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2 PROSJEKTOPPLYSNINGER OG METODE
Oppsummering av forskningsprosjektet
2.1 Prosjektbeskrivelse
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 medisin, Universitetet i Oslo
(UiO), Lørenskog kommune 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
Deltakere rekrutteres fra fastleger, spesialisthelsetjeneste og lokale NAV-kontor. Disse blir kontaktet, og bedt om å gi REK-godkjent
informasjon om prosjektet til aktuelle deltakere.
De som ønsker å delta henvender seg til forskningssykepleier for informasjon og vurdering av inklusjons- og eksklusjonskriterier. Eligible
deltakere får tilsendt skriftlig informasjon sammen med informert samtykke.
Relevant utdrag fra fastleges journal sendes til Haukeland universitetssykehus der nevrolog vil kvalitetssikre grunnlaget for diagnosen,
samt inklusjons- og eksklusjonskriterier vurdert av fastlege.
Deltakere blir så inkludert av forskningssykepleier og eksternt randomisert til Gruppe 1 eller Gruppe 2.
Deltaker sender så søknad til kurs og får kurs umiddelbart eller etter 10 uker. I etterkant er det samtaler etter 2 uker, 6 uker, 10 uker og
6 måneder, og evnt. ved behov.
Registerdata fra NAV sjekkes 12 mnd før og opp til 24 mnd etter kurs.
Deltakerne får 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 Malaise,
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 opp til 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 3-dagers kurs for CFS/ME. To kvalitative studier indikerer positiv effekt, men også at det
er ulike erfaringer. En randomisert kontrollert studie på ungdom med CFS/ME viste positiv effekt på alle målte parametre, og ingen
alvorlige bivirkninger. Det er ingen randomisert kontrollert studie på voksne med CFS/ME, og det er splid om effekten av deltakelse.
CFS/ME er en subjektivt rapportert tilstand uten objektive markører. Vi måler derfor bedring og eventuell forverring ved hjelp av etablerte
spørreskjemaer, samt objektiv bedring av arbeidsevne med registerdata fra NAV.
Vi har ikke funnet andre relevante objektive utfallsmål som det finnes vitenskapelig grunnlag for. Kostnaden ved eksperimentelle
objektive utfallsmål er for høy og uten validitet veid opp mot den potensielle nytten vi har grunnlag for å forvente. Det er vurdert
potensielle objektive mål, slik som aktiometer og skritt-teller, men det finnes ikke grunnlag i litteraturen for å si at personer med CFS/ME
beveger seg mindre enn andre som er sykemeldte og ute av skole/arbeid.
Det er ingen deler av undervisninger som tilsier at de skal/må øke sin fysiske aktivitet.

4 STUDIEPOPULASJON OG SAMTYKKE
Studiepopulasjon (forskningsdeltakere/utvalg)
4.1 Hvem skal inkluderes i studien?
Pasienter/klienter
Deltakere mellom 18-65 år med uavhengig CFS/ME-diagnose som oppfyller Canadakriteriene. Må være minst 50% ute av
skole/arbeid og ha gode nok norskkunnskaper til å kunne fylle ut spørreskjema. Mestringstro (tilsvarende forberedelsesfasen) og
gitt informert samtykke. Kan ikke ha underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse som kan forklare symptombildet eller være
gravide, sengeliggende og pleietrengende eller ha tidligere selvmordsforsøk/selvmordsrisiko.
4.2 Beskriv inklusjons- og eksklusjonskriterier
Forskningssykepleier vil ha en semistrukturert samtale om motivasjon for endring, samsvarende den transteoretiske modell hvor
deltakerne er klare for å ta aktivt del i egen endringsprosess.
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 personer, for å sikre studien mot et frafall på
10-50%, men vil stoppe når vi har 100 fullstendige.
4.4 Beskriv rekrutterings prosedyre
Deltakere søkes rekruttert til prosjektet fra fastleger, spesialisthelsetjeneste og lokale NAV-kontor (Se vedlegg).
Prosjektet bekjentgjøres og detaljert informasjon gjøres tilgjengelig via sosiale medier.
Fastleger, spesialisthelsetjeneste og lokale NAV-kontor blir kontaktet, og bedt om å gi REK-godkjent informasjon om prosjektet til
aktuelle deltakere (som oppfyller inklusjons- og ikke eksklusjonskriteriene) (Se vedlegg).
Deltakere som selv kontakter en av de involverte institusjonene/partene i prosjektet gjøres kjent med prosjektet og gis
informasjonsmateriell.
De som ønsker å delta henvender seg til en forskningssykepleier i Lørenskog kommune for informasjon, og vurdering av inklusjons- og
ekslusjonskriteriene. Eligible deltakere som ønsker å delta i studien får tilsendt lenke til Nettskjema med informert samtykke med
informasjon om at de når som helst, og uten å oppgi grunn, kan trekke seg fra prosjektet.
Relevant utdrag fra fastlegenes journal sendes til Haukeland universitetssjukehus. Journal vurderes deretter av spesialist i nevrologi
(Jone Furlund Owe, Haukeland universitetssjukehus) om deltakerne oppfyller Canada-kriteriene og øvrige kriterier for inklusjon og
eksklusjon vurdert av fastlege.
Deretter får forskningssykepleier beskjed om deltakerne er inkludert. Forskningssykepleier sender lenke til Nettskjema til deltakerne, før
de randomiseres til Gruppe 1 eller Gruppe 2 hos Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge på NTNU.
De som er inkluder må deretter sende et søknadsskjema til kurs og ha en samtale med instruktør.
