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1.9 Utdanningsprosjekt

1.9.1 Er prosjektet del av en utdanning?
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1.9.1.2 Studienivå ph.d/Dr. grad

1.10 Utprøving av medisinsk utstyr
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1.11.1.1.4 Annet samarbeid med utlandet - hvilke land?
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1.12 Andre prosjekter med betydning for vurderingen
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2 PROSJEKTOPPLYSNINGER OG METODE

Oppsummering av forskningsprosjektet



2.1 Prosjektbeskrivelse

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy
symtombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv kan være dramatisk påvirket. CFS/ME er et utfordrende
helseproblem så vel som et samfunnsproblem. 

De senere årene er det rapportert om en dobling av antall pasienter med CFS/ME-diagnose i Norge. Pasientgruppen representerer en
utfordring for helsevesenet, kommunen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Ifølge nyere tall betaler NAV 100 millioner kroner hver
måned i varig uføre utgifter til personer med CFS/ME. Kommunene har utgifter i form av pleie, rehabilitering og andre tiltak. 

Det mangler effektiv behandling for CFS/ME, og det er et sterkt behov for evidensbasert kunnskap. 

Vi vil derfor gjennomføre en randomisert kontrollert studie for å undersøke potensiell effekt (positiv og negativ) av en 3-dagers
intervensjon for 100 voksne med CFS/ME. Intervensjonen inkluderer velkjente komponenter fra evidensbaserte psykologiske
behandlinger, men er presentert i en konsentrert form. Vi vil undersøke potensiell effekt på symptomer, uførhet og livskvalitet, og
gjennomføre en langtidsoppfølging av arbeidsdeltakelse. Eventuelle negative hendelser erfart underveis eller etter intervensjonen vil bli
håndtert i henhold til protokoll. 

Hvis intervensjonen viser lovende effekt, så kan det ha positive konsekvenser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men
også økonomisk for samfunnet og kommunene. 

Prosjektet utgår fra Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, og er et samarbeidsprosjekt med
forskere fra Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU); Psykologisk institutt og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
(UiO), samt Folkehelseinstituttet (FHI) og University of Bristol (UoB). 

Studiemetode/-design

2.2.1 Metode for analysering av data

Kvantitative analysemetoder

2.2.2 Prosjekttype

Klinisk behandlingsstudie (HODs definisjon)

Klinisk behandlingsstudie

Annen klinisk intervensjonsstudie (deltakerne er pasienter)

2.2.2.5 Redegjør og begrunn planlagt informasjon og oppfølging av pasientene etter gjennomført studie

Det vil informeres bredt om studien i aktuelle offentlige kanaler i tillegg til at fastleger og NAV-ansatte oppfordres til å informere personer
i målgruppen.

De som ønsker å delta søker plass på vanlig måte hos instruktører som er med i prosjektet. 
Ved første henvendelse får de informasjon om prosjektet.
Etter at de har søkt plass og hatt innkomstsamtale blir de spurt om de ønsker å delta i studien.
Deretter får de tilsendt skriftlig informasjon om studien sammen med informert samtykke.

Fastlege sender journal til Haukeland universitetssykehus der en nevrolog vil kvalitetssikre grunnlaget for diagnosen og øvrige
inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
Deltakerne blir så eksternt randomisert til Gruppe 1 eller Gruppe 2.

I etterkant av intervensjonen er det oppfølgingssamtaler etter 2 uker, 6 uker, 10 uker og 6 måneder, og ellers ved behov.
Registerdata fra NAV sjekkes 12 mnd før og 12-24 måneder etter deltakelse. 

Pasientene får tilsendt informasjon om utfallet av studien.

3 FORSKNINGSDATA

Innsamling av data

3.1 Skal det samles inn nye data i prosjektet?

Ja



3.1.1 Metode for innsamling

Annet
Registerdata fra NAV på sykefravær, stønad, diagnose
Spørreskjema
SF-36 (RAND), Chalder Fatigue Questionnaire, Brief Pain Inventory, A Brief Questionnaire to Assess Postexertional Mailaise,
The Warwick-Ediburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS), Patient Global Impression of Change (PGIC), Kvalitet på
parforhold/dyadisk funksjon, En 10-punkts versjon av Big Five Inventory, Brief Illness Perception Questionnaire, Hospital Anxiety
and Depression Scale, Insomnia Psychological assessment and management.

3.1.1.1.1 Er spørreskjema validert?

Ja

Tidligere registrerte opplysninger

3.2 Skal det forskes på tidligere registrerte opplysninger?

Ja

3.2.1 Skal det hentes data fra tidligere godkjent(e) forskningsprosjekt(er)?

Nei

3.2.2 Skal det hentes opplysninger fra sentrale helseregistre?

Nei

3.2.3 Skal det hentes opplysninger fra nasjonale kvalitetsregistre?

Nei

3.2.4 Skal det hentes opplysninger fra befolkningsbasert(e) helseundersøkelse(r)?

Nei

3.2.5 Skal det hentes opplysninger fra regionalt eller lokalt helseregister?

Nei

3.2.6 Skal det hentes opplysninger fra annet behandlingsrettet register?

Nei

3.2.7 Skal det hentes opplysninger fra andre norske registre?

Ja

3.2.7.1 Skal du hente opplysninger fra:

Nav
Det vil innhentes opplysninger om sykefravær, diagnose og stønader (AAP, uføre sykepenger, dagpenger) 12 mnd før deltakelse
i studien og 12-24 mnd etter inklusjon i studien.

3.2.8.2 Andre norske registre

Nei

3.2.9 Skal det hentes opplysninger fra utenlandske registre?

Nei

3.2.10 Skal det hentes opplysninger fra pasientjournal?

Nei

3.2.11 Skal det foretas sammenstilling av opplysninger om enkeltpersoner fra ulike registre?

Nei

Humant biologisk materiale

3.4 Skal det forskes på humant biologisk materiale?

Nei

Stråling



3.5 Ioniserende stråling

Nei

Begrunnelsen for valg av data og metode i prosjektet

3.6 Redegjør for den faglige og vitenskapelige begrunnelsen for valg av data og metode

Det er anekdotisk evidens for god effekt av et biopsykologisk treningsprogram; en 3-dagers intervensjon for CFS/ME. 

Det er utført to hypotesegenererende kvalitative studier som peker i retning av at en kort intervensjon kan ha positiv effekt, men også at
det er ulike erfaringer. 

Det er allerede utført en randomisert kontrollert studie på ungdom med CFS/ME, og den viste positiv effekt på alle målte parametre, og
ingen alvorlige bivirkninger. 

Per i dag finnes det ingen randomisert kontrollert studie på voksne med CFS/ME, og det er splid om effekten av 3-dagers
intervensjonen. 

I den planlagte undersøkelsen vil vi måle bedring og eventuell forverring ved hjelp av etablerte spørreskjemaer, samt objektiv bedring av
arbeidsevne med registerdata fra NAV. 

Måling av bedring og eventuell forverring vil måles med et omfattende spørreskjema (vedlagt) med ulike validerte instrumenter, som
kartlegger fysisk funksjon, utmattelse, smerter, anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet. I tillegg er det
spørsmål om parforhold, personlighet, sykdomsforståelse, angst og depresjon og søvn.

4 STUDIEPOPULASJON OG SAMTYKKE

Studiepopulasjon (forskningsdeltakere/utvalg)

4.1 Hvem skal inkluderes i studien?

Pasienter/klienter
Pasienter mellom 18-65 år med uavhengig CFS/ME-diagnose fra førstelinjetjenesten eller spesialist som oppfyller
Canadakriteriene. Pasientene må ha nedsatt funksjon slik at de er minst 50% ute av skole/arbeid og være norsktalende.
Pasientene kan ikke ha underliggende sykdom, være gravide eller pleietrengende. Selvmordsrisiko må være vurdert av fastlege.

4.3 Hvor mange
forskningsdeltakere er
planlagt inkludert
totalt?

120

4.3.1 Hvor mange
forskningsdeltakere er
planlagt inkludert i
Norge?

120

4.3.2 Begrunn antallet. Dersom det er relevant, redegjør også for styrkeberegning med statistiske analysemetoder

Beregnet samlet n ut fra en enkelt sammenligning av gruppe 1 (6 mnd etter) mot gruppe 2 (baseline). Hvis vi forventer en medium effekt
(d = .50), med alpha = .05 og power = .80, trenger vi n = 128. 
Crawley et al. (2018) antyder at differensen i SF-skårene (0-6 mnd) ligger mellom 10 og 26 poeng (SD = 15). En differanse på 10 poeng
utgjør en effekt tilsvarende d = .66. Da vil vi trenge 76 personer for å oppnå en power på .80. En større effekt (12 poeng, d = .80) vil bare
bety at vi trenger færre personer (n = 52 eller lavere) for å være relativt sikre på at vi forkaster H0 korrekt (power = .80). Et mixed model
design (between-within) med to eller flere målepunkter har sterkere power. Hvis vi måler baseline-6mnd for gruppe 1 og baseline-pre for
gruppe 2, vil vi trenge n = 76 personer for å avdekke en moderat interaksjonseffekt (f = .25) med power = .95 og alpha = .05. Vi vil
inkludere 120 pasienter, for å sikre studien mot et frafall på 10-50%, men vil stoppe når vi har 100 fullstendige.

