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Søkers beskrivelse

Et 3-dagers kurs for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en
invalidiserende tilstand med høy symtombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet
er vanlig og sosialt liv kan være svært redusert. 

CFS/ME er et utfordrende helseproblem så vel som et samfunnsproblem. De senere årene
er det rapportert om en dobling av antall personer med CFS/ME-diagnose i Norge.
Gruppen 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 rehabilitering 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 et 3-dagers kurs for 100 voksne med CFS/ME. Kurset
inkluderer velkjente komponenter fra evidensbaserte psykologiske behandlinger, men er
presentert i en konsentrert form. Vi vil undersøke potensiell effekt på selvrapporterte
symptomer, uførhet og livskvalitet, og gjennomføre en langtidsoppfølging av
arbeidsdeltakelse. Eventuelle negative hendelser erfart underveis eller etter kurset vil bli
håndtert i henhold til protokoll.

Hvis deltakelse på kurset viser lovende effekt, så kan det ha positive konsekvenser for
personer med CFS/ME, deres famililier 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

https://rekportalen.no/#omrek/REK_midt


medisin, Universitetet i Oslo (UiO), Lørenskog kommune og University of Bristol (UoB).

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden
ble behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge
(REK midt) i møtet 12.01.2022. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven
§ 10.

Saksgang

Prosjektet ble første gang vurdert av REK 19. august 2020. Til dette møtet mottok vi også
en rekke bekymringsmeldinger fra eksterne enkeltpersoner. Vi utsatte vedtak etter første
gangs vurdering, men ga endelig godkjenning 16. november 2020. Vedtaket ble påklaget
av to ME-foreninger, samt flere enkeltpersoner. Vi vurderte at de to ME-foreningene
hadde klagerett, men ga ikke medhold, jf. vedtak datert 28.01.2021. NEM tok så saken til
vurdering og avslo prosjektet i vedtak datert 04.06.2021.

 REKs vurdering

Komiteens prosjektsammendrag

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en
invalidiserende tilstand med høy symtombelastning og lavt funksjonsnivå. Det mangler
effektiv behandling for pasientgruppen. Det søkes her om godkjenning til å gjennomføre
en randomisert kontrollert studie for å undersøke potensielle effekter (positive og negative)
av et 3-dagers kurs for voksne med CFS/ME (n=100). Deltakerne randomiseres til kurs
enten umiddelbart eller etter 10 uker (ventelistedesign). På kurset skal deltakerne lære å
regulere tanker, følelser og stressresponser. Primærutfallsmål er selvrapportert fysisk
funksjon 10 uker etter intervensjon. Data skal samles fra pasientjournaler, spørreskjema
utfylt av pasientene, og fra NAV (data om sykefravær, stønader og diagnose). Studien er
samtykkebasert.

NEMs vedtak

Komiteen har i denne vurderingen tatt utgangspunkt i NEMs avslag. NEMs
hovedinnvending var stipendiatens interessekonflikt kombinert med vedkommendes aktive
rolle i alle ledd av prosjektet, og da særlig ved seleksjonen av deltakerne. NEM mente
interessekonflikten ville svekke tilliten til forskningsresultatene og derigjennom føre til at
nytteverdien av prosjektet var begrenset. NEM hadde også innvendinger til hvordan man
skulle måle effekt av kurset og etterlyste objektive primærendepunkt. Summen av disse
forholdene var begrunnelsen for avslaget. NEM skrev i vedtaket at de ikke hadde
innvendinger til valg av ventelistedesign, at beredskapen i prosjektet var tilfredsstillende,
og at de ikke var negative til forskning på feltet.