Gruppe 1 får kurs raskest mulig, mens Gruppe 2 får kurs omtrent 10 uker senere.
4.5 Er prosjektet del av samisk helseforskning og/eller forskning på samisk humant biologisk materiale?
Nei

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 fyller 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
Forskningssykepleier registrerer eligible deltakere i TSD og sender ut lenke til Nettskjema med informert samtykke.
Spesialist i nevrologi Jone Furlund Owe på Haukeland universitetssykehus må ved mottak av journal fra deltakere få bekreftet fra
forskningssykepleier at deltaker har signert Informert samtykke.
Jone Owe bekrefter diagnose og eksklusjonskriterier vurdert av fastlege til forskningssykepleier.
Deltaker blir så formelt inkludert av forskningssykepleier, og informeres deretter.
Forskningssykepleier sender ut lenke til Nettskjema med baselinespørreskjema. Deretter randomiserer forskningsykepleier via Klinisk
Forskningsenhet Midt-Norge.
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 lagres i TSD separat fra øvrige data.
Informert samtykke gis i Nettskjema hvor det sendes direkte inn i TSD.
Kun prosjektleder vil ha tilgang til koblingsnøkkel.
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?
Nei
5.12.1 Utdyp
Deltakerne vil få informasjon om resultatene når studien er ferdig.
5.13 Hvem skal deltakerne kontakte for å fremme krav om innsyn, retting, sletting og destruksjon av humant 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 reelt anonymiserte data, uten mulige koblingsnøkler, kunne utleveres til relevante
forskere for analyser til bruk ved konkrete forskningsprosjekter på CFS/ME basert på prosjektprotokoll etter at denne studien er
publisert. Vi understreker at opplysningene som utleveres ikke vil være knyttet til navn, fødselsnummer, bosted eller annet som gjør det
mulig å identifisere enkeltpersoner, verken direkte eller indirekte. I henhold til gjeldende lovverk vil vi ikke dele registerdata fra NAV.

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 på 3-dagers kurset 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 et kort 3-dagers kurs 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 kurset.
Skulle det mot formodning være negative effekter av deltakelse på kurset, 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 gruppen er et høyt prioritert politisk mål.
Gitt at man også i CFS/ME-gruppen frykter at denne tilnærmingen 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 kurset 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 kurs.
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 med CFS/ME, 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 kurset og det
mangler kunnskap om tilbakeføring til arbeid for personer 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
Deltakerne som randomiseres til 3-dagers kurset 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 kurs eller oppfølging i etterkant, og alle deltakerne får mulighet til ekstra samtaler ved behov.
I tillegg vil deltakerne få spørsmål om mulige forverringer underveis i studien.
Dersom kurset 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 ved CFS/ME.
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 dokumentere, og
monitorere spesifikt gjennom studien. En grundig studie av 3-dagers kurset i UK tilsier ikke at det er risiko for alvorlige bivirkninger.
Samtidig er det er grunn til å tro at de som deltar på 3-dagers kurset kan oppleve en positiv effekt på symptomer, funksjon og livskvalitet,
basert på den forskningen som finnes.
For samfunnet har studien potensielt stor verdi fordi den både kan gi økt kunnskap om mulige mekanismer ved kronisk utmattelse og
bidra til utviklingen av mer effektiv rehabilitering.
Det er viktig å være klar over eksistensen av "ME-samfunnet", et internettbasert samfunn, som blant annet er beskrevet i en studie av
Olaug Lian "United we stand" (2015). De fulgte 14 ME-fora over tre år og avdekket et virtuelt samfunn med sterkt samhold og
tilhørighetsfølelse. Medlemmene i ME-samfunnet anser CFS/ME som en ren «fysisk sykdom», og er negative til behandlinger som ikke
støtter deres syn. Holdningen er at man må «spare på energien» og «avpasse aktivitetene», selv om det ikke finnes vitenskapelig
dokumentasjon som støtter det. Normen i nettsamfunnene er sterk i forhold til hva som er lov å si og hva som ikke er lov å si, og det er
ingen plass til motstemmer. Forskerne fant ingen eksempler på rapportering av positive erfaringer med helsetjenesten. Medlemmene
sprer kunnskap som samsvarer med deres virkelighetsoppfatning og advarer om «faren ved psykologisk behandling».
"ME-samfunnet" sår tvil om effekten av 3-dagers kurset generelt, og kandidatens motivasjon spesielt. Vi anser ikke det som grunn til å la
være å gjennomføre en studie på et kontroversielt felt som CFS/ME.
Selv om studien ikke vil overbevise "ME-samfunnet", så anser vi det som etisk problematisk å la være å utføre en studie på et potensielt
nyttig tiltak for en betydelig gruppe mennesker som i praksis ikke har noe tilbud om dokumenterte tiltak.
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1.0 Tittel
Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) hos
voksne: en randomisert, kontrollert studie
2.0 Bakgrunn
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), noen ganger kalt Myalgisk encefalopati (ME), er en
omstridt diagnose, men et utfordrende helseproblem i mange industrialiserte land (Institute
of Medicine, 2015) og et økende samfunnsproblem i Norge (Omland, 2015). I litteraturen
brukes CFS eller ME synonymt, men ME er det som vanligvis benyttes av pasientene. Basert
på dette brukes betegnelsen CFS/ME som et kompromiss fra offentlige institusjoner i Norge
(Helsedirektoratet, 2014; Larun, 2011; Norges forskningsråd, 2019), og vil derfor også være
betegnelsen i denne studien.
