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Forespørsel om deltagelse i klinisk studie med legemidlet rituximab 
(Mabthera®) ved kronisk utmattelsessyndrom/ME  
 
Bakgrunn og hensikt 
Du har tidligere gjennom legeundersøkelse fått påvist kronisk utmattelsessyndrom/ME 
(heretter forkortet ME). Gjennom medieoppslag har du noe kunnskap om den forestående 
studien, og har du allerede meldt deg som interessert i å delta i utprøvningen. Vi ønsker å gi 
deg mer detaljert kunnskap om studien for at du på et godt grunnlag kan til stilling til om du 
ønsker å delta i medikamentutprøvningen. 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.  
 
Grunnen til for å prøve ut medikamentet rituximab (Mabthera®) er antagelsen om at 
overaktivitet i kroppens immunsystem er en viktig faktor i sykdomsbildet, ihvertfall hos en 
undergruppe av ME-pasienter. Rituximab gir en midlertidige fjernelse av en undergruppe 
hvite blodlegemer, såkalte B-lymfocytter. Disse er forstadier til celler som blant annet har til 
oppgave å danne antistoffer til kroppens immunforsvar, men kan noen ganger lage antistoffer 
som kan ha ugunstige effekter på kroppen selv. Etter utprøvning av rituximab på noen få 
pasienter med ME ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, ble det gjennomført 
en dobbeltblindet studie med 30 pasienter (der hverken pasienten eller undersøkerne visste 
hvilket medikament pasientene fikk), der halvparten fikk rituximab og halvparten saltvann. 
Etter oppfølgning i ett år viste resultatet at det er signifikant flere med klar bedring i gruppen 
som fikk rituximab enn i gruppen med saltvann (placebo). Det er senere gjennomført en 
studie med 29 pasienter, der målet var å se om påfyll av rituximab med til sammen seks 
infusjoner over en 15 måneders periode kunne forlenge effekten på ME-symptomene, hvilket 
studien viste. 
 
Studiens design 
RituxME er en studie som gjennomføres ved 5 samarbeidende sykehus (Haukeland 
Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Telemark Sentralsykehus avdeling Notodden, 
St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i NordNorge).  For å avklare om de resultater 
funnet ved de to foregående studiene ved Haukeland Universitetssykehus gjelder et bredere 
utvalg av ME-pasienter, er det besluttet å gjennomføre en ny og større studie. Fordi det 
foreløpig ikke er anerkjente markører for sykdommens utvikling enn det pasienten selv 
opplever av symptomforandring, er det nødvendig å gjøre en ny studie med et større 
pasientantall som en dobbeltblindet studie, der hverken pasienten eller undersøkeren vet om 
pasienten har fått det aktive stoffet eller placebo (et antatt uvirksomt stoff). Da vil ikke 
pasientens eller undersøkerens tro eller manglende tro på det aktive medikamentet påvirke 
resultatet av studien. Dette innebærer at sjansen er like stor for at du får det inaktive som det 
formodet aktive stoffet i studien. Skulle det vise seg at studien gir et positivt resultat, vil 
undersøkerne prøve å gjennomføre ytterligere studier med rituximab, der pasienter som var i 
placebogruppen vil få tilbud om deltagelse og da vite at de får det aktive medikament. 
Alternativt kan det bli aktuelt å søke om dekning av medikamentkostnad for bruk av 
rituximab utenom en studie.  
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I studien vil  152 pasienter med ME inkluderes for behandling. Etter forutgående 
legeundersøkelse og blodprøver som tar sikte på å utelukke tilstander som hindrer deltagelse i 
studien, vil du bli behandlet på poliklinikk eller innlagt for behandling på et av studiestedene.  
 
Medisinen rituximab i studien gis som en intravenøs infusjon. Infusjonene forløper over ca. 4 
timer med sykepleier tilstede. I starten av studien gis to infusjoner med cirka to ukers 
mellomrom. Deretter er det vedlikeholdsinfusjoner etter 3 mnd, 6 mnd, 9 mnd og 12 mnd. Du 
skal tilses ved sykehuset også ved 15, 18, 21 og 24 mnd.  
 
