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Forespørsel om deltakelse i en vitenskapelig studie for å undersøke kronisk
utmattelsessyndrom CFS/ME

Du er blitt henvist for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og vi vil nå spørre deg
om å delta i en mer grundig utredning i vitenskaplig øyemed.

Bakgrunn:
Siden årsaken til CFS/ME som regel er ukjent, er det behov for en mer vitenskaplig,
ekstra undersøkelse, av de som har dette.
Denne utredningsstudien vil samle opplysninger om pasientgruppen som preges av
utmattelse, og dermed bidra til mer kunnskap og informasjon ut til samfunnet.

Hvem kan delta:
Studien omfatter personer av begge kjønn i aldersgruppen 18-62 år som er henvist til
St.Olavs Hospital for langvarig utmattelse og slitenhet eller har fått diagnosen kronisk
utmattelsessyndrom/ myalgisk encephalopati (CFS/ME).

Praktiske opplysninger:
Deltakelse i utredningsstudiet medfører at informasjon som kommer fram i
utredningen, blir lagret og benyttet til forskning.
Det er allikevel en del informasjon som vil inngå i ordinær utredning, og som ikke
inkluderes i forskningsprosjektet.

• Du vil delta i en grundig tverrfaglig utredning til lege, fysioterapeut og til
psykolog.

• Vi vil derfor be deg om å svare på et mer omfattende spørreskjema der du blir
spurt om både fysiske, psykiske og sosiale forhold.

• Blodprøver vil være en del av utredningen for CFS/ME.
• Ett utvalg pasienter vil ved en senere anledning bli kontaktet for å

gjennomføre en undersøkelse av såkalte kognitive ("tanke") funksjoner, blant
annet av konsentrasjon og hukommelse. Denne vil ta omtrent en time.

• Det kan også bli aktuelt å ta spesielle blodprøver i forhold til genetikk og
betennelsesstoffer innen prosjektslutt. Du samtykker med dette derfor til at vi
kan kontakte deg senere for å samle inn samt oppbevare biologisk material i
en midlertidig biobank.

Etter utredning vil ansvarlig lege skrive en epikrise med nødvendige opplysninger til
legen din. Dersom det er nødvendig med videre henvisning vil dette komme frem i
epikrisen.
Pasienter som, etter utredning, fyller kriteriene for Kronisk utmattelsessyndrom
(CFS/ME), vil bli tilbudt å delta i en behandlingsstudie ved St. Olavs Hospital.

Andre opplysninger:
Alle resultatene vil bli registrert og tolket ved Nasjonalt Kompetansesenter for
Sammensatte Lidelser, St. Olavs Hospital.
Prosjektet vil vare ut 2014. Datamaterialet vil bli anonymisert innen 2016.
Etter at datamaterialet er analysert og bearbeidet, vil det oppbevares på en
betryggende måte i inntil 5 år for så å bli slettet i løpet av 2021.

I



ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Smertesenteret
Olav Kyrres Gate 17
7006 Trondheim

Risiko/ulemper:
Vi anser ikke at deltagelse i studien utsetter deg for noen økt risiko . Vi gjør likevel
ettertrykkelig oppmerksom på at deltagelse i studien ikke er en erstatning for, men et
tillegg til andre typer utredning og håndtering.

Fordeler:
Vi tror du kan ha egennytte av å delta i denne studien, og uansett vil det vi finner ut
kunne komme framtidige pasienter til gode.

Frivillighet:
Det er selvsagt helt frivillig å delta! Du kan trekke deg når som helst under forsøket
uten å oppgi grunn og uten noen risiko.
Det må understrekes at du uansett vil få en grundig , standard klinisk undersøkelse
for CFS/ME, og at evt . "nei" til å delta ut over dette ikke vil påvirke denne
undersøkelsen eller forholdet til helsevesenet . Du kan trekke deg når som helst
under den utvidede undersøkelsen uten å oppgi grunn.

Konfidensialitet:
Prosjektmedarbeiderne har taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13 og
Helsepersonellovens § 21. Alle persondata behandles konfidensielt og lagres i en
database slik at pasientene kun er registrert med et løpenummer.