CFS/ME kan være en alvorlig tilstand, karakterisert av en nyoppstått gjennomgripende
utmattelse, som ikke bedres ved hvile, sammen med søvnforstyrrelser, og symptomer som
kognitive problemer og forverring etter aktivitet (Institute of Medicine, 2015; National
Institute for Health and Care Excellence, 2021). Det er mange tilstander og sykdommer som
kan gi kronisk tretthet eller utmattelse, men det er likevel ikke det samme som CFS/ME
(Loge et al., 1998). Diagnosen stilles der symptombildet passer med gitte kriterier og 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 et al., 2012), samt psykososial og
akademisk utvikling (Kennedy et al., 2010). Vi vet lite om relasjoner og familiedynamikk
henger sammen med CFS/ME, men det finnes indikasjoner i litteraturen på at utmattelse
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 et al., 2015), mens andre anslår en prevalens på 0,20,4 %, noe 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). CFS/ME kan medføre betydelige
samfunnsmessige kostnader, og i USA er disse beregnet til omtrent 9 milliarder dollar per år
(Reynolds et al., 2004). Det er ikke gjort tilsvarende beregninger i Norge. Kunnskap om
effektive tiltak for tilbakeføring til arbeid er mangelfull (Nyland et al., 2015).
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 et al., 2011). Utmattelsen forverres like gjerne av fysisk, sosial eller
mental anstrengelse, og pasientene restituerer ikke normalt etter hvile (Jason et al., 2011).
CFS/ME har en eller flere ukjente årsaker, og regnes ikke som en psykisk lidelse (Sullivan et
al., 2005). I følge det amerikanske Institute of Medicine (IOM) er CFS/ME en kompleks
tilstand uten sikker og entydig etiologi, og de har foreslått både nye diagnosekriterier og nytt
navn SEID (Systemic exertion intolerance disease) (Institute of Medicine, 2015). National
Institute of Health and Care Excellence (NICE) foreslo også nye diagnosekriterier (National
Institute for Health and Care Excellence, 2021).
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Behandling av CFS/ME har liten effekt (White et al., 2011), men det er få studier som har
beskrevet det naturlige forløpet. I fagmiljøene er det uenigheter om man skal kalle CFS/ME
en sykdom eller en tilstand siden årsaksmekanismene ikke er kartlagt enda
(Helsedirektoratet, 2014). Vi bruker 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 være
sykdomsfølelse eller utmattelse etter anstrengelse og søvnforstyrrelser (Carruthers et al.,
2003). De kan også en betydelig grad av smerter, slik som muskel- og leddsmerter og
hodesmerter og kognitive problemer, slik som svekket konsentrasjon og kortidsminne
(Carruthers et al., 2003). De kan også oppleve andre symptomer som overfølsomhet for
sanseinntrykk (lys og lyd) og autonome symptomer (blodtrykksfall, svimmelhet og
hjertebank)(Carruthers et al., 2003) Det er vanlig at de har irritabel tarm og problemer med
temperaturregulering, sammen med tilbakevendende sår hals (Carruthers et al., 2003).
Ifølge IOM-rapporten 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
(Institute of Medicine, 2015).
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 et al., 2013; Crawley et al., 2009; Harvey et al., 2008). Arv kan
også predisponere for utviklingen av CFS/ME (Albright et al., 2011). Det er foreslått
dysfunksjon i cellenes energimetabolisme og ionetransport, endringer i
sentralnervesystemet, kardiovaskulære endringer og endokrin hypoaktivitet (Carruthers et
al., 2011; 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 et al., 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 et al., 2010). Endret kognitiv
funksjon, slik som endret eksekutiv funksjon og nedsatt prosesseringshastighet (Rasouli et
al., 2019; Sulheim et al., 2015), økt sympatisk og redusert parasympatisk nerveaktivitet som
påvirker sirkulasjonsregulering (Wyller et al., 2008; Wyller et al., 2007) og redusert respons i
hypothalamus-hypofyse-binyreaksen (HPA-aksen) (Papadopoulos & Cleare, 2012) kan være
vedlikeholdende faktorer (Wyller et al., 2009). Depresjon og angst, som følge av langvarig og
høyt symptomtrykk og kronifisering av tilstanden, antas å påvirke forløpet (Kempke, Luyten,
et al., 2011; Kempke, Van Houdenhove, et al., 2011; Knoop et al., 2010; Luyten et al., 2011;
Valero et al., 2013).
Empiriske funn fra forskning på CFS/ME kan sees på som ulike fasetter av et komplekst
fenomen, og det er utviklet integrerte modeller (Maloney et al., 2009; Nijs et al., 2012;
Wyller et al., 2009). Vedvarende stressrespons vedlikeholdt gjennom klassisk og operant
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betinging kan bidra til å forklare vesentlige sider av CFS/ME (Wyller et al., 2009) («sustained
arousal-modellen»), og støttes av fMRI-studier (Wortinger et al., 2016; Wortinger et al.,
2017) sammen med undersøkelser av autonome og sentrale nevroendokrine mekanismer
(Wyller et al., 2011; Wyller et al., 2016). Sustained arousal-modellen passer også sammen
med dysfunksjon av HPA-aksen (Papadopoulos & Cleare, 2012), lav-gradig systemisk
inflammasjon (Klimas et al., 2012), økt aktivitet i sympatikus og dempet aktivitet i
parasympatikus (Wyller et al., 2008; Wyller et al., 2007) og svekket kognitiv kontroll (Rasouli
et al., 2019; Sulheim et al., 2015).