4.4 Beskriv rekrutterings prosedyre

Pasientene identifiseres basert på oppgitt CFS/ME-diagnose via spesialisthelsetjenesten, NAV og fastlegene.

De som ønsker å delta må deretter selv henvende seg til de instruktørene som er med i prosjektet. 
Da får de informasjon om intervensjonen og opplyst inklusjons- og ekslusjonskriteriene.
De som ønsker å delta må deretter sende et søknadsskjema og ha en innkomstsamtale med instruktør. 
De som ønsker å delta i studien får tilsendt et skriftlig samtykkeskjema med informasjon om at de når som helst, og uten å oppgi grunn,
kan trekke seg fra prosjektet.

En legespesialist på Haukeland sykehus vil deretter sjekke pasientenes journaler for å se om de oppfyller Canada-kriteriene og
kriteriene for inklusjon og eksklusjon.
Deretter vil pasientene randomiseres til Gruppe 1 eller Gruppe 2 hos Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge på NTNU.
Gruppe 1 får kurs raskest mulig, mens Gruppe 2 får kurs omtrent 10 uker senere.

Samtykke



4.6.2 Vil det bli innhentet samtykke for voksne?

Ja

4.6.2.1 For hvilke voksne skal samtykke innhentes?

For personer som søker seg til 3-dagers intervensjonen og som for øvrig oppfyller alle inklusjonskriterier og ingen eksklusjonskriterier,
se over.

4.6.2.2 For hvilke tester og opplysninger skal samtykke innhentes?

For spørreskjemapakken, registerdata fra NAV og relevante helsedata fra medisinske journaler.

4.7 Er samtykke allerede innhentet?

Nei

4.8 Søkes det om fritak fra kravet om å innhente samtykke?

Nei

5 INFORMASJONSSIKKERHET, DATAFLYT OG DELTAKERNES RETTIGHETER

Behandling av personopplysningene i prosjektperioden

5.1 Behandles det personidentifiserbare opplysninger direkte identifiserbare med 11-sifret personnummer eller navn, adresse
og/eller fødselsdato i hele prosjektperioden?

Ja

5.1.1 Begrunn

Vi oppretter en pasientmappe for hver pasient som deltar i prosjektet. I denne pasientmappen vil vi oppbevare alle papirer/papirkopier av
samtykkeskjemaer osv, dvs. alle papirer som er direkte personidentifiserbare. Disse mappene vil bli lagret i et avlåst skap på
psykologisk institutt på NTNU som kun de ansvarlige i prosjektet har tilgang til.

5.2 Behandles data indirekte identifiserbare ved bruk av koblingsnøkkel?

Ja

5.2.1 Beskriv hvordan koblingsnøkkel vil bli oppbevart og hvem som vil ha tilgang

Koblingsnøkkelen oppbevares i låst skap inne på et låst kontor ved psykologisk institutt på NTNU. Inn til kontoret har ansatte ved
psykologisk institutt adgang. Nøkkel til skapet er det kun de ansvarlige i studien som har tilgang til.

5.3 Kan personidentifiserbare opplysninger være systematisk reidentifiserbare ved kombinasjon av variabler?

Nei

5.4 Skal helseopplysninger overføres til andre land? 

Nei

5.5 Skal helseopplysninger overføres fra utlandet? 

Nei

Ivaretakelse av deltakernes rettigheter i prosjektperioden

5.11 Hvordan ivaretas deltakernes rettigheter i form av krav til innsyn, retting og sletting av datamateriale, og med tanke på
destruksjon av humant biologisk materiale?

Deltakere kan kontakte NTNU, ved prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair, ved behov for å få innsyn, retting eller sletting av egne
opplysninger. Kontaktinformasjon til prosjektleder er oppgitt i informert samtykke.

5.12 Vil deltakerne få løpende informasjon?

Ja

5.13 Hvem skal deltakerne kontakte for å fremme krav om innsyn, retting, sletting og destruksjon av biologisk materiale?

Prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU.

Håndtering av data/materiale ved prosjektslutt

5.14 Når et forskningsprosjekt er avsluttet (senest ved godkjent sluttdato) skal en eventuell koblingnøkkel oppbevares i fem år
(15 år ved legemiddelstudier), men kun for kontrollhensyn. Deretter skal en eventuell kodenøkkel slettes og data makuleres
eller anonymiseres. Planlegges det å fravike denne regelen? 

Nei



Datadeling

5.16 Planlegges det noen form for datadeling etter prosjektslutt?

Ja

5.14.1 Beskriv

Etter at PhD-kandidatens 3 artikler er publisert vil anonymiserte/avidentifiserte data bli utlevert ved rimelige forespørsler fra
enkeltforskere. Alle henvendelser om utlevering av data håndteres av prosjektleder.

6 AVVEINING AV NYTTE OG RISIKO

Angi forutsigbar nytte eller fordeler nå eller i fremtiden

6.1 For den enkelte deltaker/pasient

De som deltar i 3-dagers intervensjonen får en tilnærming som forventes å ha gunstige effekter på symptomer og funksjonsnivå, som
betyr at de kan få økt fysisk funksjon, mindre fatigue og smerter, anstrengelsesutløst symptomforverring, økt mentalt velvære og bedret
livskvalitet, samt en potensiell tilbakeføring til skole/arbeid.

6.2 For gruppen

Studien vil gi viktig informasjon om en kort 3-dagers intervensjon kan ha en positiv effekt på personer med CFS/ME. 

Kunnskapen vil på sikt kunne ha positive konsekvenser for behandling. 

Studien vil også kunne klarlegge om det er undergrupper som har særlig god effekt, og om det er undergrupper som kan få bivirkninger,
og som derfor ikke bør få 3-dagers intervensjonen. 

Skulle det mot formodning være negative effekter av intervensjonen, er det også viktig å få dokumentert dette.

6.3 Nå eller i fremtiden for samfunnet eller vitenskapen

CFS/ME har store sosiale, familiære og samfunnsøkonomiske konsekvenser, og representerer en av de økende helseproblemene i
Norge. 

I en familie med en kronisk utmattet person er hele familien affisert. Pasienten selv har ofte fravær fra arbeid og mister sitt sosiale
nettverk. 

I følge nyere tall fra NAV har de en årlig kostnad på 1,2 milliarder kroner i varig uførestønader til pasienter med CFS/ME, og da er ikke
sykefravær eller AAP inkludert.

Økt forskningsinnsats i forhold til denne sykdomsgruppen er et høyt prioritert politisk mål.

Gitt at man også i CFS/ME-pasientgruppen frykter at denne behandlingen kan gi negative effekter (selv om dette heller ikke er
dokumentert vitenskapelig) er det også avgjørende for samfunnet å få dokumentasjon på dette.

Angi mulig risiko/ulempe nå eller i fremtiden

6.4 For den enkelte deltaker/pasient

3-dagers intervensjonen er lagt opp som et treningsprogram, som minner om psykoedukasjon innen psykologisk terapi som kognitiv
atferdsterapi (CBT). 

Siden negative effekter etter psykologisk behandling er vanlig ved all form for psykologisk behandling (5-10%), er det ikke usannsynlig at
det også kan oppstå i forbindelse med et slikt treningsprogram. 

Slike negative psykologiske effekter kan være prestasjonspress hos personer som er sårbare for dette eller nedstemthet og skyldfølelse
hos personer som ikke lykkes.

Det etableres en monitoreringsgruppe som vil overvåke rapporteringer underveis, og det er psykolog og psykiater tilgjengelig for videre
henvisning ved behov.

6.5 For gruppen

Ingen kjent ulempe/risiko. 
Det er samtidig slik at det er frykt for dette blant enkelte ME-pasienter, og man vil derfor følge opp dette grundig underveis med en
monitoreringsgruppe bestående av minst tre erfarne leger og forskere med professorkompetanse.

6.6 For samfunnet eller vitenskapen

Ingen kjente ulemper/risiko. 
Dette er en studie som feks NAV vil ha nytte av, fordi de over flere år har betalt for deltakere som har deltatt på 3-dagers intervensjonen
og det mangler kunnskap om tilbakeføring til arbeid for pasienter med CFS/ME. Det er derfor viktig å få kartlagt både forventet positiv
effekt og eventuell negativ effekt.



Tiltak for å redusere eller begrense risiko og ulempe

6.7 Redegjør for tiltak

Pasientene som randomiseres til 3-dagers intervensjonen vil bli tett fulgt opp med faste samtaler etter 2 uker, 6 uker, 10 uker og 6
måneder, og ellers ved behov. 

Det er ingen deltakere som skal betale for deltakelse eller oppfølging i etterkant av intervensjonen, og alle deltakerne får mulighet til
ekstra samtaler ved behov. 

I tillegg vil deltakerne få spørsmål om mulige forverringer underveis i studien. 

