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Prosjektleders prosjektbeskrivelse

Kroniske lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), fibromyalgi (FM) og andre kroniske
smertelidelser er svært belastende på rammede individ og deres familier. Lidelsene påfører også samfunnet
store økonomiske kostnader bl.a. pga. skole- og arbeidsuførhet. Dette er en stor pasientgruppe (0,5-2,5% av
befolkningen rammes av CFS/ME og opptil 25% av kroniske smertelidelser, herunder FM) som ofte blir
oversett både i forskningen og i helsetjenesten. Disse sykdommene er komplekse, og har trolig biologiske så
vel som psykologiske forankringer. Årsakene til utvikling av CFS/ME og FM er ukjent, og det finnes få
tilfredsstillende behandlingsmetoder for denne gruppen pasienter. Det er flere indikasjoner på at disse
lidelsene har sammenheng med inflammatoriske prosesser så vel som med psykiatriske forhold. Formål: øke
kunnskap om de biologiske tilstandene i kombinasjon med psykometriske målinger hos disse pasientene:
dette for å bidra i forebygging og rehabilitering.

b. Forskningsdata

Nye helseopplysninger

Nye helseopplysninger

Dataregistrering vil skje fra et spørreskjema gitt muntlig av kandidaten på dagen av studien.

Følgende samfunnsøkonomiske elementer vil bli registrert for hver pasient / kontroll :

Alder, ekteskapelig status , type / lengde på utdanning, yrke

I tillegg relevante faktorer er kjent for å påvirke cytokin nivåer : betennelsessykdom
infeksjon, malignitet, erfaring med overgangsalder , fase av menstruasjonssyklusen, fedme ( registrering av
vekt og høyde , beregner BMI ).

Andre faktorer som er relevante for studiet : type av utbruddet og lengde av sykdom (relevant for CFS /
ME og FM -gruppen ) og infeksjon . Dette vil bli bestemt ved å spørre pasienter om de er for tiden opplever
noen symptomer som kan være forårsaket av en viral eller bakteriell infeksjon som rennende nese , sår hals
, hoste , feber , sykdomsfølelse .
Blodprøver som allerede er tatt før inkludering i klinisk vurdering og analysert ved St. Olavs Hospital har
gitt informasjon om vanlige sykdommer og unormale nivåer av IgG og IgM ( immunologiske markører for
pågående infeksjon ) . Pasienter som viser tegn på en infeksjon vil bli ekskludert fra studien .

psykologisk test

Et spørreskjema vil bli gitt til alle deltakerne ved tidspunktet for inkludering av studien inneholder
psykometriske og somatiske målinger , inkludert score til depresjon og angst ( ved hjelp av HADS ) ,
tretthet ( Chalder fatigue skala ) , og smerte ( NRS ) .

HADS ble utviklet av Zigmond og Snaith ( 1983 ) . Det er et 14 element spørreskjema scoret på en 4
-punkts skala 0-3 . Den inneholder syv elementer som måler angst , og syv elementer som måler depresjon .
Resultater av 7 eller mindre fra hver av begrepene indikerer ikke- saker , score til 8-10 indikerer
tvilstilfeller , og score til 11 eller høyere vurderes som klare tilfeller . Når man skal vurdere den totale
poengsummen av både depresjon og angst evalueres på følgende måte : Scores opp til 14 for ikke- saker ,
15-18 for tvilstilfeller , og 19 eller mer for bestemte tilfeller . HADS er et pålitelig instrument for vurdering
av angst og depresjon, men bør ikke bli brukt for fremstilling av en spesifikk diagnose av depresjon.
Chronbach alfa for HADS : 0,80 til 0,93 for angst subscale , og 0,81 til 0,90 for depresjon subscale.

Symptom evaluering

En tretthets skala ble utviklet av Chalder et. al ( 1993 ) for å måle trøtthet spesielt . Elementene er delt inn i
fysisk og mental utmattelse . Det er en 11 element spørreskjema med fire alternativer : " bedre enn vanlig "
, " ikke mer enn vanlig " , " verre enn vanlig " og " mye verre enn vanlig " , scoret på en Likert skala fra 0
til 3 med en maksimal utmattelse poengsum på 33. Tilfeller av tretthet er rangert fra en bimodal skala ( 0 , 0
, 1 , 1 ) , hvor en score på 4 eller flere resultater i en positiv sak . Chronbach alfa for denne skalaen er : 0,88
til 0,90 ( . Chalder Berelowitz et al 1993 )
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NRS ( numerisk rangering skala) er en egenvurdering smerte skala ( Likert skala fra 0 til 10, der 0 = " ingen
smerte " og 10 = " maximal posssible smerte" ) vil bli brukt til å evaluere den subjektive følelsen av erfarne
smerte

Humant biologisk materiale

Materialet skal hentes fra en eksisterende eller oppbevares i en ny biobank

c. Forskningsmetode

Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Klinisk undersøkelse

ASSLs stab bestående av leger, fysioterapeuter og psykologer, vil vurdere hver pasient grundig i henhold til
Fukuda og Canada Consensus Criteria (revidert) for CFS / ME (Fukuda, Straus et al 1994;.. Carruthers, van
de Sande et al 2011) . Dette sikrer at pasientene ekskluderes fra en hvilken som helst annen sykdom som
kan forårsake deres symptomer.