2.4 Diagnostiske kriterier
CFS/ME er en eksklusjonsdiagnose, men kan overlappe med andre tilsvarende tilstander, slik
som for eksempel fibromyalgi (Groven et al., 2019; Knoop et al., 2010). Det finnes over 20
ulike kriteriesett for CFS/ME, men ingen av dem er validert, fordi det ikke finnes noen sikker
gullstandard å validere mot (Brurberg et al., 2014). De vanligste kriteriene er Fukuda (Fukuda
et al., 1994), Oxford (Sharpe, 1991), Canada (Carruthers et al., 2003), Internasjonale
konsensuskriterier/ICC (Carruthers et al., 2011) og pediatriske kriterier (Jason et al., 2006)
som alle er basert på pasientenes beskrivelse av symptomene. Det samme gjelder de senere
«Systemic Exertion Intolerance Disease» (SEID)-kriteriene (Institute of Medicine, 2015) og de
nyeste «NICE2021, consensus based diagnostic criteria» (National Institute for Health and
Care Excellence, 2021). Fukuda-kriteriene har vært vanligst i forskning og Helsedirektoratet
anbefaler både disse og Canada-kriteriene (Helsedirektoratet, 2014), men det er ingen støtte
for at noen av kriteriene er bedre egnet til å identifisere pasienter med en
nevroimmunologisk tilstand (Brurberg et al., 2014). Denne undersøkelsen vil likevel
inkludere deltakere basert på Canada-kriteriene.
2.5 Behandling
Det er få tilgjengelige behandlingsmuligheter for CFS/ME (Institute of Medicine, 2015; Larun,
2011; Wyller et al., 2015). Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den behandlingsformen som har
vist effekt i flest studier (Knoop et al., 2008; Larun, 2011; Nijhof et al., 2012; Prins et al.,
2001; Smith et al., 2015; White et al., 2011; Wiborg et al., 2015; Wyller, 2006). En
systematisk Cochrane-oversikt inkluderte studier med 1043 pasienter, der KAT ble
sammenliknet med vanlig behandling, og resultatene viste effekt til fordel for KAT (Price et
al., 2008). En norsk rapport med oppdatert oppsummering viser at KAT og tilpasset
treningsbehandling (GET) er den beste dokumenterte behandlingen (Larun, 2011). Selv om
effekten er moderat kan KAT gi 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, 2011). Det er heller ingen
legemidler med dokumentert effekt, slik som immunglobuliner (Smith et al., 2015) eller
rituximab (Fluge et al., 2019).
Det er utført flere studier på KAT på både barn og voksne, som gjør at
dokumentasjonsgrunnlaget omfatter flere tusen personer (Nijhof et al., 2012; Smith et al.,
2015; White et al., 2011; Wiborg et al., 2015). PACE-studien omfattet 641 pasienter med
CFS/ME og viste at KAT og tilpasset treningsbehandling (GET) hadde bedre effekt enn
standard medisinsk behandling (SMC) og aktivitetsavpasning (ATP), selv om effekten var
moderat (White et al., 2011). Negative tanker, følelser og forverring av depresjon, samt
symptomøkning eller nedsatt funksjon var rapporterte bivirkninger hos 1% i ATP-gruppen,

3
394844-0-8-2 Forskningsprotokoll -Protokoll 3ME, Versjon 3.0.pdf

Versjon 3.0
2% i KAT-gruppen, 1% i GET-gruppen og 1% i SMC-alene-gruppen. Det var ingen forskjeller i
frekvensen av uønskede effekter på tvers av behandlingsgruppen (Dougall et al., 2014).
Kognitiv terapi har også vist effekt på CFS/ME i en nylig publisert studie, som inkluderte
pasienter på Canada-kriteriene (Gotaas et al., 2021). 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.
Det ble ikke rapportert noen alvorlige bivirkninger. Det er noe evidens for positiv effekt av
andre 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), men KAT kan også gis
individuelt og i grupper (Wiborg et al., 2015). Tilpasset treningsbehandling er ofte en del av
atferdsterapien i KAT, men kan også ha positiv effekt alene (Larun et al., 2017; 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., 2017; Smith et al., 2015).
Det har vært mye kritikk av studiene på KAT ved CFS/ME, blant annet på grunn av
kontroverser rundt diagnosekriteriene (Egeland et al., 2015). Derfor har vi valgt å bruke
Canadakriteriene som utgangspunkt for inklusjon. Effektstørrelsen av KAT og GET liten til
moderat, så det er også et stort behov for å undersøke om det kan finnes mer effektive
rehabiliteringstiltak. Samtidig er KAT den best dokumenterte behandlingen med et
omfattende dokumentasjonsgrunnlag, og spesielt er det ingen holdepunkter for skadelige
effekter. Det anses derfor trygt å undersøke om andre mentale tilnærminger med nært
slektskap til KAT kan ha effekt.
2.6 Et 3-dagers kurs for CFS/ME
Det er utviklet et 3-dagers kurs basert på gruppeundervisning, der deltakerne lærer å
regulere tanker, følelser og stressresponser (Parker, 2013). Det mentale
treningsprogrammet har elementer som sammenfaller med KAT, metakognitiv terapi og
positiv psykologi (Crawley et al., 2013; Fauske et al., 2021; Fiskå, 2015; Landmark et al.,
2016). Undervisningen omfatter flere kjente elementer som psykoedukasjon om vedvarende
stressaktivering og positiv psykologi (motivasjon, selvinstruksjoner, avspenning og
visualiseringsteknikker), kognitiv terapi (regulering av negative automatiske tanker),
oppmerksomhetstrening og eksponeringsterapi. Kurset har egne instruktører og det følger
med en oppskrift med definerte trinn for å endre nevropsykologiske mønstre.