Dersom intervensjonen eller oppfølgingen skulle avdekke alvorlig, uforutsett psykisk sykdom eller psykiske traumer som trenger spesiell
oppfølging, vil en lege og spesialist i psykiatri og en psykolog være ansvarlig for håndtering og eventuell videre henvisning av deltakere. 

En ekstern monitoreringsgruppe med minst tre leger og forskere med professorkompetanse vil følge prosjektet, og ha mulighet til å
stanse prosjektet ved ekstraordinære hendelser, slik som økt selvmordsfrekvens i forhold det som er vanlig for pasientgruppen.

Alle deltakerne er informert om at de når som helst, og uten å oppgi noen grunn, kan trekke seg fra studien.

Forsvarlighet

6.8 Gi en samlet vurdering av prosjektets forsvarlighet for å begrunne at nytten står i et rimelig forhold til den risiko/ulempe
som pasienter/deltakere utsettes for

Ulempene for den enkelte deltaker i dette prosjektet, er etter vår vurdering, begrenset. Men dette er noe vi også vil måle grundig og
dokumentere, og monitorere spesifikt gjennom studien.

Grundige studier av tilsvarende 3-dagers intervensjon i utlandet gir ikke holdepunkter for at det er risiko for alvorlige bivirkninger. 

Samtidig er det er grunn til å tro at de som randomiseres til deltakelse i 3-dagers intervensjonen kan oppleve en positiv effekt på
symptomer, funksjon og livskvalitet, basert på den forskningen som finnes.

Det planlagte prosjektet representerer ingen direkte kjent helserisiko, og Rådet for legeetikk har ikke kritisert offentlig anbefaling av
intervensjonen. 

For samfunnet har denne studien potensielt stor verdi fordi den både vil gi økt kunnskap om mulige mekanismer ved kronisk utmattelse,
og fordi den kan bidra til utviklingen av mer effektiv behandling.

Alt tatt i betraktning finner vi forskningsprosjektet forsvarlig å gjennomføre.

7 FORSIKRING, FINANSIERING OG PUBLISERING

Forsikring for forskningsdeltakere

7.1 Forsikring for forskningsdeltakere

Særskilt forsikring
Folketrygden.
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1.0 Tittel 
En 3-dagers intervensjon for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) 
hos voksne: en randomisert, kontrollert studie 
 
2.0 Bakgrunn 
Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) er et utfordrende helseproblem 
i mange industrialiserte land (Institute of Medicine/IOM, 2015) og et økende 
samfunnsproblem i Norge (Omland, Lauritzen & Gjellan, 2015). CFS/ME kan være en 
alvorlig tilstand, karakterisert av en nyoppstått gjennomgripende utmattelse, som ikke bedres 
ved hvile, sammen med flere symptomer, slik som søvnforstyrrelser, smerter og 
hukommelsesproblemer (IOM, 2015). Det er mange tilstander og sykdommer som kan gi 
kronisk tretthet eller utmattelse, men det er likevel ikke det samme som CFS/ME (Loge, 
Ekeberg & Kaasa, 1998). Diagnosen stilles der symptombildet passer med gitte kriterier og 
hvis det ikke foreligger noen eksklusjonskriterier.  
CFS/ME kan innebære store lidelser for pasientene og deres pårørende, med personlige 
konsekvenser i form av tap av jobb/skole og sosial deltakelse (Winger et al., 2014), 
familiefungering (Missen, Hollingworth, Eaton & Crawley, 2012), samt psykososial og 
akademisk utvikling (Kennedy, Underwood & Belch, 2010). Vi vet lite om relasjoner og 
familiedynamikk henger sammen med CFS/ME, men det finnes indikasjoner i litteraturen på 
at fatigue hos tenåringer er assosiert med familier i motgang (Crawley et al., 2012). Siden 
epidemiologiske kartlegginger har benyttet ulike inklusjonskriterier for diagnosen er det 
vanskelig å fastslå prevalensen av CFS/ME. Noen studier tilsier at den blant ungdom og unge 
voksne er 1% (Nijhof et al., 2011; Rusu, Gee, Lagace & Parior, 2015), mens andre anslår en 
prevalens på 0,2-0,4 %, som skulle tilsi mellom 10 000 og 20 000 pasienter i den norske 
befolkningen (Helsedirektoratet, 2014). Det er vanlig å angi at prevalensen ligger et sted 
mellom 0,2-2,6% av befolkningen (White et al., 2011) med en større andel kvinner (3:1) og 
en opphopning i aldersgruppen 10-19 og 35-49 år (Bakken et al., 2014). Kunnskap om 
effektive tiltak for tilbakeføring til arbeid er mangelfull (Nyland, Næss & Nyland, 2015). 
CFS/ME kan medføre betydelige samfunnsmessige kostnader, og i USA er disse beregnet til 
omtrent 9 milliarder dollar per år (Reynolds, Vernon, Bouchery & Reeves, 2004). Det er ikke 
gjort tilsvarende beregninger i Norge. 
 
2.1 Hva er CFS/ME? 
Pasientgruppen har til felles en langvarig, uforklarlig og til tider invalidiserende utmattelse, i 
tillegg til en rekke fysiske og kognitive symptomer, spesielt i etterkant av ubetydelige 
anstrengelser (Jason, 2011). Utmattelsen forverres like gjerne av fysisk, sosial eller mental 
anstrengelse, og mange av pasientene restituerer ikke normalt etter hvile (Jason, 2011). 
CFS/ME har en eller flere ukjente årsaker, og regnes ikke som en psykisk lidelse (Sullivan, 
Pedersen, Jacks & Evengård, 2005). CFS/ME er kategorisert i nevrologi-kapittelet i WHOs 
sykdomsklassifikasjon ICD-11 (8E49) og ICD-10 (G93.3). CFS/ME er ifølge det amerikanske 
Institute of Medicine en kompleks tilstand uten sikker og entydig etiologi, og de har foreslått 
både nye diagnosekriterier og et nytt navn SEID (Systemic exertion intolerance disease) 
(IOM, 2015).  
Behandling har også liten effekt, (White et al., 2011), men det er få studier som har beskrevet 
det naturlige forløpet. CFS eller ME brukes synonymt i litteraturen, men ME er det som 
vanligvis benyttes av pasientene. Basert på dette brukes betegnelsen CFS/ME som et 
kompromiss fra offentlige institusjoner i Norge (Forskningsrådet, 2018; Helsedirektoratet, 
2014; Larun et al., 2011), og det vil derfor også være betegnelsen i denne 
prosjektbeskrivelsen. Det er uenigheter i fagmiljøene om å kalle CFS/ME en sykdom eller en 
tilstand siden årsaksmekanismene ikke er kartlagt enda (Helsedirektoratet, 2014). I denne 
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prosjektbeskrivelsen bruker vi betegnelsen tilstand. 
 
2.2 Symptomer, alvorlighetsgrad og funksjonsnivå 
CFS/ME-pasientene har en rekke karakteristiske symptomer i tillegg til den uforklarlige 
vedvarende eller tilbakevendende utmattelsen (Carruthers et al., 2003). Det kan, ifølge 
Canada-kriteriene, være sykdomsfølelse eller utmattelse etter anstrengelse, søvnforstyrrelser 
og ikke-oppfriskende søvn og betydelig grad av smerter, slik som muskel og leddsmerter og 
hodesmerter (Carruthers et al., 2003). De kan også ha kognitive problemer, slik som svekket 
konsentrasjon og korttidsminne og overfølsomhet for alle typer sanseinntrykk (lys og lyd) og 
autonome symptomer (blodtrykksfall, svimmelhet og hjertebank) (Carruthers et al., 2003). 
Det er vanlig at de har irritabel tarm, nummenhet, kvalme og problemer med 
temperaturregulering, sammen med ømme lymfeknyter eller tilbakevendende sår hals 
(Carruthers et al., 2003). Pasienter med CFS/ME har på gruppenivå, ifølge noen studier, et 
betydelig lavere funksjonsnivå sammenliknet med andre kroniske sykdommer, slik som kreft, 
revmatoid artritt eller depresjon (Komaroff et al., 1996; Nacul et al., 2011). Ifølge IOM-
rapporten (2015) viser en oversikt på 15 studier at mellom 35-69% er ute av studier eller 
arbeidsliv, og konsekvensene er en reduksjon på hele 54% i arbeidsstyrkeproduktivitet. 
 
2.3 Risikofaktorer og assosierte forhold 
Årsaken til CFS/ME er uavklart og det er vanlig å skille mellom disponerende, utløsende og 
vedlikeholdende faktorer. Kvinner rammes oftere enn menn og personlighetstrekk, slik som 
perfeksjonisme, antas å øke risikoen (Sirois & Molnar, 2014). Psykiske lidelser kan være en 
disponerende faktor (Bould, Collin, Lewis, Rimes & Crawley, 2013; Crawley, Hunt & 
Stallard, 2009; Harvey, Wadsworth, Wessely & Hotopf, 2008). Arv kan også predisponere for 
utviklingen av CFS/ME (Albright, Light, Light, Bateman & Cannon-Albright, 2011). Det er 
foreslått dysfunksjon i cellenes energimetabolisme og ionetransport, endringer i 
sentralnervesystemet, kardiovaskulære endringer, endokrin hypoaktivitet og mulig genetisk 
disposisjon (Carruthers et al., 2011; Sanders & Korf, 2008). Det er kjent av man kan utvikle et 
CFS/ME-bilde etter infeksjon, noe som kan indikere en postinfeksiøs sammenheng hos noen 
(Capelli et al., 2010; Sanders & Korf, 2008). Langvarige infeksjoner er assosiert med 
CFS/ME, slik som Epstein Barr-virusinfeksjon/mononukleose (Hickie et al., 2006). Noen 
studier peker i retning av barndomstraumer, posttraumatisk stresslidelse og stressende 
livshendelser forut for debut av tilstanden (Theorell, Blomkvist, Lindh & Evengård, 1999).  
 