Studien innebærer at du må føre registrering av symptomutviklingen din hver annen uke i hele 
studieperioden (24 mnd) på eget skjema i din studieperm, med henblikk på 
sykdomssymptomer og eventuelle bivirkninger av behandlingen. Det skal i tillegg 
gjennomføres en aktivitetsregistrering ved bruk av et lite apparat (Sensewear) satt på 
overarmen din som registrerer fysisk aktivitet i 7 sammenhengende døgn, før første infusjon. 
Denne Sensewear-registreringen gjentas i tidsrommet 17-21 mnd oppfølgning.  
 
Pasienter som behandles i Bergen, Oslo og Notodden kan bli i tillegg bli forespurt om å delta i 
delstudier som kan gi ytterligere informasjon om sykdommen (viser til egne 
informasjonsskriv for delstudier).  
 
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 2½ 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 kronisk utmattelsessyndrom i observasjonsperioden (dvs i minst 2 år 
fra start av behandlingen), uten at det er avklart med studieansvarlig lege.  
Du kan ikke starte noen form for ny behandling, som kognitive kurs eller annen form for 
intervensjon, i minst 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 skal registreres.  
 
Dersom du bestemmer deg for ikke 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 vil derved kunne hjelpe andre pasienter i 
fremtiden. 
Rituximab er et velkjent medikament brukt særlig i behandlingen av lymfekreft de siste årene. 
Det er et såkalt monoklonalt antistoff rettet mot B-lymfocytter.  De hyppigste bivirkninger 
(hos anslagsvis 10-15%) er reaksjoner under selve infusjonen, bestående av forbigående 
utslett (elveblest) med kløe, og kvalme, hodepine, blodtrykksfall og feber. Svært sjeldent er 
pustevansker som krever behandling.  



Pasientinformasjon/samtykkeerklæring  Vedlegg J1 
StudieID-nr.:…………. 

! $!

I de gjennomførte studiene var det få bivirkninger etter behandling med rituximab, særlig 
ingen alvorlige infeksjoner. To pasienter har i oppfølgingsperioden hatt flere øvre 
luftveisinfeksjoner. En pasient fikk en allergisk reaksjon ved første rituximab infusjon og fikk 
ikke ytterligere infusjoner. To pasienter fikk moderat oppblussing av psoriasis utslett, noe 
som kan være en bivirkning av behandlingen.  
I den nylig avsluttede studien med rituximab-vedlikeholdsbehandling var det flere pasienter 
som opplevde en forbigående forverrelse av ME-symptomene de første ukene etter infusjon 
av medikamentet. Dette kan delvis ha sammenheng med hastigheten på infusjonen og 
infusjonshastigheten er derfor nå redusert slik at tiden for en infusjon vil være cirka 4 timer. 
 
Som ved bruk av andre medikamenter, kan det teoretisk oppstå sjeldne og ikke vanligvis 
påregnelige bivirkninger, som din ansvarlige lege kan gi opplysninger om. Alvorlige 
bivirkninger ved bruk av rituximab er svært sjeldent, men det er rapportert forekomst av for 
eksempel lungeforandringer, og reaktivering av virusinfeksjon i lever (hepatitt). En alvorlig 
bivirkning er såkalt progressiv multifokal leukoencephalopati (PML), som er en 
virusinfeksjon i hjernen som er potensielt dødelig. Forekomsten av PML ved rituximab-
behandling er mindre enn 1:50.000, og hittil har tilstanden vært rapportert ved rituximab-
behandling i kombinasjon med cellegift eller sammen med andre immundempende midler, og 
det er kun rapportert hos en enkelt pasient (med lupus) etter rituximab-behandling alene.   
 
Siden rituximab ikke tidligere har vært brukt mot kronisk utmattelsessyndrom, med unntak av 
våre gjennomførte studier og andre steder i verden utenom kliniske studier, kjenner vi fortsatt 
ikke nøyaktig mulige bivirkninger ved bruk av rituximab hos pasienter med ME. En teoretisk 
risiko er aktivisering av en pågående, uoppdaget infeksjon ved bruk av rituximab. 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 opplysninger og prøver gjennom en 
navneliste. Listen som kan koble ditt navn til koden vil kun bli oppbevart på studiestedet 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 i relasjon til sykdommen ME. Hensikten med disse genetiske og andre 
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 
ME i fremtiden. 
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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 Norges Forskningsråd, Helsedepartementet, private 
gaver gjennom innsamlingen MEandYou og ME-foreningen, andre gaver fra private og firma 
gitt til forskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus. I tillegg støtter Kavlifondet 
analysene av biobank-materialet, sammen med Helse Bergen. Ressurser på hvert enkelt 
helseforetak brukes i studien, som er støttet fra fag- og forskningsdirektørene ved de regionale 
og lokale helseforetakene. Forskningsnettverket NorCrin støtter gjennomføringen på hvert 
senter. Studien gjennomføres helt uten støtte fra legemiddelindustrien. 
 