Spørreskjema

Intervju uten lydopptak

Begrunnelse for valg av data og metode

Foreløpig er det ikke kjent om / hva det bioligiske (inflammatoriske) og / eller psykiatriske grunnlaget for
tilstanden CFS / ME er. Vi ønsker å komme vider ei denne problemstillingern  og samler derfor inn
blodprøver som vi kan analysere inflammasjonsaktivitet i (standard, etablerte forskningsmetoder) og
psykiatriske parametre (standardiserte, validerte instrumenter / spørreskjema). Dette er metoder som er brukt
av oss og andre på tilsvarende problemstillinger og vurderes som det mest hensiktsmessige i denne
sammenheng. Metodene faller sammen emd utredning (spørreskjema og blodprøver) som likevel tas av
pasientene som del av utredningen de kommer for klinisk og vurderes derfor ikke som en stor ulepme for
pasientene.  

d. Utvalg

Pasienter/klienter

CFS / ME med og uten FM og Fibromyalgi-gruppen vil bli rekruttert fortløpende ved St. Olavs Hospital,
ASSL (Avdeling for Sammensatte Symptomlidelser / Multidiclipinary Pain Center). Pasientene blir henvist
fra allmennleger fordelt innenfor regionene i Midt-Norge for videre evaluering. Så snart pasientene er riktig
diagnostisert, vil sekretær i nært samarbeid med kandidaten informere og koordinere prøvetaking av
pasientene.

Pasienter diagnostisert med CFS / ME, FM eller begge, alder 18-60. CFS / ME vil bli diagnostisert følge
Fukuda CDC 1994 og Canada kriterier i henhold til internasjonal standard for CFS / ME (Fukuda, Straus et
al 1994; Carruthers, van de Sande m.fl. 2011) ved NKSL, St. Olavs Hospital. FM og andre smerterelaterte
forhold vil bli vurdert ved NKSL, St. Olavs Hospital.
Eksklusjonskriterier: Graviditet og kjent inflammatorisk sykdom.

Komplekse lidelser som CFS/ME og FM har ulikheter så vel som likheter. Mange med CFS/ME opplever
sterke smerter og kan ha tilleggsdiagnosen FM. Mange med FM opplever en sterk utmattelse på linje med
CFS/ME.

Kontrollgruppe

Bestående av friske, ikke-gravide frivillige i alderen 18-60 rekruttert via "Innsida-NTNU", kunngjøringer
rundt St. Olavs Hospital, og personlige bekjentskaper. Gruppene vil bli delt inn i undergrupper kjent for å
påvirke cytokin nivåer som for eksempel: 1). Alder: a). alder 18-40, b). alder 40-60 2). kjønn a). mann b).
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kvinne 3). BMI (Body Mass Index) a). Brukes som en kontinuerlig skala.

 

Friske personer matchet i alder og kjønn for å sammenligne med diagnostiserte CFS/ME og FM pasienter.

e. Antall forskningsdeltakere

Antall forskningsdeltakere i Norge 105

Antall pasienter kalkuleres basert på signifikans på 5% og styrke på 80%. Minste forskjell på basis av 50
verdt å oppdage er 0.6. Standard Deivation er beregnet til å være 0.8. Antall deltakere i hver gruppe blir 35
og målet blir å inkludere totalt 105 deltakere.

Styrkeberegning

se over

Særskilte prosjektopplysninger

Biobank

1. Ny spesifikk forskningsbiobank

CFS/ME: inflammasjon og psykiatri

Ansvarshavende Solveig Klæbo Reitan

3. Informasjon, samtykke og personvern

Samtykke innhentes for alle data

Spesifikt informert aktivt skriftlig samtykke

Beskrivelse av rekrutteringsprosedyre

CFS / ME med og uten FM og Fibromyalgigruppen vil bli rekruttert fortløpende ved St. Olavs Hospital,
ASSL (Avdeling for Sammensatte Symptomlidelser / Multidiclipinary Pain Center). Pasientene blir henvist
fra allmennleger fordelt innenfor regionene i Midt-Norge for videre evaluering.

Samtyke innhentes etter diagnostisering.

4. Forskningsetiske utfordringer ved prosjektet

a. Fordeler

Grupper av personer

CFS/ME, FM og depresjonspasienter.

Adekvate behandlingsprosedyrer. Økt forsåelse av de biologiske og psykologiske mekanismene bak
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diagnosene og sammenhengen mellom disse.