Det autonome nervesystemet er sentralt i stressregulering, og siden autonom dysregulering er 
hyppig ved CFS/ME, og stress og immunologi henger sammen, kan det støtte opp under at 
psykonevroimmunologiske forhold er en del av bildet (Kawli, He & Tan, 2010). Vedvarende 
autonom dysregulering kan bidra til opprettholdelse av tilstanden, det samme kan kroniske 
infeksjoner, men det er foreløpig ingen entydige svar (Wyller, Eriksen & Malterud, 2009). 
Endret kognitiv funksjon, slik som endret eksekutiv funksjon og nedsatt 
prosesseringshastighet (Sulheim et al., 2015, Rasouli et al., 2019), økt sympatisk og redusert 
parasympatisk nerveaktivitet påvirker sirkulasjonsregulering (Wyller, Barbieri, Thaulow & 
Saul, 2008; Wyller, Due, Saul, Amelie & Thaulow, 2007) og redusert respons i 
hypothalamus-hypofyse-binyreaksen (HPA-aksen) kan være vedlikeholdende faktorer 
(Papadopoulos & Cleare, 2012). Depresjon og angst, som følge av langvarig og høyt 
symptomtrykk og kronifisering av tilstanden, antas å påvirke forløpet (Kempke et al., 2011a; 
Kempke et al., 2011b; Knoop, Prins, Moss-Morris & Bleijenberg, 2010; Luyten et al., 2011; 
Valero, Saez-Francas, Calvo, Alegre & Casas, 2013).  
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Empiriske funn fra forskning på CFS/ME kan sees på som ulike fasetter av et komplekst 
fenomen, og det er utviklet integrerte modeller (Maloney, Boneva, Nater & Reeves, 2009; 
Nijs et al., 2012; Wyller et al., 2009). Vedvarende stressrespons vedlikeholdt gjennom 
klassisk og operant betinging kan forklare CFS/ME (Wyller et al., 2009) («sustained arousal-
modellen»), og støttes av fMRI-studier (Wortinger et al., 2016a; Wortinger et al., 2016b) 
sammen med undersøkelser av autonome og sentrale nevroendokrine mekanismer (Wyller, 
Barbieri & Saul, 2011; Wyller et al., 2016). Sustained arousal-modellen passer også sammen 
med dysfunksjon av HPA-aksen (Papadopoulos & Cleare, 2012), lav-grad av systemisk 
inflammasjon (Klimas, Broderick & Fletcher, 2012), økt aktivitet i sympatikus og dempet 
aktivitet i parasympatikus (Wyller et al., 2008; Wyller et al., 2007) og svekket kognitiv 
kontroll (Sulheim et al., 2015, Rasouli et al., 2019). CFS/ME er en eksklusjonsdiagnose, men 
kan overlappe med andre tilstander, slik som for eksempel fibromyalgi (Groven, Fors & 
Reitan, 2019).   
 
2.4 Diagnostiske kriterier 
Det er flere ulike sett med diagnostiske kriterier, der de vanligste er Fukuda (Fukuda et al., 
1994), Canada (Carruthers et al., 2003), Oxford (Sharpe et al., 1991), Internasjonale 
konsensuskriterier/ICC (Carruthers et al., 2011), pediatriske kriterier (Jason et al., 2006) og de 
nyeste «Systemic Exertion Intolerance Disease» (SEID)-kriteriene (IOM, 2015), der alle er 
basert på pasientenes beskrivelse av symptomene. Oxford-kriteriene hevdes å vekte mot 
psykologiske årsaksforklaringer, og brukes i liten grad i Norge, mens Canada-kriteriene er 
mer somatisk orientert og er beregnet til klinisk, diagnostisk bruk. Fukuda-kriteriene har til nå 
vært vanligst i forskning. Kunnskapssenteret i Norge har utarbeidet en systematisk oversikt 
over 20 ulike kriteriesett for CFS/ME, men ingen av dem er grundig validert (Brurberg, 
Fønhus, Larun, Flottorp & Malterud, 2014). Forskerne fant heller ingen dokumentasjon som 
støttet hypotesen om at noen av kriteriene var bedre egnet til å identifisere pasienter med en 
nevroimmunologisk tilstand (Brurberg et al., 2014). I Norge anbefaler Helsedirektoratet at 
Canada-kriteriene brukes til utredning av voksne (Helsedirektoratet, 2014). Denne 
undersøkelsen vil derfor inkludere pasienter basert på Canada-kriteriene. 
 
2.5 Behandling 
Det er få tilgjengelige behandlingsmuligheter for CFS/ME (IOM, 2015; Larun, Brurberg, 
Fønhus & Kirkehei, 2011; Wyller, Reme & Mollnes, 2015). Kognitiv atferdsterapi (KAT) er 
den behandlingsform som har vist effekt i flest studier (Wiborg, van Bussel, van Dikj, 
Bleijenberg & Knoop, 2015, Smith et al., 2015, Nijhof, Blejenberg, Uiterwaal, Kimpen & van 
de Putte, 2012, White et al., 2011, Knoop, van der Meer & Bleijenberg, 2008, Larun et al., 
2011, Wyller et al., 2006, Prins et al., 2001). En systematisk Cochrane-oversikt inkluderte 
studier med 1043 pasienter (Price, Mitchell, Tidy & Hunot, 2008). KAT ble sammenliknet 
med vanlig behandling, og resultatene viste effekt av KAT i forhold til andre psykologiske 
behandlingsformer. En norsk rapport med oppdatert oppsummering viser at KAT og gradert 
trening er den beste dokumenterte behandlingen, men selv om effekten er moderat (Larun et 
al., 2011) gir KAT muligens noe økning i arbeidslivsdeltakelse, noe mindre utmattelse og noe 
bedre livskvalitet. Ingen annen behandling har vist dokumentert effekt, spesielt ikke såkalt 
symptomatisk aktivitetstilpasning (PACING) (Larun et al., 2011). Det er heller ingen 
legemidler med dokumentert effekt, f.eks. ikke immunglobuliner (Smith et al., 2015). En 
norsk pilot-studie av rituximab, et monoklonalt antistoff mot B-celler, fikk mye 
oppmerksomhet etter at en liten studie indikerte en mulig effekt på selvrapportert fatigue 
(Fluge et al., 2011), men den randomiserte kontrollert studien på 151 pasienter viste ingen 
effekt (Fluge et al., 2019). 
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Siden det ikke finnes behandling som sikkert kan kurere CFS/ME, så er målet hovedsakelig å 
dempe symptomer og bidra til økt fungering og livskvalitet (Helsedirektoratet, 2014). KAT er 
som tidligere nevnt den best dokumenterte behandlingen. Det er utført flere studier på både 
barn og voksne, som gjør at dokumentasjonsgrunnlaget omfatter flere tusen personer (Nijhof 
et al., 2012; Smith et al., 2015, Wiborg et al., 2015; White et al., 2011). PACE-studien 
omfattet 641 pasienter med CFS/ME og viste at KAT og gradert trening (GET) hadde bedre 
effekt enn standard medisinsk behandling (SMC) og aktivitetsavpasning (ATP), selv om 
effekten var moderat (White et al., 2011). Ved 52 uker lå gjennomsnitts fatigue skår på 3.4 
poeng lavere for KAT (p=0.0001) og 3.2 poeng lavere for GET (p=0.0003) sammenliknet 
med SMC alene. Fysisk funksjon var 7.1 poeng høyere for KAT (p=0.0068) og 9.4 poeng 
høyere for GET (p=0.0005) sammenliknet med SMC alene. KAT og GET var assosiert med 
mindre fatigue (KAT p=0.0027; GET p=0.0059) og bedre fysisk funksjon (KAT p=0.0002; 
GET p=0.0059 p<000.01) sammenliknet med ATP. Negative tanker, følelser og forverring av 
depresjon, samt symptomøkning eller nedsatt funksjon var rapporterte bivirkninger hos noen; 
1% i ATP-gruppen, 2% i KAT-gruppen, 1% i GET-gruppen og 1% i SMC-alene-gruppen. Det 
er ingen forskjeller i frekvensen av uønskede effekter på tvers av behandlingsgruppen 
(Dougall et al., 2014).  
KAT har vist effekt på ungdom (Nijhof et al., 2012), også ved langtids oppfølging (Nijhof et 
al., 2013), men effekten var moderat. Studien omfattet 135 ungdom med CFS/ME som ble 
randomisert i hver sin gruppe, der den ene fikk ett web-basert terapeutisk program (FITNET) 
og den andre fikk standard behandling. Etter 6 måneder viste resultatene at det terapeutiske 
programmet var signifikant mer effektivt enn standard behandling. For de som hadde mottatt 
FITNET så var full skoledeltakelse på 75% (50) mot 16% (10) i gruppen som fikk vanlig 
behandling. 85% (57) av ungdommen i FITNET-gruppen hadde fravær av alvorlig utmattelse 
mot 27% (17) i gruppen som fikk vanlig behandling. 78% (52) av ungdommen i FITNET-
studien hadde normal fysisk funksjon mot 20% (13) i gruppen som fikk vanlig behandling. 
Det ble ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger.  
 