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 koordinatoren for studien ved ditt studiested eller 
den legen som er ansvarlig for deg i studien. 

 
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) 
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Forespørsel om å delta i en delstudie av funksjonen til blodårene dine 
(endotelfunksjon) i tilslutning til hovedstudien RituxME (en 
dobbeltblindet studie av rituximab (Mabthera®) som behandling av 
kronisk utmattelsessyndrom/ME) 
 
Du er tidligere blitt orientert om og har gitt samtykke til deltagelse i hovedstudien 
med bruk av rituximab (eller saltvann) for symptomene ved kronisk 
utmattelsessyndrom/ME (viser til informasjonsskrivet og muntlig informasjon).  
Ved noen av studiesentrene ønsker vi å gjøre delstudier som kan hjelpe oss til bedre å 
forstå sykdomsmekanismene ved ME. Dette er en orientering om en delstudie og et 
spørsmål til deg om du vil delta i den. Delstudien for endotelfunksjon vil foregå ved 
Haukeland Universitetssykehus og ved Notodden sykehus, som er to av 
studiesentrene i den kliniske hovedstudien (RituxME).   
 
Bakgrunn og hensikt 
Det er tidligere påvist at ME-pasienter kan ha redusert funksjon i blodåreveggene 
(endoteldysfunksjon målt som nedsatt Flow-Mediated Dilation, FMD) slik at 
mekanismen for å regulere gjennomblødning av kroppens organer ikke fungerer som 
den skal, noe vi tror kan bidra til flere av de symptomer ME-pasienter har.  
Hensikten med delstudien er å undersøke om det er en sammenheng mellom graden 
av FMD-nedsettelse og alvorlighetsgraden av sykdommen, eller om FMD vil endres i 
gunstig retning ved bedring av ME-symptomene for eksempel etter rituximab-
behandling.  
FMD (flow mediated dilation) er en måling av hvordan blodårene på armen regulerer 
blodgjennomstrømningen til armen, rett etter at en blodtrykksmansjett som har klemt 
av blodtilførselen i 5 minutter slippes opp. Diameteren på en stor blodåre (arterie) på 
armen (nederst på overarmen) måles med ultralyd før og etter 5 min avklemming med 
blodtrykksmansjett på underarmen, og så etter tilførsel av et blodåreutvidende stoff 
(nitroglycerin) under tungen.  
FMD-undersøkelsen vil bli utført før første infusjon i hovedstudien, og gjentatt etter 
17-21 mnd oppfølgning. Du vil ikke få opplyst verdien av FMD mens observasjonen i 
hovedstudien pågår.   
Ved Haukeland Universitetssykehus vil det også bli utført undersøkelse for 
mikrosirkulasjon i huden på underarmen, ved hjelp av lasermåling (Post-okklusiv 
reaktiv hyperemi, PORH). Ved PORH vil det bli målt blodsirkulasjon i huden, før og 
etter 5 minutter avklemming av blodtilførsel til armen med en blodtrykksmansjett.  
 
Mulige fordeler, ulemper og bivirkninger 
Hovedhensikten med denne delstudien er å forstå sykdomsmekanismer bak ME bedre.  
Du vil få informasjon om resultatet av FMD (og eventuelt PORH)-målinger etter at 
siste inkluderte pasient den kliniske hovedstudien har vært til i 24 mnd oppfølgning 
(når koden for hvilken behandling studiedeltakere har mottatt åpnes).  
 
