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Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som
vedrører forsøkspersoner/pasienter/klienter/informanter.
(hovedskjema)

Vurderingen går til Regional komite for medisinsk forskningsetikk Midt-Norge
Postadresse:
Det medisinske fakultet, Medisinsk teknisk forskningssenter
N-7489 Trondheim
Besøksadresse:
Røde Kors-bygget 3 etg. rom 328
St.Olavs Hospital,
Eirik Jarls g 14

1. Tittel

Forskningsprosjektets tittel (kortfattet tittel på norsk)

En RCT studie av effekten av kort og lang kognitiv atferdsterapi hos pasienter med CFS/ME-mediert
funksjonsnedsettelse etter initial utredning av uspesifiserte utmattelsessymptomer.

Beskriv prosjektet med 100-200 ord

Prosjektet vil bestå av 2 deler: (1) Utredning av pasienter med utmattelsessymptomer henvist fra
allmennpraksis til St Olavs Hospital. (2) En konsekutiv, randomisert, kontrollert behandlingsstudie
med kognitiv atferdsterapi for CFS/ME-pasienter:
Pasientene vil først bli diagnostisert CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati) og
utredet for utmattelse og funksjonsnedsettelse. De vil få en tverrfaglig utredning hos lege, psykolog og
fysioterapeut, samt relevante blod-, urin- og spyttprøver samt nevropsykologiske undersøkelser. Et
utvalg av pasienter vil etter loddtrekning fa tilbud om qEEG. Pasienter med alvorlig somatisk eller
psykiatriske lidelse vil bli henvist til respektive spesialavdelinger utenom prosjektet. 2) Etter
utredningen vil CFS/ME pasienter med funksjonssvikt > 50 % fa tilbud om kognitiv atferdsterapi
(CBT) i en konsekutiv, randomisert, kontrollert studie. Dette vil være en komparativ studie med
sammenlikning av to aktive intervensjoner med henholdsvis kort og lang CBT og en kontrollgruppe.
Den korte CBT-intervensjonen er nyutviklet via en pilot-periode med 8 x 1 times individuelle
ukentlige sesjoner, i forhold til en standard CBT intervensjon på 16 x 1 times ukentlige individuelle
sesjoner og en ventelliste kontroll-gruppe (16 uker fra utredning til start behandling med kort CBT).
Hypotesen vår er at både kort CBT og standard CBT vil gi bedre effekt på utmattelse og fysisk
funksjon enn venteliste-kontrollgruppen. Korttidsintervensjonen vil dermed være den mest
kostnadseffektive behandlingen av CFS/ME.

Hvis prosjektet henter materiale fra en eksisterende biobank, oppgi navn og enten prosjektnummer i
REK eller registreringsnummer i Biobankregisteret

Biobanksøknad er vedlagt denne søknaden.
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2. Prosjektleder

Etternavn, fornavn

Akademisk
grad/utdanning

Stilling

Arbeidssted

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

Telefaks

E-postadresse

Fors, Egil Andreas

Dr med

Førstemanuensis og overlege

Institutt for Nevromedisin/Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte
lidelser, NTNU og PH Øya, St Olavs Hospital

Smertesenteret, St Olavs Hospital, Eirik Jarlsgt. 10

7006

Trondheim

73868766 (jobb)og 41236597 (mobil)

73866990

Egil.Fors@stolav.no

Skal denne adressen benyttes ved svar fra REK? Hvis ikke oppgi svaradresse

Ja

Medarbeidere (navn, tittel, stilling og arbeidssted)

Tore Stiles, dr philos, professor i psykologi, Psykologisk Institutt, NTNU
Pål Romundstad, epidemiolog, ISM, NTNU
Ismail Cuneyt Guzey, dr med, AFFU, St Olavs Hospital og NTNU
Petter C Borchgrevink, dr med, professor i smertemedisin, Institutt for Sirkulasjon og Bilde (ISB),
NTNU og seksjonsoverlege Smertesenteret, St Olavs Hospital.
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3. Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelsen må gis i en alminnelig og forståelig språkform på norsk. Det må redegjøres kort for
hensikt, hypotese, metode, tidsrom og prinsipper for utvelgelse av forsøkspersoner/informanter og
aldersgrupper. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til protokoll. Fullstendig
prosjektbeskrivelse/forsøksprotokoll og evt spørreskjemaer etc. skal vedlegges.