Det er noe evidens for positiv effekt av mentale treningsprogram (Smith & Crawley, 2013) og 
mindfulness-meditasjon (Lakhan & Schofield, 2013), som kan tyde på at en tilnærming som 
kombinerer KAT med andre elementer kan øke effekten (Van Houdenhove & Luyten, 2008). 
KAT på ungdom gjennom konsultasjoner på internett kan ha god effekt (Nijhof et al., 2012), 
men det kan også gis individuelt og i grupper (Wiborg et al., 2015). Gradert trening eller 
tilpasset aktivitetsøkning er ofte en del av atferdsterapien i KAT, men kan også ha positiv 
effekt alene (Larun, Brurberg, Odegaard-Jensen, & Price, 2015; Smith et al., 2015; White et 
al. 2011) og det er ingen vitenskapelig dokumentasjon som viser alvorlige bivirkninger 
(Dougall et al., 2014; Larun et al. 2015; Smith et al., 2015).  
Det har vært mye kritikk av studiene på KAT og CFS/ME, blant annet på grunn av 
kontroverser rundt diagnosekriteriene (Egeland et al., 2015). En studie på en 3-dagers 
intervensjon for CFS/ME bør derfor inkludere på Canadakriteriene. 
Dokumentasjonsgrunnlaget for KAT for CFS/ME er omfattende, så det anses som trygt å 
undersøke om det kan finnes bedre terapier. Men effektstørrelsen er liten til moderat, så det er 
derfor et stort behov for å undersøke om det kan finnes mer effektive tilnærminger. 
 
2.6 En 3-dagers intervensjon for CFS/ME 
En 3-dagers gruppeundervisning, presentert som et mentalt treningsprogram (Parker, 2007), 
har elementer som sammenfaller med KAT, metakognitiv terapi, positiv psykologi og nevro-
lingvistisk programmering (Crawley et al., 2013; Fiskå, 2015; Landmark et al., 2016). 3-
dagers intervensjonen for CFS/ME inneholder psykoedukasjon om vedvarende 
stressaktivering, selvinstruksjoner, eksponering, oppmerksomhetstrening og visualisering. Det 
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presenteres en hypotese (Parker, Aston & Finch, 2018) som sammenfaller med den integrerte 
«sustained arousal»- modellen (Wyller et al., 2009) og den mer spesifikke kognitive 
aktiveringsteorien for stress (CATS) (Ursin & Eriksen, 2004). CATS tilsier at en person som 
føler på en generell hjelpeløshet eller håpløshet i møte med utfordringer og problemer på 
grunn av kognitiv aktivering, i motsetningen til mestring, kan få en vedvarende stressrespons 
som på sikt kan medføre symptomer og sykdom. Ved kronisk stressaktivering kan 
aktiveringen av immunsystemet fungere som en «falsk alarm» som det er mulig å slå av ved å 
trene opp nye positive forventninger (Wyller et al., 2015b). På 3-dagers intervensjonen for 
CFS/ME lærer pasientene å slå av «den falske alarmen», og det er forventet en umiddelbar 
innvirkning på opplevelsen av utmattelse. 
 
3-dagers intervensjonen for CFS/ME (Fiskå, 2015) omfatter flere terapeutiske teknikker slik 
som psykoedukasjon med elementer fra positiv psykologi (motivasjon, selv-coaching, 
avspenning og visualiseringsteknikker), kognitiv terapi (regulering av negative automatiske 
tanker) og eksponeringsterapi med fokus på atferd (Landmark et al., 2016). Det presenteres en 
hypotese om at hjernen har gjort en feilprediksjon som kan kobles om, og at det er dette som 
opprettholder symptomene (Parker, Aston & Finch, 2018). Videre formidles det at hjernen 
kan trenes for å korrigere denne feilprediksjonen og dermed ikke lenger assosiere 
belastningsopplevelse med sykdom. Selve metoden er en rask prosess, noe som kan forklare 
at personene kan utsette seg for relativt normale aktiviteter allerede etter første dag. Denne 
forståelsen er også det motsatte av å lytte til kroppen og tilpasse aktiviteten til dagsformen 
slik mange av pasientene allerede gjør, og som kan forsterke symptomene. Utvidet hvile etter 
å ha lyttet til kroppen er et eksempel på uhensiktsmessig tilpasning og feillæring. 
Det er lite dokumentasjon på effekten av en 3-dagers intervensjon for CFS/ME, selv om 
publiserte erfaringer indikerer signifikant og rask bedring på fatigue, funksjon, livskvalitet og 
aktivitetsnivå (Landmark et al., 2016; Baumgarten-Austrheim, Salamonsen & Fønnebø, 2015; 
Reme et al., 2012). Nylig publiserte Crawley et al. 2018 den første randomiserte kontrollerte 
studien på 100 ungdom, som viste signifikant bedre effekt på pasienter som fikk 
spesialistbehandling pluss Lightning Process (SMC + LP) i forhold til de som kun fikk 
spesialistbehandling. Spesialistbehandlingen ble utført av leger, psykologer og terapeuter og 
innebar tiltak for å regulere aktivitet og forbedre søvn for så å gradvis øke sosiale aktiviteter, 
trening og skole. Det ble gitt tilbud om KAT til de med signifikant angst og nedstemthet og 
alle deltakerne kunne få gradert trening sammen med en fysioterapeut. Etter 6 måneder ble 
data fra 81 deltakere analysert og disse viste at fysisk funksjon (SF-36-PFS) var bedre hos de 
som hadde fått SMC + LP (justert forskjell i gjennomsnitt var 12.5 (p=0.003) i forhold til de 
som kun hadde fått spesialistbehandling. Resultatene viste fortsatt bedring etter 12 måneder 
(15.1 p=0.002). Angst og fatigue var også redusert ved 6 måneder, mens ved 12 måneder så 
var fatigue, angst og depresjon bedre i gruppen som fikk SMC + LP. Skoledeltakelsen var 
bedre hos de som hadde fått SMC + LP i forhold til de som kun hadde fått standard medisinsk 
behandling (justerte forskjeller i gjennomsnitt 0.9 dager med skole per uke p=0.018). Det ble 
ikke funnet noen alvorlige bivirkninger relatert til SMC eller LP. Disse studiene gir sammen 
med klinisk erfaring grunnlag for at det nå kan gjøres en kontrollert studie på en 3-dagers 
intervensjon for voksne med CFS/ME.  
 
En rekke enkeltkasuistikker med dramatisk bedringsforløp kan indikere at en 3-dagers 
intervensjon for CFS/ME kan produsere sterke positive effekter, i alle fall for enkelte, og 
evaluering av kursdeltakere har i en ikke-kontrollert undersøkelse vist en selvrapportert 
økning i skole/arbeidsførhet fra 17% før intervensjonen til 60% omtrent 12 måneder etter 
intervensjonen. (Landmark et al., 2016). Intervensjonen skiller seg fra KAT på noen punkter: 
Deltakerne har forpliktet seg til å gjennomføre programmet på forhånd, så motivasjon er 
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sentralt. Det er et fokus på språk, og et skille mellom passivt og aktivt språk, som kan gi økt 
bevissthet (Fiskå, 2015). Det er egne instruktører som er utdannet til å undervise i 
intervensjonen, og det følger med en oppskrift med definerte trinn for å endre 
nevropsykologiske mønstre. Intervensjonen er intens og går over tre sammenhengende dager 
der det trenes på tilstandsendring gjennom tanker og følelser for å påvirke kroppslige 
reaksjoner og opplevelser.  
I Norge er det rapportert om bedring etter 3-dagers intervensjonen, men det har også 
fremkommet negative erfaringer, så det er viktig å undersøke både mulige effekter og 
bivirkninger (Landmark et al., 2016; Reme, Archer & Chalder, 2012, Sandaunet & 
Salomonsen, 2012). Det er publisert to norske kvalitative studier på intervensjonen, der den 
ene er publisert internasjonalt (Sandaunet & Salomonsen, 2012, Reme et al. 2012). Der 
rapporterte 7 av 9 ungdom at de ble bedre eller friske av intervensjonen, mens en ikke hadde 
effekt og en opplevde en forverring som følge av skuffelse og skyld over å ikke lykkes (Reme 
et al., 2012). Den andre kvalitative studien er publisert i Sykepleien, og den har sett på ulike 
erfaringer mellom de som har effekt av intervensjonen og de som ikke har det (Sandaunet & 
Salomonsen, 2012).  
 