Nedsatt FMD og PORH kan være forbundet med øket risiko ved noen medisinske 
tilstander, men vi vet ikke med sikkerhet om det er tilfelle ved ME. Den viktigste 
grunnen til å delta i denne delstudien er å bidra til å forstå sykdommen bedre, noe som 
kan komme både deg og andre pasienter til gode. Vi kan bare trekke slutninger om  
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sammenhenger mellom FMD og ME-sykdommen etter at en større gruppe pasienter 
er undersøkt. 
Undersøkelsene gir lite ubehag, utover press på armen ved avklemming med 
blodtrykksmansjett i 5 min og at noen pasienter kan oppleve litt press i hodet eller 
hodepine kort etter å ha tatt nitroglycerin.  
 
Noen praktiske opplysninger om undersøkelse av endotelfunksjon 
Hvis du er gravid, har født siste 6 måneder eller ammer, kan du ikke delta hverken i 
den kliniske hovedstudie eller denne delstudien.  
Når endotelfunksjon skal måles må du ikke ha noen pågående infeksjon i kroppen 
under undersøkelsen. Etter en behandlingstrengende infeksjon, influensa, eller etter 
vaksinetaking, bør det ha gått minst to uker før FMD måling. Hvis noe av dette 
kommer i konflikt med timen du har fått, vennligst ta kontakt for en ny time.  
Du må ikke ha menstruasjon under undersøkelsen. Hvis du skulle få menstruasjon på 
et uventet tidspunkt slik at det er i konflikt med timen du har fått, vennligst ta kontakt 
for en ny time. 
-Vi vil helst at du skal møte fastende til FMD måling, det vil si at du ikke kan spise 
frokost før du kommer. Hvis du har fått time på ettermiddagen, kan du spise en 
lett/mager frokost, men det bør være 6-8 timer siden sist du spiste når vi gjør 
undersøkelsen.  
-Du må unngå fettrik mat siste 24 timer før undersøkelsen (junk-food, sjokolade, 
kaker, boller, fete sauser o.l.). 
-Unngå røyking, snus, kaffe og te på undersøkelsesdagen. 
-Hvis du bruker medisiner eller vitamintilskudd om morgenen, unngå å ta disse om 
det er mulig. Hvis du er i tvil eller tror du bør ta dem som vanlig, ta kontakt med 
undertegnede. Det er også lurt om du unngår trening dagen før undersøkelsen. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i denne delstudien. 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. Du vil så få beskjed 
om tidspunkt for undersøkelsen og hvor du skal møte.  
 
Ytterligere informasjon om delstudien FMD 
Har du spørsmål til studien, ta kontakt med koordinatoren for studien ved ditt 
studiested eller den legen som er ansvarlig for deg i studien.  
 
Samtykke for deltakelse i delstudien 
Jeg er villig til å delta i studien 
 
 
Signert 
Dato: 
 
Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien   
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
___________________________________________________________________ 
(Signert, rolle i studien) 
Dato:  
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Forespørsel om deltagelse i delstudie med ergospirometri 
(arbeidsbelastning), i tilslutning til hovedstudien RituxME, en 
dobbeltblindet studie av rituximab (Mabthera®) som behandling ved 
kronisk utmattelsessyndrom/ME 
 
Du er tidligere blitt orientert om og har gitt samtykke til deltagelse i hovedstudien (viser til 
informasjonsskrivet og muntlig informasjon). Ved noen av studiesentrene (Oslo 
Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, Notodden sykehus) ønsker vi å gjøre 
delstudier som kan hjelpe oss til bedre å forstå sykdomsmekanismene ved ME. Dette er en 
orientering om en delstudie og et spørsmål til deg om du vil delta i den. 
 
 
Bakgrunn og hensikt 
Denne delstudien er tenkt for pasienter med mild, mild/moderat og moderat ME som selv 
mener at de kan gjennomføre arbeidsbelastning på en ergometersykkel to påfølgende dager, 
uten at dette medfører at sykdommen forverres i betydelig grad over flere uker.  
 
Vi vil registrere oksygenopptak ved maksimal arbeidsbelastning, og oksygenopptak og 
arbeidskapasitet ved anaerob terskel. Anaerob terskel kan beskrives som en overgang der 
muskulaturen begynner å lage melkesyre fordi man ikke får nok oksygen i cellene (overgang 
fra aerobt til anaerobt stoffskifte). Det blir benyttet ergometersykkel med gradvis økende 
motstand/belastning og med forventet oppnådd maksimal belastning innen 8-12 min.  
 