Samfunnet

Kroniske lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), fibromyalgi (FM) og andre kroniske
smertelidelser er svært belastende og påfører samfunnet store økonomiske kostnader bl.a. pga. skole- og
arbeidsuførhet. Dette er en stor pasientgruppe (0,5-2,5% av befolkningen rammes av CFS/ME og opptil
25% av kroniske smertelidelser, herunder FM) som ofte blir oversett både i forskningen og i helsetjenesten.
Det er stor pågang av denne type problematikk i primærhelsetjenesten og da man ikke der finner noen
løsning vil disse henvises videre til sykehuset. Henvendelser om CFS/ME må forvetes å øke fremover.
Sykehuset er allerede involvert i tilbud til denne pasientgruppa, men da kunnskapen om sykdommen er så
mangelfull som den er, vil dagens tilbud ikke kunne forventes å være effektiv tilnærming. Økt kunnskap
om lidelsen vil kunne effektivisere dette tilbudet betydelig slik at man raskere får pasientene frisk og i
aktivitet / arbeid / studier igjen.

Vitenskapen

Utforske medisinsk uforklarlige syndromer. Øke kunnskapen om sammenheng mellom syndromet CFS/ME
og hhv psykiatriske forhold og immunologiske forhold.

b. Ulemper

Den enkelte prosjektdeltaker

Den enkelte prosjketdeltaker må svare på en del ekstra spørreskjema, samt delta på en utvidet utredning med
utvidet blodprøver. Allikevel vil dette utføres ved smerteklinikken og ved nevrobiologisk lab på NTNU/St
Olav sine lokaler og vil føre til mer opplysninger samlet om pasienten underveis i utredningen, noe som også
kan tolkes positivt.

c. Tiltak

Pasientene er vel opplyst om at deres eventuelle deltakelse er frivillig og at de når som helst kan trekke seg
uten å oppgi grunn, uten at dette vil ha innvirkning på deres utredning og behandling ved klinikken videre.

Alle deltakere vil bli informert om forsøket og bedt om å gi sitt skriftlige samtykke. De har rett til å trekke
seg når som helst, i hvilket tilfelle alle personlige data vil bli slettet. Anonymitet vil være garantert. Prosjektet
omfatter en biobank som allerede er godkjent av Regional etisk komité (REK) for lagring av blodprøver for
CFS / ME-gruppen, og den friske kontrollgruppen. Ytterligere godkjenning for lagring av blodprøver for de
utvidede pasientgrupper (FM-gruppen) og mannlig kontroll gruppen vil bli søkt om. Denne søknad til REK er
for godkjenning av studieprotokoll, som er en utvidelse av det allerede godkjente prosjektet.

d. Forsvarlighet

Prosjektet vil ikke medføre prosjektdeltakerene ulemper eller risiko av noen grad. Vi vurderer prosjektet til å
være en forlengelse av utredning og i tillegg til hjelp for samfunnet i å forstå CFS/ME og FM bedre.

5. Sikkerhet, interesser og publisering

a. Personidentifiserbare opplysninger

Opplysninger som registreres i prosjektet er direkte personidentifserbare - Navn, adresse og/eller
fødselsdato

Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare - Avidentifiserte
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Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen

b. Internkontroll og sikkerhet

Personidentifiserbare opplysninger oppbevares:

Innelåst

Koblingsnøkkel innelåst i skap på låst kontor.

c. Forsikringsdekning for deltakere

Pasientskadeerstatningsloven

d. Vurdering av andre instanser

Egen institusjon

e. Interesser

Finansieringskilder

Samarbeidsorganet

Godtgjøring til institusjon

Ingen.

Honorar prosjektleder/-medarbeidere

Ingen.

Kompensasjon for forskningsdeltakere

Ingen.

Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/-medarbeidere

Ingen.

f. Publisering

Det er ikke restriksjoner med hensyn til offentliggjøring og publisering av resultantene fra prosjektet

Resultatene er planlagt i form av vitenskaplige publiseringer:
Article 1: Cytokine plasma levels of CFS/ME patients, FM patients, CFS/ME patients combined with FM
and healthy controls.
Article 2: Cytokine plasma levels related to symtpoms of depression, anxiety and other sub-level
psychiatric disorders in patients with CFS/ME and FM compared to healthy individuals.
Article 3: Occurence of psychiatric symptoms such as depression, anxiety and other psychiatric
relationships can be found in patients in the diagnostic groups CFS/ME, CFS/ME combined with FM, and
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FM.

h. Tidsramme

Prosjektstart 01.08.2014

Prosjektslutt 31.10.2017

Etter prosjektslutt skal datamaterialet slettes

Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres

Data vil oppbevares avidentifisert i prosjektperioden og inntil fem år etter prosjektslutt for kontroll. Etter
dette vil data anonymiseres og slettes.