Interessekonflikt og stipendiatens rolle

NEMs hovedinnvending var «stipendiatens aktive rolle i alle ledd av prosjektet, og den
interessekonflikten som oppstår fordi stipendiaten har sterke næringsinteresser i at
prosjektet gir positive resultater». I revidert protokoll er oppsettet endret. Stipendiaten skal
ikke lenger være involvert i innkomstsamtalene hvor seleksjon av deltakerne foregår. Dette
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trinnet i rekrutteringsprosedyren skal nå utføres av en forskningssykepleier i Lørenskog
kommune. Stipendiaten skal heller ikke være involvert i bearbeiding og analysering av
forskningsdataene. Komiteen er av den oppfatning at det er mange avveininger i tolkning
og publisering av data, som stipendiaten fremdeles vil være sterkt involvert i, men vi
mener likevel at du har imøtekommet NEMs innvending på en tilfredsstillende måte. Vi
understreker imidlertid viktigheten av at interessekonflikten kommuniseres åpent i alle
publikasjoner som skal utgå fra materialet.

Primære endepunkter

Vi oppfatter ikke at NEM stilte krav om objektive primærendepunkt, men de skriver at
«det ville styrket prosjektet dersom det hadde vært flere objektive, primære endepunkter i
evalueringen».

Du har ikke endret valg av primærendepunkt, men utdyper begrunnelsen for valget i
revidert protokoll (v. 3.0). Det skal brukes validerte spørreskjema. Komiteen sier seg enig i
dine vurderinger om hva som vil være vitenskapelig hensiktsmessig, og aksepterer at dette
punktet forblir uendret.

Informasjonsskrivet til deltakerne

Vi ber deg følgende endringer i informasjonsskrivet:

Skrivet er merket med versjonsnummer 3.0. Komiteen har tidligere mottatt et skriv
merket 3.0, som ikke er identisk med nå innsendte skriv. Vi ber deg oppdatere
versjonsnummeret.
Under formålsbeskrivelsen ber vi deg endre innledningen til «..et 3-dagers kurs for
CFS/ME (som brukt i Lightning Process). Kursinstruktørene er …»

Søknadskjemaet til de forespurte

I søknadsskjemaet deltakerne skal fylle ut må du ta bort tekst om pris og betalingsvilkår
ettersom dette ikke er relevant for forskningsdeltakerne.

 

Vilkår for godkjenning

Du må utarbeide et revidert informasjonsskriv og søknadsskjema til de forespurte.
Vennligst send dette inn via rekportalen.no som vedlegg til skjemaet «Generell
henvendelse/endring». Studien kan ikke igangsettes før vi har bekreftet at skrivene
er revidert i tråd med våre merknader.
Stipendiatens interessekonflikt må kommuniseres åpent i alle publikasjoner som skal
utgå fra materialet.
Komiteen forutsetter at ingen personidentifiserbare opplysninger kan framkomme
ved publisering eller annen offentliggjøring.
Komiteen forutsetter at du og alle prosjektmedarbeiderne følger egen institusjons
bestemmelser for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern ved innsamling,
bruk, oppbevaring, deling og utlevering av personopplysninger. Bestemmelsene må
være i samsvar med REKs vilkår for godkjenning.
Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene oppbevares avidentifisert i fem år
etter prosjektslutt. Enhver tilgang til prosjektdataene skal da være knyttet til behovet
for etterkontroll. Prosjektdata vil således ikke være tilgjengelig for prosjektet. Etter
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denne femårsperioden skal opplysningene slettes eller anonymiseres. Komiteen gjør
oppmerksom på at anonymisering er mer omfattende enn å kun slette
koblingsnøkkelen, jf. Datatilsynets veileder om anonymiseringsteknikker.

 

Vedtak

Godkjent på vilkår

Sluttmelding
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK på eget skjema via REK-portalen senest 6
måneder etter sluttdato 15.01.2028, jf. helseforskningsloven § 12. Dersom prosjektet ikke

 starter opp eller gjennomføres meldes dette også via skjemaet for sluttmelding. 

 Søknad om endring
Dersom man ønsker å foreta vesentlige endringer i formål, metode, tidsløp eller
organisering må prosjektleder sende søknad om endring via portalen på eget skjema til
REK, jf. helseforskningsloven § 11.

Klageadgang
Du kan klage på REKs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes på eget
skjema via REK portalen. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom REK
opprettholder vedtaket, sender REK klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske
komité for medisin og helsefag (NEM) for endelig vurdering, jf. forskningsetikkloven § 10
og helseforskningsloven § 10.
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