Bakgrunnen for undersøkelsen er at forskning viser at de fleste ME-pasienter har lavere 
arbeidskapasitet  dagene etter en maksimal belastning. Dag 2 er belastningen som skal til før 
musklene starter å produsere melkesyre ofte lavere enn dag 1, noe som karakteriserer ME til 
forskjell fra andre sykdommer.  
 
For å bestemme oksygenopptak og arbeidsbelastning skal det under testen måles 
gassutveksling (oksygen og karbondioksyd i utåndingsluften), oksygenopptaket i kroppen og 
puls. Du har da på en maske som du puster i under testen. Slik arbeidsbelastning med identisk 
oppsett utføres to påfølgende dager, før oppstart i hovedstudien og gjentatt i tidsrommet 17-21 
mnd oppfølgning.  
 
Målet med denne delstudien er å kartlegge om pasientene som får rituximab og erfarer 
respons får en bedret oksygenopptak ved maksimal belastning, og bedret oksygenopptak og 
arbeidskapasitet ved anaerob terskelverdi, dag 2 av testen, i tidsrommet 17-21 mnd etter 
studiestart.  
Det undersøkes også om det er noen sammenheng mellom eventuell bedring i oksygenopptak 
og arbeidskapasitet, og bedring av andre ME-relaterte sykdomssymptomer.  
 
Du vil som deltager i delstudien ikke få opplyst resultat av analysen for ergospirometri før 
etter at koden for hvilken behandling som er gitt er åpnet (tidligst 24 mnd etter at siste pasient 
er inkludert i studien). 
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Mulige fordeler, ulemper og bivirkninger 
Hovedhensikten med studien er å forsøke å forstå sykdomsmekanismene ved ME bedre. 
Undersøkelsen vil ved avslutning av studien gi deg tilleggsinformasjon om sykdommen din,  
noe som kan få betydning dersom delstudien viser sammenheng mellom respons etter 
behandling med medikamentet rituximab og eventuell av bedring av oksygenopptak og 
arbeidskapasitet.  
 
Ulempen er at mange ME-pasienter kan erfare symptomforverring etter arbeidsbelastning og 
at noen kan oppleve langvarig forverrelse av sykdomsbildet. Derfor er det bare pasienter uten 
alvorlig grad av ME, og som selv mener de vil tåle en slik belastning som vil bli inkludert i 
denne delstudien.  
En lett til moderat symptomforverring kan forventes, og derfor skal det være minst tre uker 
fra du gjennomfører ergospirometritest til du starter behandling med infusjoner (rituximab 
eller placebo) i hovedstudien. Skulle du få en forverring av symptomene utover 2-3 uker, vil 
oppstart av infusjoner i hovedstudien kunne utsettes ytterligere noe uker i tid til du igjen er i 
din vanlige tilstand og kan starte infusjonene.  
 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i denne delstudien med ergospirometri. Du kan når som helst og uten å 
oppgi noen grunn trekke deg fra delstudien uten at det får konsekvenser for din videre 
behandling. Du undertegner samtykkeerklæringen dersom du ønsker å delta.  
 
 
Ytterligere informasjon om delstudien med arbeidsbelastning 
Har du spørsmål til delstudien, ta kontakt med koordinatoren for studien ved ditt studiested 
eller den legen som er ansvarlig for deg i studien. 

 
 
Samtykke for deltakelse i delstudien  
 
Jeg er villig til å delta i delstudien  
 
 
Dato: 
 
 
 
Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien   
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om delstudien 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(Signert, rolle i studien) 
Dato: 
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Forespørsel om å delta i en delstudie av irritabel tarm og funksjonell 
dyspepsi, i tilslutning til hovedstudien RituxME, en dobbelt-blindet studie 
av rituximab (Mabthera®) som behandling ved kronisk 
utmattelsessyndrom/ME 
 
Du er tidligere blitt orientert om og har gitt samtykke til deltagelse i hovedstudien med bruk 
av rituximab (eller saltvann/placebo) for symptomene ved kronisk utmattelsessyndrom/ME 
(viser til informasjonsskriv og muntlig informasjon). Ved noen av studiesentrene ønsker vi å 
gjøre delstudier som kan hjelpe oss til bedre å forstå sykdomsmekanismene ved ME/CFS.  
Delstudien for irritabel tarm-sykdom og funksjonell dyspepsi vil foregå kun ved Haukeland 
Universitetssykehus.  
 