Det ser ikke ut til å være en økt frekvens av alvorlige bivirkninger ved KAT (Dougall et al., 
2014), og basert på case-studier av 3-dagers intervensjonen er bivirkningene hovedsakelig 
knyttet til skuffelse over fravær av effekt (Reme et al., 2012). Det har samtidig fremkommet 
sterke påstander fra Norges ME-forening om forverring (Bringsli, Gilje & Wold, 2013) basert 
på deres undersøkelse blant brukere rekruttert fra foreningens nettside. Foreningen er kjent for 
en kritisk innstilling til psykologiske behandlingsmetoder (Knudsen et al., 2011). Et virtuelt 
ME-samfunn på internett har også tydelige holdninger til hvilke behandlingsmetoder for 
CFS/ME de aksepterer, der biomedisinske intervensjoner fremheves og psykososiale 
intervensjoner som regel diskrediteres (Lian & Nettleton, 2015). Gradert trening gir ifølge 
ME-foreningens brukerundersøkelsen større forverring enn 3-dagers intervensjonen for 
CFS/ME, men en fersk systematisk Cochrane-oversikt viste at svært alvorlige bivirkninger 
etter gradert trening er sjeldne (Larun et al., 2015). På bakgrunn av dette er det av stor 
interesse å også undersøke potensielle bivirkninger av intervensjonen. Vi forventer at det vil 
være en rask bedring ved bruk av en 3-dagers intervensjon, fordi intervensjonen er intensiv, 
noe som kan være effektivt, slik som vist i den nye 4-dagers behandlingen for OCD (Hansen, 
Hagen, Öst, Solem & Kvale (2018). Intervensjonen har også flere enkeltkasuistikker med rask 
og kraftig bedring enn man tidligere har sett ved KAT, og det er en mer aktiv tilnærming.  
 
3.0 Formål og problemstillinger 
Vi vil undersøke om 3-dagers intervensjonen har effekt på personer med CFS/ME. Vi antar at 
intervensjonen kan påvirke selvpersepsjonen og at deltakerne i studien aktiveres og kan 
komme i en posisjon der de kan søke jobb/studie. På intervensjonen lærer deltakerne en 
teknikk der de stopper opp ved tanker og følelser, som kan opprettholde stress-responsen, og 
endrer prediksjon fra ”Nå blir jeg verre” til ”Dette går bra”. Forklaringsmodellen kan være 
tilstrekkelig overbevisende til at pasientene forstår mekanismen, samtidig som de 
øyeblikkelig kan kjenne endringen fysisk, slik at feilprediksjonen og sykdomsforsvaret kan 
slåes av. I tillegg kommer treningsmodellen som kan omprogrammere triggere som kan utløse 
feilprediksjonen, og ved å trene opp nye responser kan endringene bli varige.  
Det jobbes for å styrke motivasjonen til deltakerne ytterligere for de endringsprosessene vi 
ønsker å få dem i gang med, og relasjonen til instruktøren anses som sentral. Hvis frykten for 
å utsette seg for belastning overstyrer troen på den presenterte teorien, vil man sannsynligvis 
ikke ha effekt, da man opprettholder feilprediksjonen i treningssituasjonen. Det kan derfor 
være at bekymrede personer, eller personer som er overfokusert på symptomer, risikerer å 
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ikke lykkes eller lettere får tilbakefall. Det kan videre være at pasienter som er drevet av 
perfeksjonisme/planmessighet vil ha større sjanse til å gjennomføre treningen i etterkant av 
intervensjonen, da man lettere gjør slik man blir fortalt. Vi har en hypotese om at 
personlighetstrekk kan være assosiert med bedring etter intervensjonen.  
 
3.1 Problemstillinger 
Gjennom en randomisert venteliste-kontrollert studie vil følgende problemstillinger bli 
undersøkt:  
 
1.Har en 3-dagers intervensjon for CFS/ME positiv effekt på fysisk funksjon, fatigue, smerte, 
anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet hos voksne pasienter 
med CFS/ME sammenliknet med venteliste-kontroller? Har intervensjonen negative 
konsekvenser for deltakerne?  
 
2. I hvilken grad kommer deltakerne i studien tilbake til studie/arbeid målt med NAV 
registerdata 12 mnd før intervensjonen og 12-24 mnd etter intervensjonen?  
 
4.0 Design og metode 
Det vil gjennomføres en randomisert kontrollert intervensjonsstudie med parallellgruppe-
design på pasienter med CFS/ME, med kontinuerlig, konsekutiv inkludering. Studien vil utgå 
fra NTNU.  
Pasientene vil ha ekstern randomisering gjennom Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge. 
Pasientene vil bli randomisert med ratio 1:1 i en av to grupper; Gruppe 1 
(intervensjonsgruppe) og Gruppe 2 (venteliste-kontrollgruppe). Gruppe 1 får intervensjon 
raskest mulig etter innkomstsamtalen, mens Gruppe 2 får behandling som vanlig frem til 
intervensjon 10 uker senere (venteliste). Behandling som vanlig innebærer en individuell 
tilnærming med tilbud gjennom fastlege, slik som anbefaling/henvisning til fysioterapeut, 
ergoterapeut og psykolog, Det vil også gjennomføres en før-etter studie av arbeidsførhet over 
12-24 måneder av de som deltar i RCT. Arbeidsdeltakelse (dager med medisinske ytelser) vil 
bli sammenliknet 12 måneder før inklusjon, og 12 og 24 måneder etter inklusjonen.  
 
Datainnsamling vil skje ved bruk av Nettskjema ved baseline (Tid 0), 6 uker etter 
intervensjonen (Tid 1), 10 uker etter intervensjon (Tid 2) og ved oppfølging 6 måneder etter 
intervensjonen (Tid 3).  
___________________________________________________________________________ 
Tabell 1. Datainnsamling______________________________________________________                                                                            
Tiltak                                               Intervensjonsgruppe   Kontrollgrupppe 
Tid 0: Baseline   Fysisk funksjon: SF-36 (RAND) (Ware & Sherbourne, 1992) 

Chalder Fatigue Questionnaire (Chalder, Berelowitz, Hirsch, Pawlikowska, Wallace & Wessely, 
1993) 
Brief Pain Inventory (Klepstad, Loge, Borchgrevink, Mendoza, Cleeland & Kaasa, 2002) 
A Brief Questionnaire to Assess Post-Exertional Malaise (Cotler, Holtzman, Dudun & Jason, 
2018) 
The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) (Tennant, et al., 2007) 
Patient Global Impression of Change (PGIC) (Dworkin, et al., 2008)  
Kvalitet på parforhold/dyadisk funksjon (Fletcher, Simpson & Thomas, 2000) 
En 10-punkts versjon av Big Five Inventory (Rammstedt & John, 2007) 
Brief Illness Perception Questionnaire (Broadbent, Petrie, Main & Weinmann, 2006) 
Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond, AS & Snaith, RP (1983)  
Insomnia Psychological assessment and management (Moring CM, 1993)  
Spørsmål om skyldfølelse, suicidalitet og annen behandling i/utenfor helsevesenet 

Tid 1: 6 uker etter intervensjon  Som over     Som over 
Tid 2: 10 uker etter intervensjon  Som over     Som over 
Tid 3: 6 måneder etter intervensjonen Som over     Som over 
Tid 4: 12 mnd etter intervensjonen Registerdata, sykefravær, stønad, diagnose  Registerdata, sykefravær, stønad,  
                                                                                           diagnose 
Tid 5: 24 mnd etter intervensjonen Registerdata på sykefravær, stønad, diagnose Registerdata på sykefravær, stønad,           
                                                                                                                                            diagnose   
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___________________________________________________________________________________ 
 
4.1 Rekruttering, inklusjon og eksklusjon 
Rekrutteringen foregår gjennom et planlagt samarbeid med både spesialisthelsetjenesten, 
fastleger og NAV som har pasienter som bor innenfor rimelig kjøreavstand. Det er tre ruter til 
inklusjon i intervensjonen: Direkte kontakt med instruktør i intervensjonen; fastleger som blir 
informert om studien og kan dele informasjonen videre; NAV og de samarbeidende 
kommunene, som kan informere om prosjektet. Det er et ønske å få ny-diagnostiserte 
pasienter, og de må på selvstendig grunnlag oppfylle Canada-kriteriene.  
 

1. De som ønsker å delta på intervensjonen søker plass på vanlig måte hos instruktører som er med i prosjektet.  
2. Ved første henvendelse får de informasjon om prosjektet. 
3. Etter at de har søkt plass og hatt innkomstsamtale på vanlig måte blir de spurt om de ønsker å delta i studien. 
4. De som ønsker å delta får tilsendt skriftlig informasjon om studien sammen med informert samtykke med tillatelse til å 

innhente informasjon. 
5. Fastlege må deretter sende journal til spesialist i nevrologi på Haukeland universitetssykehus. Han vil kvalitetssikre grunnlaget 

for diagnosen ved journalgjennomgang. Dette inkluderer vurdering av gjennomført utredning, rapportert symptombilde opp 
mot Canada-kriteriene og øvrige inklusjons- og eksklusjonskriterier.  

