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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”En sammenligningsstudie mellom kronisk utmattelsessyndrom 
(CFS/ME) og kroniske, generelle smerter (CWP)” 

 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å sammenligne kronisk 
utmattelsessyndrom (CFS/ME) og kroniske, generelle smerter (CWP) for å få bedre kunnskap omkring 
disse syndromene/tilstandene samt å forbedre behandlingen.  
 
Kronisk utmattelse og smerte er vanlige plager i befolkningen med en forekomst på omtrent 25 % 
hver. Undergruppene kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og kroniske, generelle smerter (“chronic 
widespread pain” CWP) ligger på henholdsvis 0,5-1 % og 4-18 % av befolkningen. Man vet fremdeles 
lite om årsakene og de medisinske bakenforliggende mekanismene til disse plagene. Det finnes få 
studier som gir grundige undersøkelser i forhold til behandling. Både CFS/ME og CWP har mange 
overlappende symptom som bl.a. smerter, utmattelse, belastninger i livet og kroppslig sykdomsfølelse. 
Det er likevel ikke enighet om man skal se på dem som ett eller flere syndrom. Vi vil sammenligne 
CFS/ME versus CWP og se på likheter og ulikheter i livskvalitet, smertesensitivisering, hukommelse / 
konsentrasjonsevne, depresjon, angst og fysisk funksjon. 
 
Som pasient ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL), blir du forespurt å delta i denne 
studien. 
 
Hva innebærer studien? 
Som pasient ved ASSL vil du gjennomgå kliniske undersøkelser gjennomført av leger, fysioterapeuter 
og psykologer. Undersøkelsene fra legen inneholder samtale om generell, medisinsk status og måling 
av blodtrykk og hjertefrekvens. Undersøkelsene fra fysioterapeut omhandler måling av tenderpunkt og 
mekanisk sensitivitet, samt mål på eventuelle nevologiske og revmatologiske avvik. 
Psykologvurderingen vil utelukke alvorlige lidelser.  
 

• Vi spør deg som deltaker i denne studien om å kunne benytte en del informasjon som kom 
fram i denne utredningen til forskning. I løpet av utredningen har du også allerede har fylt ut et 
spørreskjema, som vi også ber deg om å benytte i denne studien.  

• Som deltaker i studien vil du i tillegg bli spurt om å delta i en utvidet fysioterapiundersøkelse, 
med kondisjonstest, undersøkelse av tenderpunkt og avspenningsevne samt en 
nevropsykologisk test med fokus på hukommelse og konsentrasjonsevne. Du vil også bli spurt 
om å svare på andre spørreskjema med opplysninger angående din helsetilstand, mer spesifikt 
spørsmål om depresjon, angst, smertetilstand og utmattelse.  

• I tillegg kan du i løpet av prosjektperioden få forespørsel om å delta i andre forskningsprosjekt 
som er knyttet opp mot denne studien. 

 
Mulige fordeler og ulemper 
Undersøkelsene som gjennomføres av leger, fysioterapeuter og psykologer er i samsvar med de du 
ellers ville fått ved avdelingen uavhengig om du velger å delta på denne studien. Du vil i tillegg få 
tilbud om en grundigere undersøkelse som inkluderer test av din fysiske form og en nevropsykologisk 
test om du deltar i denne studien.  
 
Fordeler med å delta i studien er at du får en mer omfattende undersøkelse enn hva du ellers ville ha 
fått. Ingen av undersøkelsene og testene medfører risiko eller smerte, men du kan oppleve at du blir litt 
sliten både mentalt og fysisk ved noen av testene. 
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Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 
Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en 
navneliste. Det betyr at opplysningene er avidentifisert.  
Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 
tilbake til deg.  
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å 
delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere 
trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å 
trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte:  
Prosjektleder Egil A. Fors: egil.fors@stolav.no eller  
prosjektkoordinator Inger Storaker: inger.storaker@stolav.no, telefon: 72822491 
 
 

Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
 