6. Vedlegg

# Type Filnavn Lagt inn dato

1. Øvrige Øvrige.docx 07.04.14

2. Forespørsel om deltakelse Forespørsel.docx 07.04.14

3. Intervjuguide Intervjuguide.docx 07.04.14

4. Spørreskjema Spørreskjema.docx 07.04.14

5. CV for prosjektleder Curriculum Vitae 1.1.14.doc 07.04.14

6. Øvrige vedlegg Informert samtykke.pdf 07.04.14

7. Forskningsprotokoll Project description 5. september 2013.pdf 07.04.14

7. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av
REK eller andre instanser

 



Øvrige 



Forespørsel deltagelse 



Intervjuguide 



Spørreskjema 



Curriculum Vitae inkl publikasjonsliste 
Sist endret: 1.1.14 
 
 
Personalia 
Solveig (Merete) Klæbo Reitan ♀ 
Ingemann Torps vei 17c 
7040 Trondheim, Norge 
Nasjonalitet: Norge 
Sivilstand: Samboer 
Antall barn: 2, født 2002 og 2006 
Fødselsdag: 16.02.1970 
E-postadresse: solveig.klebo.reitan@stolav.no 
Jobbtelefon: 06800 
Mobiltelefon: 48042923 
 
 
Utdanning 
07.1995 - 05.2002 Dr med, Universitetet i Tromsø  
Dr avhandling: “Autoimmune-like responses to variable regions (idiotypes) of adjuvant-free IgM 
monoclonal antibodies, and their regulation by antibody constant regions”. 
 
08.1989 - 06.1995 Cand med, Universitetet i Tromsø  
 
 
Stillinger 
09.2011 --------- dd    Overlege og seksjonssjef ved St Olavs Hospital avd Østmarka, Seksjon for 
psykose Overlege og samtidig faglig ansvarlig for drift og utviklingsarbeid ved enheten som har 41 
senger samt poliklinisk og ambulant virksomhet til de sykeste psykiatriske pasientene med 
psykoselidelser og andre lidelser som trenger et nivå over DPS’er på grunn av sikkerhet og / eller 
sykdommens kompleksitet. Dekker hele Sør-Trøndelag og har også en del pasienter fra  Møre og 
Romsdal og fra Nord-Trøndelag. Utstrakt samarbeid med kommunene i Sør-Trøndelag, DPS’ene i St 
Olavs Hospital, Regional sikkerhetsavdeling Brøset, Rusforetaket (fra 1.1.14 Rus-klinikken), 
Kriminalomsorgen, Politiet og Statsadvokaten og Brukerorganisasjonene i forhold til at våre pasienter 
har omfattende utfordringer innen flere felter i tillegg til psykiatrisk og somatisk problematikk. Vi har 
også tilknyttet pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern.  
Også ansvarlig for å koordinere og dels veilede på forskningsvirksomhet ved enheten. Har direkte 
personalansvar for ca 30 (leger, psykologer, sykepleier i seksjonslederstilling og lignende) og 
seksjonen har ca 200 ansatte totalt.    
 
01.2006 –------- dd    1. amanuensis II, INM, Med fak, NTNU  
Egen forskning. Veiledning. Undervisning / forelesninger. Medlem bl.a. Revisjonsgruppen for 
medisinerstudiet og av Eksamenskommisjonen for avsluttende embetseksamen i medisin. Har i tillegg 
en del undervisning på medisinerstudiet og andre studier ved fakultetet samt veiledning på forskning 
(jfr også under). Arbeid i doktorgradskomiteer og lignende.   
 
09.2008 – 08.2011  Overlege ved St Olavs Hospital avd Brøset . Overlege Regional 
sikkerhetsavdeling (RSA). Også kontakt med og stillingsandel på Kompetansesenteret for sikkerhets, 
fengsels og rettspsykiatri samt Psykiatritjenester til Trondheim fengsel og derigjennom en del kontakt 
med kriminalomsorgen og politiet 
 
06.2006 - 08.2008    Overlege, St Olavs Hospital avd Østmarka  
Overlege på akuttpost. Fødselspermisjon på totalt 7,5 mnd i perioden. 
 
01.2002 - 05.2006    Lege i spesialisering, PST, senere ST Olavs Hospital  
Lege i spesialisering i 5-årsstilling. Fødselspermisjon 5 mnd ila perioden.  Fra 1.8.04 til 1.6.06 
konstituert som overlege 
 
03.1997 - 10.2001      1. amanuensis på kvalifiseringsvilkår, Universitetet i Tromsø 



15.7.1999 - 14.1.2001 Permisjon for å gjennomføre turnustjeneste. Nestleder ved aktuelle 
forskningsavdeling. 1 år som fungerende leder da leder hadde "Sabbatsår". 
Deltok denne perioden i Råd for valgfri undervisning. Ledet en periode brukerutvalget ved 
dyreavdelingen. Medlem Instituttstyre en periode ( valgt for Midlertidig vitenskapelige ansatte) 
 
07.1999 - 01.2001    Turnuslege, PST og RiT og Tydal  
 
08.1997 - 06.1999     Lege deltid, Tromsø Kommune  
Legevaktsarbeid, ved siden av universitetsstilling 
 
07.1996 - 02.1999     Lege deltid, Lenvik kommune  
Legevaktsarbeid og allmenpraksis vikariater deltid (f eks en del helger og ferien fra universitetet ol). 
 