Kurset kan også forstås i lys av en ledende modell fra nevrovitenskap om hvordan hjernen
fungerer, den såkalte predictive processing modellen (Barrett & Simmons, 2015). Empiriske
funn fra flere ulike felt har vist at hjernen ikke fungerer som en passiv mottaker av
innkommende stimuli som bearbeides og tolkes. I stedet er hjernen en aktiv bidragsyter i
denne prosessen ved å kontinuerlig forsøke å predikere hva som kommer til skje. Hjernen er
dermed som en prediksjonsmaskin, som hele tiden matcher innkommende informasjon
(ekstern som intern) med eksisterende forventninger, og dersom det er en mismatch,
oppdaterer forventningene tilsvarende. Men i noen tilfeller blir prediksjonene så sterke at
de kan overstyre innkommende stimuli. Optiske illusjoner er et enkelt eksempel fra det
visuelle feltet, men samme fenomenet kan også oppstå med sensorisk informasjon fra
kroppen (interoceptive input) og har vært foreslått som en av mekanismene bak vedvarende
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utmattelse (Kube et al., 2020; Van Den Bergh et al., 2017). Styrken i prediksjonene påvirkes
av tidligere læring og kontekst. En lengre sykdomsperiode med infeksjon kan bidra til å
styrke prediksjoner om utmattelse, det samme kan andre negative livshendelser eller
kontekstuelle forhold. Implikasjonene av modellen er imidlertid at prediksjonene er
modifiserbare, og en endring i prediksjon vil gi endring i sansemessig opplevelse (feks grad
av utmattelse). På 3-dagers kurset trenes hjernen til å korrigere prediksjonene om
utmattelse og andre symptomer på to ulike måter, 1) gjennom en endring av bevisste
prediksjoner ved hjelp av målrettet undervisning (forklaringsmodell) og kognitive øvelser
(feks fra ”Nå blir jeg verre” til ”Dette går bra”), og 2) gjennom en endring av pre-bevisste
prediksjoner ved hjelp av atferdseksperiment som gir deltakere ny læring som igjen bidrar til
at prediksjonene oppdateres. Det er derfor ventet en umiddelbar innvirkning på opplevelsen
av utmattelse. Forklaringsmodellen kan være tilstrekkelig overbevisende til at deltakerne
forstår mekanismen, samtidig som de øyeblikkelig kan kjenne endringen fysisk, slik at
prediksjonen endres og en eventuell stressrespons slåes av.
Forklaringsmodellen som presenteres på kurset (Parker et al., 2018) sammenfaller også med
nyere stressteori (Munk et al., 2021; Ursin & Eriksen, 2004; Wyller et al., 2009) som
fremhever betydningen av forventninger (bevisste og pre-bevisste prediksjoner), og den
sentrale rollen disse har i å regulere stressresponsen. En kortvarig stressrespons er
nødvendig og nyttig, mens en vedvarende stressrespons gir risiko for sykdom og uhelse.
Hvorvidt stressresponsen elimineres, dempes eller vedvarer avhenger av forventninger
(«hva betyr det, og hva kan jeg gjøre med det»). Dermed følger det også at en endring i
forventninger fører til en endring i stressresponsen som får en rekke fysiologiske
konsekvenser. Bevisstgjøring og endring av disse forventningene er et uttalt mål for 3-dagers
kurset, og dette gjøres både gjennom kognitive teknikker og erfaringsbasert læring.
Selve metoden er en rask prosess, noe som kan forklare at deltakere ofte velger å gjøre
relativt normale aktiviteter allerede etter første dag. Denne tilnærmingen er likevel det
motsatte av å lytte til kroppen og tilpasse aktiviteten til dagsformen (pacing) slik mange av
pasientene med CFS/ME allerede gjør, men som er dokumentert å være uten effekt (White
et al., 2011). I tillegg kommer treningsmodellen som kan omprogrammere triggere som kan
utløse prediksjonen, og ved å trene opp nye responser over tid kan endringene bli varige.
Det jobbes for å styrke motivasjonen til deltakerne ytterligere for de endringsprosessene de
ønsker, 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 prediksjoner i treningssituasjonen. Det kan derfor være at bekymrede
personer, eller personer som er overfokusert på symptomer, risikerer å ikke lykkes eller
lettere får tilbakefall. Det kan videre være at deltakere som er drevet av
perfeksjonisme/planmessighet vil ha større sjanse til å gjennomføre treningen i etterkant av
kurs, da man lettere gjør slik man blir fortalt.
Det er lite dokumentasjon på effekten av dette 3-dagers kurset for CFS/ME, selv om
publiserte erfaringer indikerer signifikant og rask bedring på utmattelse, funksjon,
livskvalitet og aktivitetsnivå (Baumgarten-Austrheim, 2015; Landmark et al., 2016; Reme et
al., 2013; Sandaunet & Salamonsen, 2012). Nylig publiserte Crawley et al. 2018 den første
randomiserte kontrollerte studien på 100 ungdommer, som viste signifikant positiv effekt på

5
394844-0-8-2 Forskningsprotokoll -Protokoll 3ME, Versjon 3.0.pdf

Versjon 3.0
pasienter med CFS/ME som fikk spesialistbehandling pluss 3-dagers kurset Lightning Process
(SMC + LP) i forhold til de som kun fikk spesialistbehandling (Crawley et al., 2018).