HENSIKT:
Vår hensikt med dette prosjektet er å bidra til økt kunnskap om pasienter med utmattelsessymptomer,
spesielt ved utredning av funksjonsnedsettelse, men også effektiv behandling. Det finnes få
behandlingsstudier av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Dette kan skyldes prioritering av
forskning mot etiologi, sykdomsklassifikasjon og epidemiologi. Vår hensikt med behandlingsstudien
er å utvikle og teste en ny, kort og effektiv kognitiv atferdsterapi (CBT) for CFS/ME pasienter.

HYPOTESER:
1) Hovedhypoteser for utredning: (1) CFS/ME utgjør en liten del av henviste pasienter med utmattelse,
men prevalens-data er usikre (2) Fysisk og mental funksjon målt med SF36 er lavere ved CFS/ME enn
normalbefolkningen. (3) Demografiske, genetiske, immunologiske, nevrofysiologiske, kognitive og
affektive og medisinske faktorer predikerer grad av utmattelse og utmattelses-mediert funksjonssvikt

(SF36) både med og uten CFS/ME diagnosen.
2) Hypoteser for behandling: 1) Korttids CBT er signifikant og effektiv i behandling av CFS/ME-
mediert fysisk funksjonssvikt (SF36), utmattelse og negativ affekt (2) Effekt av CBT ved CFS/ME
(SF36, Chalder Fatigue Scale og negativ affekt) avhenger av endring av dysfunksjonelle kognisjoner
om utmattelse og moderert av genetiske, imunologiske og demografiske parametre.

METODE:
Pasientutvalg: Ut i fra prevalens-data har 1 % av befolkningen CFS/ME, noe som betyr at en betydelig
mengde vil ha dette i vår region. I tillegg kommer de som har utmattelsessymptomer uten å oppfylle
kriteriene fullt ut. I følge tidligere henvisninger til medisinsk avd. St Olavs Hospital anslås at ca.
240-250 pasienter med utmattelsessymptomer eller CFS/ME vil kunne bli henvist hvert år til vår
avdeling, Avdeling for Smerte- og sammensatte lidelser (ASSL). Det vil imidlertid være sannsynlig at
disse pasientene får hjelp hos andre behandlere, f.eks fastlege, fysioterapeuter eller alternative
behandlere som såkalte "Lightning Process" coacher.
Siden over hundre pasienter allerede står på venteliste ved vår avdeling vil det kunne være flere det
første behandlingsåret fra 2009. De henviste pasientene vil danne grunnlaget for vår konsekutive
utrednings- og behandlingsstudie. Inntil 4 nye pasienter pr uke i gjennomsnittlig 45 uker pr år vil etter
planen få et tilbud om tverrfaglig utredning ved vår avdeling, i alt 180/år. Vi regner å sitte igjen med
ca. en tredjedel av de utredete pasientene, eller omtrent n= 60 pasienter som kan inkluderes
konsekutivt i vår CFS/ME-behandlingsstudie per år.
Design: Innledningsvis vil pasientene få en grundig utredning som en tverrsnitts-undersøkelse eller
baseline verdier for behandlingsstudien. Deretter vil behandlingen foregå som en konsekutiv,
randomisert, kontrollert og singel-blind behandlingsstudie (RCT) med 2 aktive intervensjoner og en
kontrollgruppe, altså med n = ca. 60 i hver intervensjonsarm. Data vil bli analysert etter "intention to
trear" (ITT) prinsipper (se protokoll med flytdiagram).
Utredning: Målet med utredningen vil være å utelukke annen fysisk eller mental lidelse som gir
utmattelse, samt utrede CFS/ME pasientene i forhold utmattelsessymptomatologi, fysisk og mental
funksjonsevne, livskvalitet, affekt (angst og depresjon) samt påvise komorbiditet. Pasienter med
alvorlig somatiske eller psykiatriske lidelser vil som nevnt henvises videre til respektive
spesialavdelinger.
Inklusjon utredning: Vi tenker oss et bredt inklusjonsgrunnlag hvor henviste pasienter med subjektive
utmattelses-symptomer vil bli inkludert i utrednings-studien. Eksklusjon: Ikke utmattelse. Alder <18år
og > 62 år. Alvorlig somatisk eller psykiatrisk lidelse. Graviditet.
Målemetoder i utredningen:
(a) Forekomst av diagnosen CFS/ME vil følge de overnevnte Fukuda-kriteriene med dikotome,
kategoriske "ja/nei" utfallsmål
(b) Mental og Fysisk funksjon fra SF-36 er oversatt og validert til norsk (0-100 skala).
(c) Utmattelse skal måles med Chalders Fatigue Scale som er et selvrapporteringsskjema med 11 items
som skåres fra 0 (minst symptom) til 3 (verst symptom).
d) Det skal også måles depresjon og angst i HADS.
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e) Demografiske mål samt smerte og andre somatiske symptomer vil bli målt med valide og anerkjente

