggjøring og publisering av resultantene fra prosjektet

Selv om dette er et pilotprosjekt, vil vi forsøke å publisere resultatene i et internasjonalt fagtidsskrift.

h. Tidsramme

Prosjektstart 01.09.2014

Prosjektslutt 01.09.2015

Etter prosjektslutt skal datamaterialet avidentifiseres

All informasjon oppbevares i 10 år etter at dette prosjektet er ferdigstilt, dvs. til 2025. Deretter vil
informasjonen bli slettet.

6. Vedlegg

# Type Filnavn Lagt inn
dato

1. Intervjuguide Biopsykologisk behandling, intervjuguide.docx 16.06.14

2. Spørreskjema Biopsykologisk intervensjon, spørreskjema.doc 16.06.14

3. CV for prosjektleder CV og publikasjonsliste, Vegard Bruun Wyller.doc 16.06.14

4. Forespørsel om
deltakelse

Biopsykologisk behandling, informasjon, foreldre_foresatte.doc 16.06.14

5. Forespørsel om
deltakelse

Biopsykologisk behandling, informasjon og samtykke,
pasienter.doc

16.06.14

6. Forskningsprotokoll Biopsykologisk behandling, prosjektbeskrivelse.docx 16.06.14

7. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av
REK eller andre instanser

 