07.1995 - 03.1997     Universitetsstipendiat, Med fak, Universitetet i Tromsø  
 
 
Selvstendig næringsvirksomhet (enkeltmannsforetak) 
Fra 2010 hatt oppdrag for retten, politiet med mer innen rettspsykiatri som psykiatrisk sakkyndig. Har 
siden 2010 skrevet vel 40 fulle judisielle erklæringer for retten og møtt i retten på flere av disse 
sakene, vel 30 primærpsykiatriske for politiet og i tillegg noen erklæringer for forsikringsselskap og 
lignende.  
Fra 1996 til 2001 næringsaktivitet innen legevaktskjøring i samme foretak.  
Noen undervisningsoppdrag og lignende tatt på samme foretak.  
 
 
Prosjekter 
04.2013 – dd    Prosjektmedarbeider prosjekt på SGA-studien (små og for tidlig fødte som nå er 
voksne) ved LKB, Med fak, NTNU Prosjektleder prof Brobakk og prof Indredavik 
 
04.2011 – dd    Scientific collaborator og stedlig ansvarlig i Trondheim: Bergen psychoses 2, 
Helse Vest, Prosektledere Rune Kroken og Erik Johnsen 
 
03.2011 - -dd      Prosjektmedabeider: Agitation in the acute psychiatric department., St Olav / 
INM, Med fak, NTNU Prosjektleder Arne Vaaler.  
 
01.2011 - dd        Associate researcher: Prosjekt om immunendringer og benskjørhet hos men 
APP1008090 (Australia) (BarwonHealth), Austalia 
Prosjektleder: Prof Michael Berk 
 
10.2010 - dd  Hovedveileder Dr gradspsorsjekt Motiverende Intervju, St Olavs Hospital  Cand 
med Gunnhild Bagøien (Nå biveileder, opprinnelig hovedveileder Hovedveileder Prof Gunnar Morken) 
prosjekt om effekt av Motiverende Intervju (behandling av rusavhengighet på pasienter innlagt i 
psykiatrisk akuttavdeling). Opprinnelig samarbeid fra 2004 - 2005 om innsamling av data (til deler av 
prosjektet Immunologi og psykiatri - delvis felles materiale). 
 
10.2006 – dd    Prosjektleder og Hovedveileder: Psykiatriske funn og Immunendringer hos ME-
pasienter, INM, Med fak NTNU 
Initialt Masteroppgave og nå dr gradsstudier (stipendmidler fra Samarbeidsorganet HMN – NTNU fra 
2013) for Nina Groven hvor jeg er hovedveileder og prosjektleder. Samarbeid med St Olavs Hospital  
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
” CFS / ME og Fibromyalgi, sammenligning av 
immunsystemet og psykiatriske forhold sammenlignet med 
friske controller” 
 

 
Bakgrunn og hensikt 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å sammenligne kronisk 
utmattelsessyndrom (CFS/ME) og kroniske smerter (FM) 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 fibromyalgi (FM) 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 FM 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 ammenligne 
CFS/ME versus FM og se på likheter og ulikheter som smertesensitivisering, depresjon, angst 
og biologiske markører (cytokiner). Cytokiner er små proteiner som kan måles i blodet. Disse 
kan bl.a. si noe om aktivering av immunsystemet. Visse cytokiner har vist seg å kunne 
påvirke symptomer som depresjon, utmattelse og smerte. Vi ønsker å se om det er forskjeller 
på konsentrasjonen av disse cytokinene mellom pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og 
fibromyalgi. 
 
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.  
• Som deltaker i studien vil du i tillegg bli spurt om å svare på andre spørreskjema med 
opplysninger angående din helsetilstand, mer spesifikt spørsmål om depresjon, angst, 
smertetilstand og utmattelse. 
• I tillegg ber vi om å få ta en blodprøve av deg. Blodprøven vil bli analysert med hensikt på å 
måle immunmarkører (cytokiner). 
 
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.  
Ingen av undersøkelsene og testene medfører risiko eller smerte. 
 
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 Nina Groven: ninagro@stud.ntnu.no 
eller 
prosjektkoordinator Inger Storaker: inger.storaker@stolav.no telefon: 72822491 
 
  

mailto:ninagro@stud.ntnu.no


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) 
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1. Background and current knowledge 

The diagnoses Chronic fatigue syndrome / myalgic encephalopathy / myalgic encephalomyelitis 

(CFS/ME) has increased dramatically recently. Both economical burdens on society and personal 

burden on often young patients not being able to live their lives a worrisomely high. The etiology and 

pathology of the condition is not known – and in line with this prevention as well as treatment and care 

is unsatisfactory, varying and definitively not evidence based. Improved knowledge on this condition is 

mandatory to help the patients and solve the challenge for society.   
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Hypotheses suggested regarding CFS/ME are genetic heritance, psychological trauma, physical 

stress, or a combination of these (Wyller 2007). There are several dividing indications of 

immunological dysregulation, including Natural Killer Cell dysfunction, impaired T- and B- cell memory, 

proposals of chronic viral infections and cytokine dysregulation (Bansal 2011). There has also been 

debated whether CFS is purely psychological, or that the maintenance of the symptoms over time is 

psychological (Adler 2004; Cho, Skowera et al. 2006). Also, it is a possibility that the condition actually 

covers different disorders / syndromes with different etiology and pathogeneses. These theories on 

psychological as well as immunological factors are in line with newer neuropsychiatric knowledge on 

psychological / psychiatric effects of immune activity and vice versa as reviewed by (Hestad, Aukrust 

et al. 2009).Thus, studies on psychological as well as immunological factors together in these patents 

are needed to clarify the mechanisms. 

