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2015/1265  Mental trening for utmattelse etter Epstein Barr-virusinfeksjon 

 Akershus universitetssykehus HFForskningsansvarlig:
 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
19.08.2015. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikkloven §
4.

Prosjektomtale
I prosjektet ‘Utmattelse etter Epstein Barr-virusinfeksjon’ (EBV-infeksjon) følger vi 200 ungdommer i seks
måneder for å kartlegge risiko for å utvikle kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). I denne studien ønsker
vi å studere om et mentalt treningsprogram kan være en nyttig behandling for de ungdommene som faktisk
utvikler CFS/ME. Halvpartene av pasientene vil bli tilfeldig fordelt til denne behandlingen, den andre
halvparten får rutinemessig oppfølging av fastlegen. Treningsprogrammet består av 10 sesjoner à 90 min.
varighet og består dels av kognitiv terapi, som man fra tidligere vet kan være nyttig hos pasienter med
CFS/ME, og dels av musikkterapi, som ikke tidligere har vært forsøkt ved denne sykdommen. Vi undersøker
effekt på både symptomer (utmattelse), funksjon (antall skritt) og underliggende sykdomsmarkører
(immunfunksjon, nervefunksjon osv.) rett etter behandlingsavslutning og 1 år senere.

Komiteens vurdering
Det omsøkte prosjektet er en utvidelse av det tidligere godkjent prosjekt 2014/2069 Utmattelse etter Epstein

. I den studien ble det inkludert pasienter med Epstein Barr infeksjon, for å se påBarr-virusinfeksjon
risikofaktorer for å utvikle utmattelse. I den nå omsøkte studien ønsker man inkludere ca. 60 barn/tenåringer
fra den opprinnelige studien, i alder 12-20 år. Disse vil bli randomisert til enten å motta en intervensjon eller
egen oppfølging hos fastlege.

Det humant biologiske materialet skal oppbevares i den tidligere godkjente biobanken CEBA, med Vegard
Bruun Wyller som ansvarshavende. I søknaden skriver prosjektleder at det vil gjøres genetiske analyser av
materialet. Komiteen har ingen innvendinger til dette. I tillegg skriver prosjektleder at det kan det være
aktuelt å gjøre hel-genom-analyser. Det er ikke redegjort for dette i den innsendte protokollen. Komiteen
understreker at dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å gjøre helegenomanlyser må dettet søkes
REK.

Komiteen har en merknad til informasjonsskrivet til barn under 16 år. Skrivet oppleves som vanskelig
tilgjengelig og må forenkles. Komiteen anbefaler at REKs mal for informasjonsskriv til ungdom benyttes.
Malen finnes på REKs nettsider.



1.  

Ut fra dette settes følgende vilkår for prosjektet:

Informasjonsskrivet revideres i tråd med det ovennevnte og sendes komiteen til orientering.

Vedtak
Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven § 9 og § 33 under forutsetning av at
ovennevnte vilkår oppfylles.

I tillegg til ovennevnte vilkår, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik
det er beskrevet i søknaden.

Tillatelsen gjelder til 31.12.2017. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil
31.12.2022. 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.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder ”Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og
omsorgssektoren”

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må
prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se
helseforskningsloven § 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.

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

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Med vennlig hilsen

Grete Dyb
førsteamanuensis dr. med.
leder REK sør-øst B

Hege Holde Andersson
komitésekretær

Kopi til:hilde.luras@ahus.no