Bakgrunn og hensikt 
Det er kjent at pasienter som har gjennomgått bakterie- og parasittinfeksjoner kan utvikle 
langvarige plager fra tarmen, selv etter at mikroorganismen er nedkjempet. Hos pasienter 
behandlet i Bergen under Giardia-epidemien i 2004 ble det påvist forstyrrelser i immuncellene 
i tarmveggen. Noen av disse pasientene hadde et klinisk bilde forenlig med ME/CFS. Det er 
kjent at mange pasienter med ME/CFS har liknende fordøyelsesbesvær og tarmsymptomer 
som pasienter kan få for eksempel etter gjennomgått Giardia infeksjon. Klinisk erfaring fra 
ME/CFS pasienter tilsier at også mage-tarmsymptomene kan bedre seg dersom pasientene har 
effekt av rituximab-infusjoner. 
 
For å prøve å forstå bedre hva som skjer i tarmen før og etter behandling, ønsker vi å spørre 
deg om du er villig til å delta i en studie ledet av professorene Trygve Hausken og Odd Helge 
Gilja ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Forandring i symptomer og 
funn i tarmen før og etter behandling hos henholdsvis rituximab-behandlede og placebo-
behandlede kan belyse mekanismer for bedringen. Pasienter som sier seg villig til å delta i 
denne delstudien må fylle ut tre ulike spørreskjemaer som har vært benyttet i liknende studier 
tidligere. Det vil bli gjort undersøkelser av magesekken med ultralyd etter inntak av et lite 
suppemåltid. Bevegeligheten i tykktarmsveggen blir også undersøkt ved ultralyd. 
 
Du vil også bli forespurt om du vil være med på undersøkelse av magesekk og tolvfingertarm, 
eventuelt også deler av tykktarmen, med et endoskop (et bøyelig rør med kikkertfunksjon og 
prøvetakingsmulighet). Det vil bli tatt små vevsprøver fra magesekk/tarmvegg for å 
undersøke på særlig betennelsesceller og proteiner som signaliserer betennelse. Disse 
undersøkelser vil bli gjort før første rituximab/placebo-behandling, og gjentatt etter 17-21 
måneders oppfølgning. Du vil ikke få opplyst resultatene av denne delstudien før koden for 
hva slags behandling du har fått blir åpnet, dvs etter at den siste pasienten inkludert i studien 
har vært i oppfølgning i 24 måneder. 
 
 
Mulige fordeler, ulemper og bivirkninger 
Hovedhensikten med denne delstudien er å forstå sykdomsmekanismene ved ME/CFS bedre. 
Du vil bli informert om resultatet av undersøkelsene i delstudien først når den siste pasienten 
inkludert i studien har vært gjennom hele observasjonsperioden på 24 måneder. Derfor vil 
resultatet av studien ikke komme deg til gode i første omgang. Dersom studien gir bedre 
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innsikt i mekanismene bak tarm- og fordøyelsessymptomene ved ME, vil det kunne påvirke 
håndtering av både deg og andre pasienter i fremtiden. 
 
 
Ulempene du kan ha ved deltagelse er eventuelt ubehag ved endoskopi (gastroskopi der det 
føres et skop ned i magesekken, eventuelt koloskopi der et skop føres inn via endetarmen). 
Denne undersøkelsen brukes rutinemessig ved mage- og tarmsykdommer og innebærer svært 
sjelden komplikasjoner. Studien innebærer ikke tilførsel av andre medisiner enn det som 
eventuelt må til for å gjennomføre selve endoskopien. 
 
Frivillig deltagelse 
Det er frivillig å delta i denne delstudien. 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 
samtykkeskjema dersom du ønsker å delta. Du vil så få beskjed om tidspunkt for 
undersøkelsen og hvor du skal møte. 
 
Ytterligere informasjon om delstudien om irritabel tarm-sykdom og funksjonell dyspepsi 
Har du spørsmål til studien, ta kontakt med studiekoordinatoren eller legen som er ansvarlig 
for deg i hovedstudien.  
 
 
 
Samtykke for deltagelse i delstudien 
 
Jeg er villig til å delta i studien 
 
 
 
Signert 
 
Dato:  
 
Bekreftelse på at informasjon er gitt i studien 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
 
(signert, rolle i studien) 
 
Dato:  
 