1.1 Pilot Work 
A pilot  study performed by  our group comparing markers of immune activity and psychological factors  

in 20 patients with CFS / ME and 20 gender – and age-matched healthy controls, indicate altered 

TNF-g levels and psychological profiles in CFS/ME patients (Groven 2011).  

This indicates a possible interplay between immunity and psychological factors in these patients, 

warranting further research to increase our knowledge and understanding about CFS/ME to improve 

prevention and treatment of this and clinically related disorders. 

This study was part of a larger study already approved by REK (REK no: 2008.2586), and a follow-up 

study is about to start this autumn 2013 (REK application in progress). Additional REK approval 

includes storage of samples in biobanks (REK no: 2663 and 2011/759).  

1.2 Cytokines and symptoms of CFS/ME  
Cytokines are best known as signalling molecules between cells of the immune system affecting the 

kind of immune response, it’s strength etc. Their presence in plasma indicates immune actitity in line 

with this. It has however been shown receptors for cytokine on nerve cells of the brain barin and 

periohery as well. Cytokines are involved in nociception (Uceyler, Schafers et al. 2009) and there are f 

ex altered cytokine levels in  fibromyalgia (FM)  patients (Uceyler, Hauser et al. 2011)  Recent reseach 

has revealed that cytokines also affect mood (by binding receptors on nerve cells as well as by 

affecting level of neurotransmittors (ref Hestad 2009…). Cytokines may induce symptoms like fatigue  

and depressed mood similar to symptoms seen in  experienced by CFS/ME (Kerr and Tyrrell 2003).  

Cytokine levels of CFS/ME patients have been measured with but so far not with concluding results 

(Lyall, Peakman et al. 2003). Especially in early studies with poorer techniques for detection of 

cytokine and on a variety of cytokine some groups did not find any changes in the examined cytokine 

(Chao, Janiff et al 1991, MacDonal, Osterholm et al 1996, Tomoda, Judio et al 2005.  Later, with more 

standarised methods of sample collection and better, more specific techniques for detection of 

cytokines several researchers have reported higher levels of cytokine production from TH2 type cells 

(Skowera, Cleare et al. 2004), and studies has reported altered levels of the very proinflammatory 
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TNFg in CFS/ME  (Groven 2011, Moss Mercandetti 1999, Maes, Twisk et al 2012M ter Wolbeek 2007, 

Gaab et al 2005, Nater, Youngblood et al 2008).   

In line with this, medical interventions with Rituximab has been shown to have an effect CFS/ME 

patients. (Fluge et al. 2011).  

I spite of all these analyses no conclusion has been drawn regarding the role of the immune systemt in 

CFS / ME. The question still remains regarding whether cytokines can serve as a diagnostic marker or 

marker of treatment effect, and whether  the immune system could be a target for prevention and 

treatment.  Though depression and CFS/ME are considered two different diagnoses, depression is 

often common among CFS/ME patients (Afari and Buchwald 2003; Cho, Skowera et al. 2006). It is 

well established that cytokines are related t depression (Dowlati, Herrmann et al. 2010). Thus, finding 

of psychiatric symptoms like depression in patients with CFS/ME together with cytokines like we did in 

the pilot (Groven 2011) is interesting and promising regarding a solution on the question regarding 

CFS / ME, psychiatry and immunology. To our knowledge not many studies have focused on both 

psychiatric symtpoms (depression / anxiety) and cytokines within the CFS/ME population group (ter 

Wolbeek, van Doornen et al. 2011) 

1.3 Chronic Fatigue Syndrome 
The main feature of CFS/ME is deliberating fatigue, lasting longer than 6 months (chronic fatigue), that 

cannot be explained by any other medical condition, mainly affecting young people. According to 

Fukuda et al four or more of the following symptoms must occur (Fukuda, Straus et al. 1994): 

1. impairement in short-term memory or concentration, 

2. sore throat, 

3. tender cervical or axillary lymph nodes, 

4. muslce pain, 

5. multijoint pain, 

6. headaches of a new type, pattern, or severity, 

7. unrefreshing sleep, 

8. postexertional malaise lasting more than 24 hours. 

Patients with CFS/ME are often unable to attend school or work, and it also affects all aspects of their 

daily lives, such as minimizing social actions, and normal tasks becoming overwhelming. Prevalence 

is estimated to be about 1% of the population (0.5-2.5%) (Wessely, Chalder et al. 1997; Jason, 

Richman et al. 1999).  