6. Deltakerne blir deretter eksternt randomisert til Gruppe 1 eller Gruppe 2. 
7. Deretter sendes lenke til Nettskjema til deltakeren. 
8. Instruktør (som har hatt samtale med deltaker) får beskjed fra nevrolog om deltakeren skal på intervensjonen umiddelbart eller 

om 10 uker. 
9. Deltaker får deretter e-post med bekreftelse på tid og sted for intervensjonen.  

 

Det antas at det er mulig å inkludere alle deltakerne innen 12 måneder.  
___________________________________________________________________________ 
Tabell 2. Kriterier for inklusjon og eksklusjon____________________________________                                                                             
___________________________________________________________________________ 
Inklusjonskriterier                                                    Eksklusjonskriterier 
Alder 18-65 år. Underliggende kronisk sykdom.  
Uavhengig CFS/ME diagnose fra Selvmordsrisiko vurdert av fastlege. 
førstelinjetjeneste eller spesialist.     
Canada-kriteriene.  Graviditet. 
Nedsatt funksjon slik at de er minst 50% ute av skole/arbeid.  Pleietrengende. 
Norsktalende. 
__________________________________________________________________________ 

 
4.2 Randomisering og intervensjon 
Pasientene som oppfyller inklusjonskriteriene, og ikke har eksklusjonskriteriene sendes blindt 
av diagnostiker på Haukeland sykehus til ekstern randomisering ved Klinisk Forskningsenhet 
Midt-Norge (KFMN). Randomiseringen sikres ved blokk-randomisering, slik at en ikke kan 
gjette hvilken gruppe de neste som randomiseres blir allokert til og dermed kan velge hvem 
som skal allokeres og kunne påvirke hvilken gruppe de havner i. Dette vil sikres ved at 
KFMN ikke oppgir blokkstørrelse før etterpå.  
 
For å unngå kontaminering mellom gruppene ble det vurdert å stratifisere på geografi, men 
det viste seg kun å være mulig på sykehustilhørighet og ikke på adresse. Stratifisering på 
instruktør ville krevd et større antall deltakere. Det blir derfor stratifisert på kjønn, 
sykdomsvarighet og alder. Pasientene tildeles deretter til Gruppe 1 (n = 50); kurs raskest 
mulig eller Gruppe 2 (N = 50); venteliste og intervensjon 10 uker senere. Siden 
intervensjonen går over tid, og vi vil unngå vesentlige avvik, så vil Gruppe 2 få spørreskjema 
nøyaktig på dato 10 uker før intervensjonens start.  
 
Intervensjonen er et biopsykologisk treningsprogram med undervisning over tre 
sammenhengende dager med grupper på 3-8 personer i et egnet lokale. Deltakerne får 
undervisning i enkel psykologi og stressfysiologi, samtidig som de får opplæring i noen 
biopsykologiske teknikker. Det er en egen manual tilgjengelig. Undervisningen er lagt opp til 
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3-5 timer hver dag og deltakerne oppfordres til å bruke teknikkene utenom undervisningen, og 
lære seg den på samme måte som en annen ny ferdighet. Oppfølgingen i etterkant er en 
frivillig del av intervensjonen og foregår via nettmøter/telefon etter 2, 6, 10 uker og 6 
måneder, og ellers ved behov.  
 
4.3 Effekt og bivirkninger 
Det etableres en monitoreringsgruppe som mottar alle eventuelle rapporter om bivirkninger 
direkte fra statistiker. Eventuelle deltakere som viser sterk grad av forverring eller suicidalitet 
vil bli umiddelbart vurdert og både deltaker og fastlege vil bli kontaktet. 
___________________________________________________________________________ 
Tabell 3. Primære utfallsmål, sekundære utfallsmål og prediktorer__________________ 
 

Primære utfallsmål Fysisk funksjon SF-36 (RAND) Ware & Sherbourne, 1992 
Sekundære utfallsmål Fatigue Chalder Fatigue Questionnaire Chalder, Berelowitz, Hirsch, 

Pawlikowska, Wallace & 
Wessely, 1993 

 Smerte Brief Pain Inventory  
 

Klepstad, Loge, 
Borchgrevink, Mendoza, 
Cleeland & Kaasa, 2002 

 Anstrengelsesutløst 
sykdomsfølelse/symptomforverring 
 

A Brief Questionnaire to 
Assess Post-Exertional 
Malaise 

Cotler, Holzman, Dudun & 
Jason, 2018 
 

 Endring i funksjon, 
symptombelastning og livskvalitet 

Patient Global Impression of 
Change (PGIC) 

Dworkin, et al., 2008 

 Mentalt velvære The Warwick-Edinburgh 
Mental Wellbeing Scale 
(WEMWBS) 

Tennant, et al., 2007 

Registerdata Skole og arbeidsfunksjon Registerdata fra NAV 12 mnd 
før og ved 12-24 mnd etter  

Prediktorer Personlighet En 10-punkts versjon av Big 
Five Inventory 

Rammstedt & John, 2007 

 Kvalitet på parforhold Kvalitet på parforhold/dyadisk 
funksjon 

Fletcher, Simpson & Thomas, 
2000 

 Overbevisninger knyttet til egen 
helse 

Brief Illness Perception 
Questionnaire 

Broadbent, Petrie, Main & 
Weinmann, 2006 

 Angst og depresjon The Hospital Anxiety & 
Depression Scale 

Zigmond, AS & Snaith, RP, 
1983 

 Søvn Insomnia Psychological 
assessment and management 

Moring CM, 1993 
 

 
Det vil være et eget sett med sosiodemografiske spørsmål til deltakerne om kjønn, alder, 
sivilstatus, utdanningsnivå, arbeidssituasjon, økonomi. Det vil kontrolleres for angst, 
depresjon samt søvn. Det vil også være egne spørsmål om skyldfølelse, suicidalitet og annen 
behandling i/utenfor helsevesenet. Disse undersøkelsene utføres ved bruk av spørreskjemaer 
som vil bli distribuert og skal fylles ut før 1. kontakt (innkomstsamtale), etter intervensjon ved 
6 uker, 10 uker og 6 mnd. 
 
4.4 Antall deltakere og statistisk styrke 
Det primære endepunktet er SF-36 (RAND) (Ware & Sherbourne, 1992) fysisk funksjon ved 
10 uker etter randomisering, som også er brukt i SMILE-studien der det primære endepunktet 
var 6 måneder etter intervensjon (Crawley et al., 2018).  
Beregnet samlet n ut fra en enkelt sammenligning av gruppe 1 (6 mnd etter) mot gruppe 2 
(baseline). Hvis vi forventer en medium effekt (d = .50), med alpha = .05 og power = .80, 
trenger vi n = 128. Crawley et al. (2018) antyder at differensen i SF-skårene (0-6 mnd) ligger 
mellom 10 og 26 poeng (SD = 15). En differanse på 10 poeng utgjør en effekt tilsvarende d = 
.66. Da vil vi trenge 76 personer samlet for å oppnå en power på .80. En større effekt (12 
poeng, d = .80) vil bare bety at vi trenger færre personer (n = 52 eller lavere) for å være 
relativt sikre på at vi forkaster H0 korrekt (power = .80). Et mixed model design (between-
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within) med to eller flere målepunkter har sterkere power. Hvis vi måler baseline-6mnd for 
gruppe 1 og baseline-pre for gruppe 2, vil vi trenge n = 76 personer samlet for å avdekke en 
moderat interaksjonseffekt (f = .25) med power = .95 og alpha = .05. Denne studien vil derfor 
inkludere 100 pasienter totalt, for å sikre studien mot et frafall på 10-20%. 
 
4.5 Analyse 
Dataene vil bli analysert etter både «intention to treat» og «per protocol». Det vil bli gjort 
sammenligninger av behandlingsgruppen (Gruppe 1) og ventelistegruppen (Gruppe 2) på det 
primære utfallsmålet Fysisk funksjon, samt på Fatigue, Smerte, Anstrengelsesutløst 
sykdomsfølelse/symptomforverring, Endring i funksjon, symptombelastning og livskvalitet 
og Mentalt velvære først når alle i Gruppe 1 har nådd tidspunkt 2 (T2 = 10 uker etter 
intervensjonen). For å kunne kontrollere for eventuelle ulikheter i disse målene ved Baseline 
(T0) anvendes Linear mixed-model analyser som gir mulighet til å studere både mellom- og 
innengruppeforskjeller (endring over tid).  
 
Kontrollbetingelsene vil være både Baseline (T0) for Gruppe 1, og Baseline (T0) og Baseline 
2 for Gruppe 2 i første analyse (A1) av dataene. Analysemodellen vil kunne avdekke om 
deltakerne i denne gruppen rapporterer endringer i utfallsmålene mens de venter på 
behandling. Fordeler med denne type analysemetode er at den enkelte deltaker fungerer som 
sin egen kontroll, og at deltakerne kan ha data på ulikt antall måletidspunkter (dvs. huller i 
datamatrisen).  
 