mål, blant ant Numerisk Rating Skala (NRS).
f) Nevropsykologisk undersøkelse vil inkludere funksjonstester knyttet til
oppmerksomhet/arbeidshukommelse, innlæring/minne samt genrelle kognitive-og eksekutive
funksjoner. Alle tester/pardigmer er anerkjente, har gode psykometriske egenskaper og er også

anvendt i tidligere forskning på CFS/ME.
g) 10 pasienter med CFS/ME og 10 pasienter med utmattelsessymptomer uten diagnosen CFS/ME vil
etter loddtrekning få tilbud om kvantitativ electroencefalografi (qEEG) for å belyse eventuelle

nevrofysiologiske avvik (se eget vedlagt informert samtykke).
h) I tillegg vil det bli tatt blodprøver på klinisk kjemiske undersøkelser, viruserologi, cøliakiscreening,
revmatologisk screening, genotyping og cytokiner. I tillegg vil det bli gjort undersøkelse av cortisol i
spytt for 3 repeterte målinger. Pasientene vil ta disse med seg hjem og ta prøvene på egen hånd for

deretter å levere de til prosjektkoordinator.
Behandling og behandlingsprosedyrer:
Behandlings-prinsippene vil være basert på kognitivt-atferdsterapeutiske (CBT) prinsipper som så
langt har best dokumentert effekt ved CFS/ME. En nydesignet korttidsintervensjon med 8 individuelle
timer (se avsnitt I under, designet av professor Tore Stiles) skal sammenliknes med en lengre 16 ukers
standard intervensjon og en venteliste kontrollgruppe.
Inklusjon: De som tilfredstiller kriteriene for diagnosen CFS/ME etter Fukuda CDC 1994 kriteriene vil
fa tilbud om å bli inkludert i vår behandlingsstudie som poliklinisk, individuell behandling. Dette har
ikke vært undersøkt vitenskapelig tidligere. Eksklusjon: Ikke utmattelse. Alder <18år og > 62 år.
Alvorlig somatisk eller psykiatrisk lidelse. Graviditet.
Slik sett far man 3 behandlingsarmer:
(1) Korttidsintervensjon med 8 ukentlige CBT sesjoner.
I kortidsintervensjonen vil en innledningsvis legge vekt på å identifisere pasientens livsmål og ønsker,
for deretter å bli enige med pasienten om hvordan en skal gå frem for å nå disse. En vil identifisere
hvilke kognitive og atferdsmessige faktorer som opprettholder tretthetssyndromet og bryte disse.
Aktuelle opprettholdende mekanismer er kognitiv katastrofetolkning av kroppssymptomer, bekymring
og opplevde prestasjonskrav. Kortidsintervensjonen vil ha som mål å trappe opp til normalt
aktivitetsnivå mye raskere enn ved den tradisjonelle 16 timers versjonen hvor gradvis aktivitetsøkning
er anvendt (se protokoll for videre detaljer)
(11) Standardintervensjon ad modum "Chalder/Kings College" med 16 ukentlige sesjoner (se protokoll

for detaljer).
(111) Kontrollgruppen far behandling 16 uker etter den primære utredningen og randomiseringen, og de
far da tilbud om kort CBT utenom studien. De slipper videre oppføling og far dermed mindre
belastninger enn Grl og Gr2 i slutten av prosjektet.
Målemetoder i behandlingen:
Behandlingseffekten vil bli målt med hovedutfallsmålet "Fysisk funksjon" operasjonalisert ved Fysisk
funksjon dimensjonen i SF36. Andre hovedutfallsmål vil være "Utmattelse" Chalders Fatigue Skala
(skåring 0-3 med 11 items), Mental funksjon i SF36, livskvalitet i SF8, depresjon/angst i HADS. I
tillegg vil det gjøres sekundære analyser for smerte ("Numerisk Rating Skala") og andre helseplager
med valide målemetoder samt kognitive og atferdsspesifikke mål. Vi vil kunne kombinere disse
ovennevnte endepunktene, £eks endringer i "Utmattelse" med endringer i spesifikke kognisjoner og
atferdrespons som moderatorer som skal kunne måles før og etter enkelte timer for å måle effekt av

