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 Øystein FlugeProsjektleder:

Prosjektleders prosjektomtale
Etter en randomisert fase-II studie med rituximab to infusjoner med to ukers mellomrom versus placebo for
30 pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, har vi deretter avsluttet en åpen fase-II studie: 28 pasienter
fikk rituximab induksjon og vedlikeholdsbehandling, tilsammen 6 infusjoner over 15 mnd. 21 pasienter
(72%) hadde respons etter definerte kriterier, der 18 pasienter (64%) hadde kliniske signifikant bedring av
de fleste ME-symptomer. Responsvarighet innen 36 mnd studieperiode var mean 108 uker for 14 betydelige
respondere og 68 uker for 4 moderate respondere, og 11 er i fortsatt respons ved 36 mnd oppfølgning.
Bivirkninger: to med allergisk reaksjon, to med øvre luftveisinfeksjoner, to med ukomplisert late-onset
nøytropeni. For å bekrefte eller avkrefte om B-celledeplesjon gir signifikante responser for ME-pasienter
skal det utføres en multisenter, randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert fase-III studie med 152
pasienter, med rituximab vedlikehold versus placebo.

Vurdering
Vi viser til skjema for tilbakemelding 15.5.2014.

Rek har vurdert at tilbakemeldingen for det vesentlige er i tråd med de merknader som ble gitt i
utsettelsesvedtak av 14.4.2014.

Komiteen har dog en merknad til av samtykkeskrivet. Under avsnittet” Biobank” må det fremkomme, slik
det er beskrevet i protokoll, at navnet på biobanken er “Medikamentell intervensjon ved kronisk
tretthetssyndrom”, at ansvarshavende er Olav Mella og at biobanken er lokalisert ved Haukeland
Universitetssykehus.

Etter fullmakt er det fattet slikt:

Vedtak
Med hjemmel i helseforskningsloven § 10 og forskningsetikkloven § 4 godkjennes prosjektet. Før prosjektet
kan igangsettes må det sendes inn revidert informasjonsskriv i tråd med komiteens merknader.



Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK nord på eget skjema senest 30.06.2018, jf. hfl.
12. Prosjektleder skal sende søknad om prosjektendring til REK nord 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 nord. Klagefristen
er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK nord, sendes klagen videre til
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.
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