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 viste analysene at
det primære endepunktet, fysisk funksjon (SF-36-PFS), var bedre hos de som hadde fått SMC
+ LP (gjennomsnittlig forskjell på SF-36 fysisk funksjon var på 12.5 poeng (p=0.003)) i forhold
til de som kun hadde fått spesialistbehandling. Resultatene viste fortsatt bedring etter 12
måneder (gjennomsnittlig forskjell på SF-36, fysisk funksjon var på 15.1 poeng (p=0.002)).
Angst og fatigue var også signifikant redusert ved 6 måneder, mens ved 12 måneder var
både fatigue, angst og depresjon signifikant redusert i gruppen som fikk SMC + LP.
Skoledeltakelsen var også bedre hos de som hadde fått SMC + LP i forhold til de som kun
hadde fått standard medisinsk behandling. 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 3-dagers kurset for voksne med CFS/ME.
En rekke enkeltkasuistikker med dramatisk bedringsforløp kan indikere at deltakelse på 3dagers kurset kan produsere sterke positive effekter, i alle fall for enkelte, og evaluering av
deltakere i en ikke-kontrollert undersøkelse vist en selvrapportert økning i
skole/arbeidsførhet fra 17% før kurs til 60% omtrent 12 måneder etter kurs. (Landmark et
al., 2016).
Kurset skiller seg fra KAT på noen punkter: Deltakerne har forpliktet seg til å gjennomføre
programmet på forhånd, så motivasjon er sentralt. Det er et fokus på språk, og et skille
mellom passivt og aktivt språk, som kan gi økt bevissthet (Fiskå, 2015). Det språklige grepet
«jeg gjør» brukes for å bevisstgjøre deltakerne på hva de tenker, føler eller kjenner.
Bevisstgjøring om tanker og følelser samsvarer med kognitiv restrukturering i kognitiv terapi
eller defusjonering i Aksept- og forpliktelsesterapi.(Beck, 2020; Hayes, 2012). Der utfordres
man på tolkning av opplevelser og situasjoner, og får erfare hvordan dette kan gi bedring.
Endring i måten å tenke på er et overordnet mål i all psykoterapi og atferdstiltak, og det er
vanlig og viktig å endre sanseopplevelser (American Psychiatric Association, 2019). Det er
blitt hevdet at deltakerne skal ignorere symptomer og egne begrensninger og «kjøre på»,
men i virkeligheten blir deltakerne oppfordret til å unngå «å presse seg» og fokusere på
positive opplevelser, som er selve kjernen i positiv psykologi, en egen retning i psykologien
som har vist gode resultater på en rekke lidelser og tilstander (Bolier et al., 2013).
I Norge er det rapportert om bedring av CFS/ME etter 3-dagers kurset, men det har også
fremkommet negative erfaringer, så det er viktig å undersøke både mulige effekter og
bivirkninger (Landmark et al., 2016; Reme et al., 2013; Sandaunet & Salamonsen, 2012). Det
er publisert to norske kvalitative studier på pasienter med CFS/ME som har deltatt på kurset
(Reme et al., 2013; Sandaunet & Salamonsen, 2012). Den ene er publisert internasjonalt, og
der rapporterte 7 av 9 ungdom at de ble bedre eller friske etter deltakelse på kurset, mens
én ikke hadde effekt og én opplevde en forverring som følge av skuffelse og skyld over å ikke
lykkes (Reme et al., 2013). Den andre kvalitative studien er publisert i Sykepleien, og har sett
på ulike erfaringer mellom de som har effekt etter kurset og de som ikke har det (Sandaunet
& Salamonsen, 2012). Den viste at de som hadde utbytte av kurset hadde fått ny innsikt,
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hadde erfart at metoden fungerte og hadde hatt et tillitsforhold til sin instruktør, mens de
som ikke hadde utbytte av kurset hadde ikke opplevde noe av dette (Sandaunet &
Salamonsen, 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 etter deltakelse på 3-dagers kurset er negative opplevelser
hovedsakelig knyttet til skuffelse over fravær av effekt (Reme et al., 2013). Det har samtidig
fremkommet sterke påstander fra Norges ME-forening om forverring (Bringsli, 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 behandlinger fremheves og psykososiale
behandlinger som regel diskrediteres (Lian & Nettleton, 2015). Tilpasset treningsbehandling
(GET) gir ifølge ME-foreningens brukerundersøkelsen større forverring enn deltakelse på 3dagers kurset, men en fersk systematisk Cochrane-oversikt viste at svært alvorlige
bivirkninger etter gradert trening er sjeldne (Larun et al., 2017). På bakgrunn av dette er det
av stor interesse å også undersøke potensielle negative opplevelser hos personer med
CFS/ME etter deltakelse på kurset, men det er ingen noen vitenskapelige holdepunkter for å
forvente fysisk forverring. Den ene randomiserte og kontrollerte studien som er gjort på
effekt av 3-dagers kurset, viste ingen forverring eller andre bivirkninger hos ungdom med
CFS/ME (Crawley et al., 2018). En nylig publisert studie på kreftoverlevere med utmattelse
viste heller ingen negative effekter etter deltakelse på 3-dagers kurset (Fauske et al., 2021).
Erfaringer fra andre tilstander tilsier at selv svært alvorlige symptomer og funksjonstap
enkelte ganger kan respondere svært godt på kortvarige mentale- og atferdsterapeutiske
tiltak (Hansen et al., 2018). Basert på klinisk erfaring forventer vi at det vil være en rask
bedring ved bruk av kunnskap, forståelse og teknikker fra 3-dagers kurset.