kognitive "øyeblikkmål".
Randomisering: Randomisering vil bli foretatt etter vanlige prosedyrer av annen statistiker uavhengig
av prosjektet ved hjelp av et randomiseringsinstrument på Avd. for anvendt klinisk forskning, NTNU.
RESULTAT: Effekten av behandlingen vil bli målt med avhengige og uavhengige variabler etter 8
uker, 16 uker, 32 uker, 48 uker og avsluttes etter 64 uker. Dette betyr at etter 8 uker vil kort CBT være
avsluttet, mens deltakerne likevel måles videre som nevnt over til og med uke 60. Etter 16 uker vil
lang CBT være avsluttet, men måles fortsatt videre etter ovennevnte flowchart. Kontrollgruppen måler
også etter 8 og 16 uker uten behandling, men far deretter tilbud om kort 8 timers CBT for å utsette
dem for minst mulig belastning.
TIDSPLAN: Det tas sikte på å starte behandlingsstudien medio januar 2009, ca. fire måneder etter at
Avdeling for Smerte og Sammensatte lidelser har mottatt de første CFS/ME-pasientene. Inklusjonen i
behandlingsstudien vil vare i 4 år til og med 15.01.2013. Deretter vil data-analyse og skriving vare
fram til 01.01.2014. Det kan bli aktuelt å arrangere en workshop om studien etter dette.
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4. Vedlegg
Presiser hvilke dokumenter som vil bli vedlagt.

Protokoll/prosjektbeskrivelse med flytdiagram
Informert samtykke l og 2
Informert samtykke om qEEG tilleggsprosjekt
Spørreskjemaer (SF 36, Chalder Fatigue Scale, HADS)
Fysioterapiundersøkelse
Biobanksøknad

5. Klassifisering av prosjektet

Prosjektomfang

Prosjektet er

Navn på evt.
doktorand/student

O Enkeltinstitusjon

O Nasjonal multisenterstudie

0 Internasjonal multisenterstudie

O Studentprosjekt

O Dr.gradsprosjekt

O Annet
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Prosjektet er q Grunnforskning

Hvis aktuelt, kryss for ® Klinisk, anvendt forksning

mer enn en ® Bio- og genteknologisk forskning

q Utprøving av medisinsk utstyr

q Legemiddelutprøving

q Samfunnsmed./epidemiol. forskning

® Psykologisk forskning

q Annen helsefaglig forskning

q Samfunnsvitenskapelig forskning

q Forskning i utviklingsland

® Annen

Ved annen, hva?

Ved legemiddelutprøving, 0 1
hvilken utprøvingsfase? 0 II

0 Ill

G IV

Prosjektet er OO Terapeutisk

0 Ikke-terapeutisk
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6. Prosjektomfang

Hvem inngår i studien?
Kryss av alle aktuelle

Ved andre
umyndige, hvilke?

Ved annet humant
materiale , hvilken
type?

q Kun allerede registrerte data

q Friske personer

® Pasienter/syke

® Voksne

q Barn (under 18 år)

q Andre umyndige

q Kun kvinner/jenter

q Kun menn/gutter

q Innsatte i fengsel

q Soldater

q Minoritetsgrupper

q Fostre

q Lik

q Kun annet humant materiale

7. Inklusjon av begge kjønn

Der det er relevant, må studier dimensjoneres slik at det kan gjøres kjønnsspesifikke analyser av
resultatene. Dersom ikke begge kjønn inkluderes, må dette begrunnes. Ved inklusjon av fertile kvinner
skal det redegjøres for evt bruk av prevensjon og prosedyrer ved uforutsett graviditet. Ved inklusjon av
gravide må prosjektleder vurdere og beskrive mulige konsekvenser for kvinnen og for fosteret og
redegjøre for hvilken oppfølgning som er planlagt.