1.4 Psychological symptom evaluation 

Depression is characterised by decreased motivation, lowered mood or apathy, loss of interest in 

activities, loss of joy, loss of energy and have many similarities with the symptoms of CFS/ME such as 

fatigue, disturbed sleep, occurrence of unexplained aches and pains. Anxiety often co-occurs with 

depression and are characterised by feelings of uneasiness and fear towards a non-existing threat 

with several somatic sensations. The symptoms of depression and anxiety are covered by several 

check lists like  The hospital anxiety depression scale (HADS) (Zigmond and Snaith 1983).  
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2 Scientific environment 

 

AFFU 

The Department of Research and Development (AFFU)is a co-organisation between Division of 

Psychiatry at St Olavs University Hospital and Department of Neuroscience, Faculty of Medicine, 

NTNU. AFFU comprise co-workers working at either St Olavs and NTNU or both and has three 

professors and five associate professors in addition to Phd candidates and postdoctoral fellows. AFFU 

runs and facilitates a variety of research fields, and provide resources in administration of project, 

financial management, applications to the EU and Research Council, data collection, and scientific 

and statistical competence in preparation of manuscripts and dissemination of results. The department 

has extensive national and international collaboration. 

 

Prof Michael Berk: is a professor at Alfred Deakin,School of Medicine,Deakin University. He also is 

the director of, IMPACT Strategic Research Centre (Innovation in Mental and Physical Health and 

Clinical Treatment). In addition he is Professorial Research Fellow, The Florey Institute of 

Neuroscience and Mental Health, Orygen Research Centre and the Department of Psychiatry, 

University of Melbourne. Research fellow, PhD Lana Williams belongs to the same group an 

coordinate large population based studies on immunology and psychiatry in Australia.  Williams and 

the group lead be prof Berk already have had a cooperation with HUNT and stay in the middle of 

Norway for periods. We have mutual interests in cooperation on these studies on immunology and the 

acute psychiatric population and plan to publish together.  

 

NKSL 

National Competence Centre of Complex Symptom Disorders is an organisation being part of St. 

Olav’s Hospital and consists of over 20 researchers and professors working at NTNU and other 

universities around Noway. The head, P. C. Borchgrevink is one of the leading characters in pain 

research nationally and internationally with numerous publications in the field. NKSL is also offering, in 

cooperation with HiST (Høgskolen i Sør-Tøndelag), a master’s degree in pain and palliation. By 

arranging courses and seminars, NKSL offers an educational area for development within the field of 

pain related disorders to health workers nationally.  
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3 Objectives of the study 

3.1 Primary 
The main goal of the current study is to compare immune profiles (levels of cytokines) and psychiatric 

symptoms (psychological profiles) among patients with chronic fatigue syndrome to reveal clear 

patterns that can be used for understanding the condition and then diagnoses, monitoring and as goal 

for treatment of the disorder. 

3.2 Secondary 
Similarly to the primary goal, we want tocompare immune profiles (levels of cytokines) and psychiatric 

symptoms (psychological profiles) among patients with the other diagnostic groups as described in 

section 4. “Population” to reveal clear patterns that can be used forunderstanding, diagnoses, 

monitoring and as goal for treatment of the disorder.As the mentioned diagnoses seem clinically 

related and similarly poorly understood this comparison is expected to reveal important information. 

Also the study can reveal any difference in the cytokine profile and psychiatric profile between the 

disorders examined.  

4 Study design, hypothesis and choice of  metodes 
This is a cross-sectional study comparing patients with chronic fatigue syndrome with patients without  

chronic fatigue syndrome and their level of cytokine and psychiatric symptoms. Three hypotheses will 

be tested to address the objectives of the study. 

Hypothesis 1: Patients with CFS/ME have different immunological and psychological profiles  than 

healthy individuals.  

Hypothesis 2: Different patient groups with poorly defined pain (CFS/ME, FM and WSP) have different 

levels of cytokines (a different immune activity pattern) when compared to each other, and in 

comparison with healthy individuals. 

Hypothesis 3: Differences in cytokine levels are correlated to differences in psychological profiles and 

psychiatric symptoms.  

5 Population  
The study population group (total n = 105, each group 35) will be taken from four patient groups, and 

one control group:  

1. CFS/ME  

2. CWP (Chronic Widespread Pain)  

3. Healthy control group 

The patient groups representing a continuum in the following scheme: 
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6.3.2 Inclusion Criteria  
Male and female of 18 to 60 years of age. 

6.4 Data collection 
The following data will be collected: 

6.4.1 Blood samples 
Blood samples will be drawn St. Olav’s Hospital, Neurobiological Laboratory at EDTA tubes. The 

samples will be immediately centrifuged at low temperature (4˚ C), and aliquoted into cryovials before 

storage at -80˚ C in a biobank (see “Ethical Issues”). 