3.0 Formål og problemstillinger
Vi vil undersøke om deltakelse på 3-dagers kurset har effekt på den subjektive opplevelsen
av utmattelse, fysisk funksjon og livskvalitet og hos personer med CFS/ME. Vi antar at kurset
også kan bidra til at deltakerne etter hvert kan komme tilbake til arbeidsliv/studier.
Studien vil også undersøke mulige negative effekter etter deltakelse på kurs, inkludert
utvikling av skyldfølelse og suicidale tanker/handlinger. Dette kartlegges som vist nedenfor.
Vi har i tillegg en hypotese om at personlighet, overbevisninger om egen helse og kvalitet på
parforhold kan være assosiert med erfaringer fra deltakelse på kurs, og vil undersøke dette i
sekundære analyser (Braamse et al., 2020; Knoop et al., 2010; Sirois & Molnar, 2014).
Det vil også kartlegges kontakt med helsevesenet og eventuell annen behandling. En lege
(spesialist i psykiatri) og en psykolog er ansvarlig for håndtering og eventuell videre
henvisning av deltakere, som trenger annen helsehjelp, for eksempel dersom man uventet
avdekker alvorlig psykisk lidelse. En monitoreringsgruppe bestående av minst tre erfarne
leger og forskere med professorkompetanse vil overvåke eventuelle negative effekter og ha
mulighet til å avslutte studien hvis det skulle vise seg å være en markant økning av alvorlige
hendelser, slik som suicidalitet, eller andre alvorlige forverringer blant en stor andel av
deltakerne.
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3.1 Problemstillinger
1a.Har deltakelse på et 3-dagers kurs positiv effekt på utmattelse, fysisk funksjon, smerte,
anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet hos voksne
deltakere med CFS/ME sammenliknet med venteliste-kontroller?
1b. Har deltakelse negative konsekvenser for personer med CFS/ME?
1c. Vil positive effekter og eller negative konsekvenser være påvirket av angst, depresjon,
søvn, personlighet, overbevisninger om egen helse og/eller kvalitet på parforhold?
2. I hvilken grad kommer deltakerne i studien tilbake til studie/arbeid etter kurs?
4.0 Design, metode og endepunkter
Det vil gjennomføres en randomisert venteliste-kontrollert studie med parallellgruppedesign på deltakere med CFS/ME, med kontinuerlig, konsekutiv inkludering for å undersøke
ovennevnte problemstillinger. Studien vil utgå fra NTNU.
Deltakerne vil ha ekstern randomisering gjennom Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge. De vil
bli randomisert med ratio 1:1 i en av to grupper; Gruppe 1 (kursgruppe) og Gruppe 2
(venteliste-kontrollgruppe). Gruppe 1 får kurs raskest mulig etter innkomstsamtalen, mens
Gruppe 2 får behandling som vanlig frem til kurs 10 uker senere (venteliste). Dette
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 av de som deltar i RCT målt med NAV registerdata.
Arbeidsdeltakelse (dager med medisinske ytelser) vil bli sammenliknet 12 måneder før
inklusjon, og opp til 24 måneder etter inklusjonen.
Figur 1.
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Et kurs på tre dager er en kort intervensjon og vi forventer at en eventuell effekt inntrer
raskt. Erfaring tilsier at effekten kommer umiddelbart i etterkant av kurs. Vi ønsker likevel å
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se om effekten vedvarer og vil måle effekt ved 6 uker og 10 uker, der vi har valgt SF36, fysisk
funksjon 10 uker som primære endepunkt. I en tidligere utført studie vises en effekt ved
omtrent 12 uker (Crawley et al., 2018). Vi vil også analysere utfallsmål etter 6 måneder for å
undersøke om en eventuell effekt opprettholdes over tid med mulighet til oppfølging i 1 år.
Datainnsamling vil skje ved bruk av Nettskjema ved baseline (Tid 0), 6 uker etter kurs (Tid 1),
10 uker etter kurs (Tid 2) og ved oppfølging 6 måneder etter kurs (Tid 3). For
ventelistegruppen måles baseline to ganger (rett etter randomisering og rett før de deltar på
kurs), samt ved Tid 1 og Tid 2. Alle innsamlede data går direkte til statistiker i prosjektet, som
også vil gjennomføre fortløpende interimanalyser. En egen monitoreringskomite vil
monitorere potensielle negative effekter fortløpende, og kontrollere rådata og statistiske
analyser fra statistiker.