Begge kjønn skal inkluderes i forskningsprosjektet vårt. Det vil ble utarbeidet egne prosedyrer for å
sikre at det gjøres kjønnsspesifikke analyser.
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8. Hvor mange inngår i studien?

Antall i Norge 180

Antall totalt 180

Begrunn antall forsøkspersoner /informanter . Når det er relevant, gjør rede for styrkeberegning.

Beregning av utvalgsstørrelse:
Statistical power
Assuming a mean change in SF36 score of 10, 5 and 0 from baseline values, respectively for the short

treatment , long treatment and delayed treatment intervention cohorts, a within cell SD of 15 and a
correlation between baseline and post treatment scores of 0.3 (R squared of 0.1), we will need 40 cases

in each treatment group ( 120 in total) to achieve a power of 80 % at a significance level of 5%. The

analysis of variance is non-directional ( i.e. two-tailed) which means that an effect in either direction

will be interpreted. Assuming a maximum drop-out of 25 % we would need an additional 18 subjects

in each group . Assuming a mean change in SF36 score of 10, 10 and 0 for the short, long and delayed

treatment arms respectively, would increase the power to 90%.
Statisistical analyses
Ancova and mixed random effects regression will be used to compare the quality of life scores across
the three intervention cohorts. All analyses will be adjusted for baseline scores with post treatment
scores as the outcome variable. The three intervention cohorts will be compared at X, Y and at Z
months. We will perform separate analyses for each time point of follow-up (ANCOVA) as well as

combined analyses for all time points(mixed random effects regression ). Results will be presented as

least-squares means with standard errors (SEs). Differences between the treatment cohorts will be

reported with 95 % confidence intervals (CIs).
n= 180 vil være fordelt på 3 intervensjonsarmer i behandlingen, altså med n = 60 i hver

intervensjonsarm . Det er da tatt høyde for drop-outs og behandling av data etter ITT ("intention to

treat"). Se over.
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9. Vitenskapelig vurdering
Studier skal gjennomføres i henhold til god vitenskapelig standard når det gjelder formål, nytte,
viktighet, relevans og metode. Metodevalg, fremgangsmåte og effektmål må begrunnes.

Prosjektet følger retningslinjene fra Helsinkideklarasjonen som forutsetter at prosjektet må følge

generelt aksepterte vitenskapelige prinsipper.
Prosjektet er etter vår mening nyttig fordi CBT-behandling av CFS/ME mediert funksjonsnedsettelse
med utmattelse er dårlig dokumentert. Standard kogntiv atferdsterapi (standard CBT) og gradert
trening (GET) har noe dokumentasjon, mens kortere kognitiv atferdsterapi (kort CBT) ikke er
dokumentert. Medikamentell behandling av CFS ME er ikke dokumentert. Andre metoder for CFS
ME behandling som "pacing" (symtomstyrt aktivitetsplanlegging) og å "hvile seg frisk" er ikke
dokumentert (ref: Kunnskapssenterrapporten av 2006).
De metodene vi ønsker å undersøke behandlingseffekten av en kort versus len lengre, standard CBT i
forhold til CFS/ME. Disses intervensjonene antas å redusere utmattelsessymptomer, utmattelssmediert
funksjonsnedsettelse og negativ affekt via endring av negative tanker via eller i sammen med en antatt

økt mobilisering (mindre passivitet).
I og med at kort CBT er lite dokumentert er det gjennomført en pilotstudie uten negative bivirkninger.
Anekdotisk er det også grunnlag for å henvde at kort intervensjon kan være bra, kfr. "lightning
process", se ref Phil Parker i prosjektbeskrivelen). Det er vedlagt en prosjektbeskrivelse der prosjektets
formål, spesifikke problemstillinger, metoder, populasjon, og planlagte statistiske analyser med antatt
power-estimering og sample-størrelse er beskrevet. Protokollen viser til suksess-kriterier for
intervensjonene gjennom beskrivelser av sosiodemografiske og psykometriske bakgrunnsvariabler
knyttet til øyeblikksmål for mental og fysisk funksjon samt utmattelse og affektmål i denne 3-armete,
komparative, singel-blinde, konsekutive RCT intervensjonsstudien.
Det opprettes et system for håndtering av CFS/ME henvisnngene slik at vi regner det som meget
sannsynlig at det vil rekrutteres tilstrekkelig antall forsøkspersoner (i alt n= 180).
Prosjektleder er off. autorisert lege, dr med de 2002, spesialist i allmennmedisin og psykiatri og ansatt
som førstamanuensis i psykosomatikk ved NTNU, Institutt for Nevromedisin og som overlege ved
Avdeling for Smerte og Sammensatte lidelser, St Olavs Hospital. Han har tilstrekkelig
forskningskompetanse både i eksperimentelle og kliniske prosjekter og har nylig hatt selvstendig
ansvar for "Psykososiale intervensjoner" i en systematisk review ved Nasjonalt Kunnskapssenter for
helsetjenesten om Brystkreftrehabilitering i Norge (in press). Han har også 2 årig utdanning i Kognitiv
Atferdsterapi og er veileder i kognitiv atferdsterapi.