Når Gruppe 2 har gjennomført behandlingen vil de på samme måte som Gruppe 1 bli fulgt 
opp ved 6 uker, 10 uker, og 6 måneder etter intervensjonen slik at man får komplette data fra 
to sammenlignbare grupper.  
Vi vil da gjennomføre andre del av analysen (A2), og sammenligne utviklingen for Gruppe 1 
og Gruppe 2 med Linear mixed-model analyser. Det forventes at gruppene vi ha 
sammenlignbar utvikling etter intervensjonen og at endringene i utfallsmålene vil vise 
parallelle mønster.  
 
Linear mixed-model analyser gir mulighet for å kontrollere statistisk for en rekke 
faktorer/forhold som ikke er en del av intervensjonen. Disse omfatter personlighet, søvn, 
symptomer på angst og depresjon, og oppfatninger (eng. beliefs) om egen helse. For de som 
har partner kan man også kontrollere for Kvalitet på parforhold. Ved statistisk å kontrollere 
for disse faktorene reduseres sjansen for feilaktig å trekke slutningen om at intervensjonen er 
effektiv da disse faktorene i prinsippet kan være ulike for Gruppe 1 og Gruppe 2 på tross av at 
grupperingen er et resultat av trekning (randomisering). 
 
Analyser av Skole- og arbeidsfunksjon vil anvende registerdata 12 og 24 måneder etter 
intervensjonen for begge gruppene. For disse analysene benyttes General mixed-model 
analyser som tillater dikotome og kategoriserte utfallsmål heller enn kontinuerlige som i 
lineære modeller. 
 
5.0 Prosjektorganisasjon – bemanning og samarbeidspartnere 
Kandidaten er utdannet til instruktør i intervensjonen, og har siden 2008 veiledet mer enn 
tusen voksne og flere hundre ungdommer og deres pårørende. Prosjektgruppen består av: 
Hovedveileder er professor i psykologi og spesialist i klinisk voksenpsykologi Leif Edward 
Ottesen Kennair, Institutt for psykologi (NTNU). Biveiledere er professor i psykologi Mons 
Bendixen, Institutt for psykologi (NTNU), med hovedansvar for statistikk; professor i 
allmennmedisin Egil Fors, spesialist i allmennmedisin og psykiatri, (NTNU), professor og 
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pediater Vegard Bruun Bratholm Wyller (Universitetet i Oslo), og professor i psykologi Silje 
Endresen Reme (Universitetet i Oslo). Det vil også være samarbeid med nevrolog Jone 
Furlund Owe, som er ansvarlig for utredning av CFS/ME på Haukeland sykehus, professor 
Esther Crawley ved Univeristy of Bristol og professor Per Magnus fra Folkehelseinstituttet.    
 
6.0 Kostnader og finansieringsplan 
Kandidaten er ansatt i Lørenskog kommune i 100% stilling og er tilknyttet utviklingssenteret i 
Akershus. Det er innvilget midler til offentlig sektor-ph.d over tre år fra Forskningsrådet. 
Deltakerne på intervensjonen vil ikke betale noe for deltakelse, kursmatriell eller oppfølging.  
 
7.0 Tidsplan 
Det er planlagt oppstart høst 2020. Det er vanligvis flere hundre personer som søker seg til 
intervensjonen i Norge hvert år og det antas derfor at det er mulig å inkludere 100 komplette 
deltakere i løpet av omtrent et år, og ha fullstendige follow-up data i løpet av omtrent ett og et 
halvt år. Det er dermed sannsynliggjort at kandidaten kan begynne å skrive hovedartikkelen 
og artikkel to om skole- og arbeidsførhet allerede ett og et halvt år inn i stipendiatperioden. I 
datainnsamlingsfasen vil kandidaten arbeide med litteraturgjennomgangsartikkelen. 
 
8.0 Etikk: Etiske betraktninger og godkjennelser 
Kandidaten har en bi-stilling som selvstendig næringsdrivende, der 3-dagers intervensjonen 
utgjør en del av virksomheten. Det er derfor gjort særskilte tiltak i design og gjennomføring 
av studien for å sikre at data ikke kan påvirkes av kandidaten. Alle innsamlede data i 
prosjektet går direkte til statistiker i prosjektet på NTNU, slik at kandidaten ikke har tilgang 
til data før etter innsamling av oppfølgingsdataene. Analysefil vil bli tilrettelagt uten at 
kandidaten har kjennskap til intervensjonsgruppen/kontrollgruppen i ITT-analysene av det 
primære utfallsmålet.  
 
Næringsvirksomheten representerer også en interessekonflikt. Det kan være en potensiell 
økonomisk gevinst i forhold til videre arbeid med intervensjonen hvis den viser seg å ha 
effekt. Det er også en tilsvarende risiko hvis intervensjonen ikke viser seg å ha effekt. Dette 
kan vurderes som å være etisk problematisk, samtidig vil et eventuelt positivt utfall kunne 
tjenes pasientgruppen ved at de får et tilbud som kan gi effekt. Med tanke på at det finnes få 
tilbud til pasientgruppen veies ulempen opp av dette hensynet. Elementene i intervensjonen er 
forøvrig utførlig beskrevet i bokform og dermed allment tilgjengelig. 
 
Det avventes forhåndsgodkjenning av studien fra REK og eventuell videre tilpasning etter 
anbefaling fra REK vil bli gjort. Alle data blir behandlet konfidensielt og lagret i henhold til 
nasjonale direktiver. På bakgrunn av skriftlig informasjon om studien bekrefter aktuelle 
deltakere samtykke om deltakelse skriftlig og med tillatelse om å innhente data om bruk av 
medisinske ytelser og arbeidsdeltakelse inntil 24 måneder etter gjennomgått intervensjon fra 
aktuelle registre. Deltakerne i studien kan trekke seg når som helst i undersøkelsen, uten at de 
mister muligheten til å delta på intervensjonen.  
 
Studien vil også undersøke mulige negative effekter av intervensjonen, og det vil være egne 
spørsmål om skyldfølelse og suicidalitet. Det vil også kartlegges kontakt med helsevesenet og 
eventuell annen behandling. En lege og spesialist i psykiatri og en psykolog er ansvarlig for 
håndtering og eventuell videre henvisning av deltakere, spesielt ved uventede funn, slik som 
alvorlig psykisk lidelse. En monitoreringsgruppe bestående av minst tre erfarne leger og 
forskere med professorkompetanse vil overvåke eventuelle bivirkninger og ha mulighet til å 
avslutte studien hvis det skulle vise seg å være en markant økning av alvorlige hendelser, slik 
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som suicidalitet, eller andre alvorlige forverringer blant en stor andel av pasientene. Det er 
ikke dokumentert at dette er sannsynlig, men siden ME-foreningen er bekymret, så tar vi dette 
på alvor.    
 
9.0 Nytteverdi, forventet resultat/overføringsverdi/vitenskapelig betydning 
De store utfordringene knyttet til pasientgruppen med CFS/ME er velkjent og myndighetene 
har oppfordret til forskning på feltet (Solberg, 2012). Det mangler kunnskap om CFS/ME i 
sosial- velferds- og helsetjenesten, det er ikke bygget opp spesifikke helsetilbud og det er 
mangel på kurativ behandling (Lippestad, Kurtze & Bjerkan, 2011). Det har derfor store 
positive implikasjoner for pasienter, pårørende og samfunnet hvis en 3-dagers intervensjon 
viser seg å ha effekt på CFS/ME. Det vil være et viktig bidrag til både pasienter og 
helsepersonell. Siden CFS/ME er mest vanlig blant kvinner, vil det også være et spesifikt 
bidrag til kvinnehelse (Bakken et al., 2014), et område som tradisjonelt får lite 
oppmerksomhet.  
 
10.0 Brukermedvirkning 
Brukerperspektivet er ivaretatt via den frivillige organisasjonen Recovery Norge. 
Organisasjonen består av personer som er blitt friske av CFS/ME eller liknende sykdommer. 
Studiens mål samsvarer med organisasjonens målsetning om at det skal blir forsket på 
metoder som deres medlemmer har erfart fører til tilfriskning og tilbakeføring av arbeid. 
Representanter fra Recovery Norge bidrar inn i prosjektet som erfaringskonsulenter sammen 
med en pasient med langvarig CFS/ME-diagnose. Tre av fire brukere har gjennomført 
intervensjonen med ulike erfaringer og de vil bli invitert inn på prosjektmøter og konsultert 
om prosedyrer i gjennomføringen av studien. Blant annet er spørreskjemapakken gjennomgått 
av brukerrepresentantene og de vil bli invitert inn på møter underveis i forløpet. 
 
11.0 Plan for formidling 
Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser 2020-2023. Innsending av artikkel 1 
høst 2021; innsending av artikkel 2 vår 2022; Innsending av artikkel 3 vår 2023. Kunnskap, 
forståelse og praksis fra denne studien vil kunne implementeres i klinisk arbeid både nasjonalt 
og internasjonalt umiddelbart hvis intervensjonen har effekt. Funnene vil også presenteres på 
konferanser og gjennom publiserte artikler.  
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