ELISA kit for cytokine measurement will be ordered from commercial suppliers. The samples will be 

run and analysed using the Multiskan Spectrum Microplate at Neurobiological laboratory, St Olav’s 

Hospital. The cytokines to be analysed are: a) TNF-g;  b) IL-6; c) IFN-け 

6.4.2 Assessment 

6.4.2.1 Population characteristics 
Information from the patient will be obtained via a questionnaire given orally by the candidate to the 

participant.  

The following socio-economic items will be registered for each patient/control: 

Age, marital status, type/length of education, occupation. 

Subgroups will be made according to the following criteria:  

Co-occurrence of FM: Increased pain sensitivity in all four body quadrants and tender point count 

extending 8 when tested by a trained physician/physiotherapist. 

Relevant factors known to influence cytokine levels:  phase of menstrual cycle and/or onset of 

menopause, obesity (registration of weight and height, calculating BMI). 

Other factors relevant for the patient study population: type of onset and length of disease; signs of 

immunological alterations (onset after viral infection, inflammatory disease, on-going infection, 

malignancy) or symptoms (tender lymph nodes as part of the diagnostic critera; feelings of 

feverishness etc.). 

Blood samples already taken before inclusion during clinical assessment and analysed at St. Olav’s 

hospital have yielded information about common diseases and abnormal levels of IgG and IgM 

(immunological markers of on-going infection). Patients showing signs of infection will be excluded 

from the study. 

6.4.2.2 Symptom and Psychometric evaluation 
A questionnaire will be given to all participants by the time of inclusion of the study containing 

psychometric and somatic measurements, including scores of depression and anxiety (by means of 

HADS), fatigue (Chalder fatigue scale), and pain (NRS). HADS and Chalder fatigue scale are 
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accepted evaluation tools for measurement (Chalder, Berelowitz et al. 1993; Herrmann 1997). NRS 

(numeric rating scale) is a self-rating pain scale and will be used to evaluate the subjective feeling of 

experienced pain.  

7 Statistics 
Number of patients is calculated based on a significance level of 5% and a power of 80%. The 

smallest difference in basis 50 worth detecting is 0.6. The standard deviation is estimated to be 0.8. 

The numbers needed in each group becomes 35, and the aim is to include a total of 105 participants. 

For analyzing the quantative data both univariate and multivariate statistics will be applied. Different 

statistical procedures are available depending on the level of measurement, the number of groups 

involved, and the number of items being analysed.  Procedures involving such techniques like 

bivariate correlations, analysis of variance, t-test, factor analysis, reliability testing, multiple regression, 

and logistics regression may be useful.   

8 Relevance  
As discussed above CFS/ME is a condition with unclear etiology and pathology and thus no specific, 

efficient prevention and treatment. This is also true for Chronic Widespread Pain (CSP). By including 

measures for FM (Fibromyalgia), which has many similar symptoms as CFS/ME and can co-exist in 

both CFS/ME and CWP diagnosis, it is possible to look at these patient groups in a continuum when 

comparing the cytokine levels. This will enlighten the immunological differences or similarities between 

patient groups with complex and to date unexplainable symptom pattern. Especially CFS/ME accounts 

for a large problem to society as well as to affected individuals as it often affects young people keeping 

the out of school, work and social life for years. Clear knowledge on the field are mandatory to solve 

this challenge. There are clear indications that immune as well as psychiatric factors are involved. This 

study is expected to contribute important in the field.  

9 Ethical Issues 
All participants will be informed about the experiment and asked to give their written consent. They 

have the right to withdraw at any point, in which case all personal data will be deleted. Anonymity will 

be guaranteed.The project includes a biobank already approved by the Regional Ethical Committee 

(REK) for storing the blood samples for the healthy control group. Further approval for storage of blood 

samples for the patient groups and male control group will be applied for. In addition, an application 

will be sent to REK for approval of the study protocol, which is an extension of a study already in 

progress (awaiting REK reply September 2013).  

10 Publication Plan 
The results are to be published in international reference based journals. Authorship follows 

Vancouver-rules.  
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Article 1: Cytokine plasma levels of CFS/ME patients, WSP patients, FM patients, CFS/ME patients 

combined with FM and healthy controls. 

 

Article 2: Cytokine plasma levels related to symptoms of depression, anxiety and other sub-level 

psychiatric disorders in patients with CFS/ME and CWP compared to healthy individuals. 

Article 3: Occurrence of psychiatric symptoms such as depression, anxiety and other psychiatric 

relationships can be found in patients in the diagnostic groups CFS/ME and CWP. 

11 Time frame 
Project starting 01.01.2014. Estimated finished: 31.12.2016. 

Activity 2013 2014 2015 2016 
  1st 

semester 
2nd 
semester 

3rd 
semester 

4th 
semester 

5th 
semester 

6th 
semester 

Application REK        
Recruitment 
patientgroup 

       

Recruitment control 
group 

       

Questionnaires and  
Blood sampling 

       

Blood 
assesments/storage 

       

Blood analysis 
(ELISA) 

       

Data analysis Writing 
of thesis 

       

Writing of thesis / 
Publications 

       

Study credits at 
NTNU 

       

Attending Conference 
(with presentation) 
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