10. Etisk vurdering

Vil prosjektet bli utført i
henhold til retningslinjene
i Helsinkideklarasjonen
eller andre relevante
etiske retningslinjer?

O Ja

O Nei

Hvis disse på noe punkt ikke følges, må dette begrunnes.

Ikke relevant
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Drøft etiske spørsmål som prosjektet reiser. Angi spesielt hvilke etiske betenkeligheter det er ved
prosjektet og begrunn eventuelt hvorfor man kan se bort fra dem eller hvorfor man kan redusere

betydningen av dem.

I følge vår hypotese forventer vi en positiv effekt av en kognitivt basert korttidsintervensjon på
utmattelse ved CFS ME og CFS/ME-mediert funksjonsnedsettelse. I prosjektet har vi valgt å
sammenlikne en kort 8 ukers, kognitivt basert intervensjon med en 16 ukers standard CBT
intervensjon (se over) og en kontroll-gruppe som far "treatment as usual" (TAU)-behandling i 16 uker,
før de får tilbud om kort CBT uten videre followup for å minimalisere belastningene for dem. Det kan
oppfattes som et etisk problem at ikke alle deltagerne får aktive behandlingstilbud umiddelbart, men
det er ikke sikkert at aktiv intervensjon er bedre enn et naturlig forløp eller TAU. Det foreligger ingen
konsensus for optimal behandling av CFS/ME. Vi tror kort CBT er effektiv og nyttig, og
kontrollgruppen får derfor den etter ventetiden på behandling er over.
Det er heller ikke etablert full konsensus om nytteeffekten av standard CBT intevensjon., selv om
mange studier peker i den retning. Deltagerne vil uansett bli informert om disse forholdene etter
utredningen. Hvis noen insisterer på å få lang CBT vil de få det, men fortsatt utenom studien.
De som ikke har CFS/ME-mediert funksjonsnedsettelse, eller ikke ønsker å bli randomisert inn i

studien vil kunne behandles som "treatment as usual" TAU, dvs. i allmennpraksis eller i andre

behandlingsinstitusjoner. Terapeutene i studien vil hjelpe til med å henvise videre for dette.
Det presiseres derfor både i materialet som de far utlevert, og i det informerte samtykke om at de er
invitert inn i et forskningsprosjekt for at vi skal finne ut effekten av overnevnte intervensjoner.
Deltagere kan dessuten til enhver tid, og uten å oppgi noen grunn, trekke seg fra prosjektet uten noen

negativ konsekvens eller risiko.
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11. Informasjon og samtykke

Studien inkluderer
personer med full
samtykkekompetanse

Studien inkluderer
personer med redusert
samtykkekompetanse

Studien inkluderer
personer med manglende
samtykkekompetanse

Samtykke skal ikke
innhentes

Hvis ja: begrunnelse

Informert samtykke e vedlagt.

O Ja

O Nei

O Ja

O Nei

O Ja

O Nei

O Ja

O Nei

Redegjør for hvordan forsøkspersonene/informantene rekrutteres og gis informasjon om prosjektet, dets

formål, eventuelle risiki, rett til å avbryte o.a.

