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2014/1176  Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom 

 Akershus universitetssykehusForskningsansvarlig:
 Vegard Bruun WyllerProsjektleder:

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet
19.08.2014. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikklovens
§ 4.

Prosjektomtale
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.

Vurdering
Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til studiens design.

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring
Det er ikke utformet eget informasjonsskriv til foreldrene. Teksten i fremlagte informasjonsskriv henvender
seg til barnet, og det er kun en linje der foreldrene skal skrive under.

Komiteen gjør for ordens skyld oppmerksom på at barn under 16 år ikke skal underskrive
samtykkeerklæringen.

Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet:
1. Informasjonsskriv til foreldrene utarbeides og sendes komiteen til orientering.



Vedtak
Prosjektet godkjennes under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles, jf helseforskningslovens §§ 9 og
33.
I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er tillatelsen gitt under forutsetning av at prosjektet
gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, og de bestemmelser som følger av
helseforskningsloven med forskrifter.

Tillatelsen gjelder til 01.09.2015. Av dokumentasjons-og oppfølgingshensyn skal opplysningene likevel
bevares inntil 01.09.2020. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel-og en
opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne
dato.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK sør-øst på eget skjema senest 01.03.2016, jf. hfl.
12. Prosjektleder skal sende søknad om prosjektendring til REK sør-øst dersom det skal gjøres vesentlige
endringer i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn med korrekt skjema via vår saksportal:
http://helseforskning.etikkom.no. Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på e-post
til: post@helseforskning.etikkom.no
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prof.dr.med
leder REK sør-øst C

Claus Henning Thorsen
rådgiver
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