Offentlige instanser:
Studien er tilrådd av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk,
Region Midt -Norge. Prosjektet er innmeldt til "Clinical Trials . com", Personvernombud
for forskning og Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste, A/S.
I henhold til Biobankloven er prosjektet meldt til Helsedepartementet.

Forsikring:
Etter standard rutine , er du forsikret i henhold til Pasientskade erstatningsordningen.

Transport:
Transport tur retur dekkes på billigste måte.

Prosiektgruppen:
Forskningsstudien inngår i et prosjekt som er et samarbeid mellom:
Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Lidelser, St Olavs Hospital, Det
Medisinske og Samfunnsviteskaplige fakultet NTNU og mestringssenteret
Coperiosenteret i Trondheim

Overlege/dr med Egil A Fors, St Olavs Hospital/NTNU, prosjektleder
Professor/seksjonsoverlege Petter C Borchgrevink, St Olavs Hospital/NTNU
Professor/klinikksjef Tore Stiles, Coperiosentert/NTNU/St Olavs Hospital
Overlege/ dr med /spesialist i klinisk farmakologi Ismail J Guzney, St Olavs Hospital

Rådgivningsgruppen:
Professor i kognitiv atferdsterapi Trudie Chalder, Kings College , London
Professor/nevropsykolog Nils l Landrø , Universitetet i Oslo/NTNU
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Spørsmål om studien rettes til prosjektkoordinator Inger Storaker på mail:
inger.storakerCa stolav.no, tlf:73866886, eller prosjektleder dr med Egil A. Fors på
mail: Egil. Forsl'b-stolav.no tlf:73866998.
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Samtykke-erklæring

"Vitenskapelig utredningsstudie -kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) "

Jeg har lest informasjonen overfor og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker i å delta i studien.

Navn ................................................ Underskrift..........................................

Sted., ......................... Dato....................

Om du velger å delta vil du få en konvolutt med papirer,

Foran spørreskjemaet er det en kopi av disse tre arkene. Vennligst fyll i så fall ut den
også og behold denne kopien selv.
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Forespørsel om deltakelse i en vitenskapelig studie for å undersøke
behandlingseffekten av 8 og 16 ukers kognitiv atferdsterapi i forhold til vanlig
behandling.

Bakgrunn:
Denne forespørselen går til personer som etter grundig klinisk undersøkelse ved
St.Olavs Hospital, har fått diagnosen Kronisk utmattelsessyndrom/ Myalgisk
Encefalopati (CFS/ME).
Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om tanke- og atferdsendringer bedrer
symptomene. Både vår erfaring og tidligere forskning tyder på at kognitiv
atferdsterapi (CBT) ved CFS/ME er nyttig.
Erfaring tyder også på at CBT gir bedre effekt på slitenhet enn energiøkonomisering,
medisiner, og å hvile seg frisk. Det er ikke etablert nok kunnskap om hvor lang
kognitiv atferdsterapi av CFS/ME bør være. Det er nødvendig å gjøre mer forskning
for å klarlegge dette.

Hvem kan delta:
Studien omfatter personer av begge kjønn i aldersgruppen 18 - 62 år som er utredet
ved St. Olavs Hospital for langvarig utmattelse og slitenhet, og har fått diagnosen
kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encephalopati (CFS/ME).

Praktiske opplysninger:
Deltagerne i denne studien blir tilfeldig fordelt etter loddtrekning:

1) Gruppe 1 vil få tilbud om kognitiv atferdsterapi (CBT) 1 time 1 gang pr. uke i 8
uker.

2) Gruppe 2 vil få tilbud om kognitiv atferdsterapi (CBT) 1 time 1 gang pr. uke i
16 uker.

3) Gruppe 3 vil få tilbud om kognitiv atferdsterapi (CBT) 1 time 1 gang pr. uke i 8
uker, med oppstart etter minimum 16 uker.