Forsøkspersonene rekrutteres via henvisninger fra allmennleger til avdelingen. De vil de få et

invitasjonsskriv som
inviterer til frivillig deltagelse, forklarer hva prosjektet dreier seg om, hva formålet og metodene er,
hva de må gjøre som deltagere i prosjektet og at vi mener det ikke involverer noen risiko. Vi
informerer om at deltagerne blir tilfeldig delt i 3 grupper etter tilfeldig randomisering. Det presiseres at
alle far behandling. Gruppe 1 får kortidsbehandling over 8 ganger med CBT og vekt på korreksjon av
dysfunksjonelle kognisjoner, Gruppe 2 far standard Becks' CBT over 16 ganger med vekt på både
tanke- og atferdsendring, Gruppe 3 får CBT etter 6 mnd, dvs. etter vanlig venteliste-prioritering. (??).
Kontrollgruppen far anbefaling om "treatment as usual" hos allmennlege (+ kliniske guidelines??)
Spørreskjemaene [presisere] nevnt over fylles ut ved baseline, deretter postscorer etter Gr 1 og Gr 2
intervensjon etter 2 og 4 mnd (?) samt follow up og naturlig foreløp av Gr 3 (kontroll-gruppen)
Deltagerne får informasjon om at dersom de velger å bli med, kan de etter eget ønske når som helst og
uten noen risiko, velge å ikke fortsette deltagelsen i prosjektet uten å måtte oppgi noen årsak.
Vi presiserer at dette behandlingsprosjektet er et tillegg til vanlig behanding i allmennpraksis. Det vil
ikke være noe honorar involvert og alle innsamlete studiedata vil bli behandlet med vanlige rutiner for
konfidensialitet. Prosjektledelsen er ansvarlig for studien og prosjektleder Egil Fors vil være
hoved-kontaktperson.
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12. Prosjektleder/prosjektmedarbeideres forhold til forsøkspersonene /informantene

Redegjør for prosjektlederens/prosjektmedarbeideres forhold til forsøkspersonene/informantene (f.eks
lege/pasient, lærer/student, overordnet/underordnet).

Prosjektleder/prosjektmedarbeidere vil kunne drive utredning og behandling, men de som gjør
utredning og behandling vil ikke være de samme som kommer til å samle inn data ved baseline,
postscore og followup. Det meste av utredning og behandling vil foregå av andre terapeuter. I
utredningen vil det være leger, fysioterapeuter og psykologer samt lab-personell, mens det i
behandlingsdelen bare vil være kliniske psykologer. Terapeutene vil krysse over fra kort til lang CBT
og vice versa etter 6-8 behandlingssløp. Prosjektleder og prosjektmedarbeider med relevant faglig
grunnlag vil drive opplæring og veiledning av terapeutene i behandlingsprosjektet.
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13. Økonomiske sider ved prosjektet

A) Oppdragsgiver/sponsor

Type sponsor (velg fra q Egen institusjon
liste og skriv navn) q Legemiddelfirma

q Annet privat firma

q Pasientorganisasjon

q Forskningsinstitusjon

q Norges forskningsråd

® Annen offentlig myndighet

q Annet

Hvem finansierer
størstedelen av Annen offentlig myndighet
prosjektet?

Sponsorl

Navn

Adresse

Kontaktperson

Telefon

E-post

Sponsor 2

Navn

Adresse

Kontaktperson

Telefon

E-post

Sponsor 3

Navn

Adresse

Kontaktperson

Telefon

E-post

Helse Midt-Norge.

Søkt midler i ShDir
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B) Ytelser til forsker

Redegjør for økonomiske ytelser til prosjektleder og medarbeidere fra farmasøytisk industri eller
utstyrsleverandører i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjektet. Redegjør også for
evt. interessekonflikter for prosjektleder.

Ingen interessekonflikter

C) Ytelser til deltakerne

Redegjør for eventuell honorering/kompensasjon for forsøkspersonene/informantene.

Dekning av transportutgifter på billigste måte

14. Risiko

Gjør rede for risiki, som £eks smerter, ubehag, psykiske påkjenninger uhell,komplikasjoner, og tiltak for
å minske/forebygge disse.

Tillegg til "treatment as usual". Det er ingen risiki innvolvert. Medikamenter er ikke involvert i dette
prosjektet

Redegjør for om metodene er klinisk etablert eller ikke . Hvis de er nye, hvordan har prosjektleder og
medarbeiderne tilegnet seg klinisk erfaring med dem?

Korttidsintervensjon med 8 ukentlige 1 times CBT sesjoner . Denne intervensjonen er nydesignet av
professor Tore Stiles , SVT, Psykologiosk Institutt, NTNU, psykologoisk institut. I denne
intervensjonen vil en innledningsvis legge vekt på å identifisere pasientens livsmål og ønsker, for
deretter å bli enige med pasienten om hvordan en skal gå frem for å nå disse . En vil identifisere hvilke
kognitive og atferdsmessige faktorer som opprettholder tretthetssyndromet og bryte disse. Aktuelle
opprettholdende mekanismer er kognitiv katastrofetolkning av kroppssymptomer , bekymring og
opplevde prestasjonskrav . Kortidsintervensjonen vil ha som mål å trappe opp til normalt aktivitetsnivå
mye raskere enn ved den tradisjonelle 16 timers versjonen hvor gradvis aktivitetsøkning er anvendt.
Pasienten vil få i hjemmeoppgaver å teste ut ulike typer kognitive teknikker og utføre ulike
aatferdseksperimenter som fra før er velkjente innenfor kognitiv terapi . I løpet av de siste to
behandlingstimene vil en ha fokus på hvordan en kan videreføre det en har lært i terapien og hvordan
man skal forebygge tilbakefall.

På hvilket grunnlag er risiko vurdert (dyreforsøk, pilotstudie, klinisk erfaring, etc.)?

Tidligere standard behandling med CBT.

Beskriv hvordan komplikasjoner, bivirkninger, uventede hendelser, nye toksiske funn etc. blir registrert.

Registreres konsekutivt
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15. Forsikring

Forsøkspersonene/
informantene er dekket av
følgende forsikring ved
eventuelle uhell,
komplikasjoner

® Pasientskadeerstatningsordningen

q Produktansvarsloven

q Særskilt forsikring

q Forsikring ikke aktuelt (skal begrunnes)

Om forsikring ikke er aktuelt, gi begrunnelse.

16. Legemiddelutprøving (gjelder kun for prosjekter med legemiddelutprøving)

Vil det bli brukt placebo i
studien?

O Ja

OO Nei

Dersom svaret er ja, begrunnelse.

Vil pasienter bli tatt av 0 Ja
velregulert behandling? O Nei

Dersom svaret er ja, begrunnelse.

Utførte og planlagte studier og hvor mange pasienter som er inkludert i tidligere faser av utprøvingen.

Dosevalg av studiepreparatet.

Begrunnelse for dosevalg.

Valg av sammenligningspreparat og dosering av dette i forhold til studiepreparatet.

Hvis sammenligningspreparatet er et annet enn standard behandling, må dette begrunnes særskilt.

EudraCT-nummer

Side 15 av 17



17. Beredskap
Redegjør for beredskap og oppfølging dersom grunnlaget for studien endres underveis, så som ved økt
risiko, uventede hendelser, nye og/eller mer alvorlige bivirkninger. Drøft evt. behovet for interimanalyse
og mulige tiltak, så som bruk av stoppgruppe, endring av design, endret informasjon til pasienter etc.

Prosjektet følges kontinuerlig av prosjektgruppe og styringsgruppe.

18. Vurdering/godkjenning av andre instanser

Statens legemiddelverk 0 Er/vil bli søkt/meldt

O Er vurdert/godkjent av

O Er ikke aktuelt

Datatilsynet/Personvernon 0 Er/vil bli søkt/meldt

O Er vurdert/godkjent av

O• Er ikke aktuelt

Helse- og O Er/vil bli søkt/meldt

omsorgsdepartementet * Er vurdert/godkjent av

O Er ikke aktuelt

Sosial- og O Er/vil bli søkt/meldt
helsedirektoratet O Er vurdert/godkjent av

* Er ikke aktuelt

Andre * Er/vil bli søkt/meldt

O Er vurdert/godkjent av

O Er ikke aktuelt

Ved andre, hvem? REK, Clinical Trials.gov. NSD. Biobank

19. Publisering og sluttrapport

Vil prosjektleder O Ja
publisere eller gjøre 0 Nei
allment tilgjengelig
negative så vel som
positive resultater, i
henhold til
Helsinkideklarasjonen?

Dersom svaret er nei, må dette begrunnes særskilt.
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Er det
publiseringsrestriksjoner i
prosjektet, for eksempel
fra sponsor?

Avslutningsår for
prosjektet

Underskrift

Sted:

Underskrift:

2013

O Ja

O Nei

Dato:

J^x 0'-' ^"
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