Alle våre 3 grupper vil følges opp regelmessig på sykehuset, eller ved våre
samarbeidsinstitusjoner, i en 60 ukers periode.
Deltakelse i dette behandlingsstudiet innebærer i tillegg til behandling, utfylling av
spørreskjema både før, halvveis i behandlingen og etter behandlingen er ferdig.
Opplysninger som fremkommer underveis i behandling inngår ikke i
forskningsprosjektet. Den behandlende instans er ansvarlig for og vil håndtere dette.
Informasjon som inngår i forskningsprosjektet består av spørreskjema levert til
forskjellige tidspunkt.
Dersom du trekkes ut til gruppe 1. eller 2., vil det bli aktuelt å kontakte deg igjen ett år
etter behandlingsslutt, for å fylle ut spørreskjema.
Deltagelse i prosjektet avsluttes med en kontroll. Vi sender etter det en
oppsummering til legen din som følger deg opp videre.

Andre opplysninger:
Om du deltar eller ikke, vil ikke påvirke forholdet til lege, annet helsepersonell eller
sykehus.

Alle resultatene vil bli registrert og tolket ved Nasjonalt Kompetansesenter for
Sammensatte Lidelser, St. Olavs Hospital.
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Prosjektet vil vare ut 2014. Datamaterialet vil bli anonymisert innen 2016.
Etter at datamaterialet er analysert og bearbeidet, vil det oppbevares på en
betryggende måte i inntil 5 år for så å bli slettet i løpet av 2021.

Risiko/ulemper:
Vi anser ikke at deltagelse i studien utsetter deg for noen økt risiko. Noen kan
komme til å føle forbigående ubehag hvis de forandrer måten å tenke og håndtere
hverdagen på, men det er uansett ikke farlig. Vi gjør likevel ettertrykkelig
oppmerksom på at deltagelse i studien ikke er en erstatning for, men et tillegg til
andre typer behandling og håndtering som for eksempel et sunt kosthold, kurs og
regelmessig fysisk aktivitet.

Fordeler:
Kognitiv atferdsterapi (CBT) er gratis dersom pasienten samtykker til å delta i studiet.
Vi tror du kan ha egennytte av å delta i denne studien, og uansett vil det vi finner ut
kunne komme framtidige pasienter til gode.

Frivillighet:
Det er selvsagt helt frivillig å delta! Du kan trekke deg når som helst under forsøket
uten å oppgi grunn og uten noen risiko.

Konfidensialitet:
Prosjektmedarbeiderne har taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13 og
Helsepersonellovens § 21. Alle persondata behandles konfidensielt og lagres i en
database slik at pasientene kun er registrert med et løpenummer.

Offentlige instanser:
Studien er tilrådd av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk,
Region Midt-Norge. Prosjektet er innmeldt til "Clinical Trials.com", Personvernombud
for forskning og Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste, A/S.

Forsikring:
Etter standard rutine, er du forsikret i henhold til Pasientskade-erstatningsordningen.

Transport:
Du vil få refusjon av transport tur/retur på billigste måte.

Prosjektgruppen:
Forskningsstudien inngår i et prosjekt som er et samarbeid mellom:
Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Lidelser, St Olavs Hospital, Det
Medisinske og Samfunnsviteskaplige fakultet NTNU og mestringssenteret
Coperiosenteret i Trondheim.

Overlege/dr med Egil A Fors, St Olavs Hospital/NTNU, prosjektleder
Professor/seksjonsoverlege Petter C Borchgrevink, St Olavs Hospital/NTNU
Professor/klinikksjef Tore Stiles, Coperiosentert/NTNU/St Olavs Hospital

Rådgivningsgruppen:
Professor i kognitiv atferdsterapi Trudie Chalder, Kings College, London
Professor/nevropsykolog Nils I Landrø, Universitetet i Oslo/NTNU
Overlege/ dr med/spesialist i klinisk farmakologi Ismail J Guzney, St Olavs Hospital
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Samtykke -erklæring

"Vitenskapelig behandlingsstudie- Effekten av kort versus lang kognitiv atferdsterapi"

Jeg har lest informasjonsskrivet og har hatt anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker i å delta i prosjektet.

Navn ................................................ Underskrift..........................................

Sted ........................... Dato....................

Om du velger å delta vil du få en konvolutt med papirer,

Foran spørreskjemaet er det en kopi av disse tre arkene . Vennligst fyll i så fall ut den
også og behold denne kopien selv.
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