___________________________________________________________________________
Tabell 1. Datainnsamling
___________________________________________________________________________
Tiltak
Tid 0: Baseline

Kursgruppe
Kontrollgrupppe
Fysisk funksjon: SF-36 (RAND) (Ware Jr & Sherbourne, 1992)
Chalder Fatigue Questionnaire (Chalder et al., 1993)
Brief Pain Inventory (Klepstad et al., 2002)
A Brief Questionnaire to Assess Post-Exertional Malaise (Cotler et al., 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 et al., 2000)
En 10-punkts versjon av Big Five Inventory (Rammstedt & John, 2007)
Brief Illness Perception Questionnaire (Broadbent et al., 2006)
Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983)
Insomnia Psychological assessment and management (Morin, 1993)
Spørsmål om skyldfølelse, suicidalitet og annen behandling i/utenfor helsevesenet
Tid 1: 6 uker etter kurs
Som over
Som over
Tid 2: 10 uker etter kurs
Som over
Som over
Tid 3: 6 måneder etter kurs
Som over
Som over
Tid 4: 12 mnd etter kurs
Registerdata, sykefravær, stønad, diagnose
Registerdata, sykefravær, stønad,
diagnose
Tid 5: Opp til 24 mnd etter kurs
Registerdata på sykefravær, stønad, diagnose
Registerdata på sykefravær, stønad,
diagnose

___________________________________________________________________________________

Det eksiterer ingen kjent biomarkør ved CFS/ME. Dette er tilsvarende som på tilstander som
migrene, fibromyalgi, tinnitus og smerte. Selvrapportering er derfor gullstandard for måling
av sanseopplevelser som smerte og utmattelse (Breivik et al., 2006; Chalder et al., 1993), og
det brukes derfor spørreskjemaer for å evaluere effekt av både psykologiske intervensjoner
og medisinske behandlinger ved CFS/ME (Fluge et al., 2019; Gotaas et al., 2021). Nasjonal
kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus har også vurdert effektmål til
bruk ved rehabiliteringstiltak ved CFS/ME, der alle er subjektive utfallsmål (Helland, 2016). I
forhold til problemstilling nr. 1 har vi derfor valgt måleinstrumenter basert på kriteriene for
å få stilt diagnosen CFS/ME, som alle er basert på subjektiv selvrapport (rapportering av
utmattelse, fysisk funksjon, forverring etter aktivitet) (Carruthers et al., 2003). De valgte
måleinstrumentene i denne studien er validerte og veletablerte og brukes i forskning på
CFS/ME forøvrig.
Publiserte erfaringer tilsier at noen deltakere med CFS/ME kan oppleve skyldfølelse for å
ikke lykkes etter 3-dagers kurset, og derfor opplever å ha det verre (Reme et al., 2013), men
den randomiserte kontrollerte studien på 100 unge med CFS/ME viste ingen bivirkninger
(Crawley et al., 2018). Vi vil likevel også undersøke mulige negative effekter etter deltakelse
på kurs, inkludert økt utmattelse og depresjon gjennom validerte måleinstrumenter (Chalder
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et al., 1993; Zigmond & Snaith, 1983), samt egne spørsmål om skyld knyttet til helseplager
og tanker om suicidalitet.
Arbeidsdeltakelse er et viktig og objektivt målepunkt, både fra et samfunnsperspektiv og et
individperspektiv, og vi skal derfor måle dette gjennom kobling til registerdata fra NAV.
4.1 Rekruttering, inklusjon og eksklusjon
Rekrutteringen foregår gjennom et planlagt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste
som har pasienter med CFS/ME, og lokale NAV-kontor som har brukere med CFS/ME som
bor innenfor rimelig kjøreavstand. Informasjon vil også gjøres tilgjengelig i sosiale medier.
1. Deltakere kontakter forskningssykepleier i Lørenskog kommune for informasjon og
vurdering av inklusjons- og eksklusjonskriterier, som deretter sender ut samtykkeskjema til
eligible deltakere.
2. Relevant utdrag fra fastleges journal sendes til spesialist i nevrologi på Haukeland
universitetssjukehus, som skal kvalitetssikre grunnlaget for diagnosen, samt inklusjons- og
eksklusjonskriterier.
3. Spesialisten på Haukeland universitetssjukehus vil deretter informere forskningssekretær,
som formelt inkluderer deltakere og sender lenke til Nettskjema.
4. Forskningssykepleier sørger for at deltaker blir eksternt randomisert til Gruppe 1 eller
Gruppe 2.
5. Deltaker søker så kurs på vanlig måte hos en av instruktørene som er med i prosjektet, og
har en innkomstsamtale,
6. Instruktør avstemmer med forskningssykepleier at deltaker er inkludert og skal på kurs
umiddelbart eller om 10 uker.
7. Deltaker mottar e-post med informasjon om tid og sted for kurs fra instruktør.
___________________________________________________________________________
Tabell 2. Kriterier for inklusjon og eksklusjon
___________________________________________________________________________
Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier vurdert av fastlege

Alder 18-65 år
CFS/ME som oppfyller Canada-kriteriene
Minst 50% ute av skole/arbeid
Gode nok norskkunnskaper til å kunne fylle ut
spørreskjema
Mestringstro (tilsvarende forberedelsesfasen)
Har gitt informert samtykke til å delta

Underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse som kan forklare symptombildet
Selvmordsrisiko/tidl. selvmordsforsøk
Graviditet
Sengeliggende og pleietrengende

__________________________________________________________________________________________

Det antas at det er mulig å inkludere alle deltakerne innen 12 måneder.
4.2 Randomisering og kurs
Deltakerne som oppfyller inklusjonskriteriene, og ikke har eksklusjonskriteriene sendes
blindt av forskningssykepleier i Lørenskog kommune 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
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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.
Deltakerne tildeles deretter til Gruppe 1 (n = 50); kurs raskest mulig eller Gruppe 2 (N = 50);
venteliste og kurs 10 uker senere. Siden kursene går over tid, og vi vil unngå vesentlige avvik,
så vil Gruppe 2 få spørreskjema nøyaktig på dato 10 uker før kursets start.
Kurset er et biopsykologisk treningsprogram med undervisning over tre sammenhengende
dager i blandede grupper på 3-8 personer i et egnet lokale. Deltakerne følger ordinære kurs
for en virkelighetsnær kontekst, men forskningsdeltakerne får det gratis. Alle får
undervisning i enkel psykologi og stressfysiologi, samtidig som de får opplæring i noen
biopsykologiske teknikker. Det er en egen manual tilgjengelig. Det er lagt opp til
undervisning 3-5 timer hver dag og deltakerne oppfordres til å bruke teknikkene utenom
kurs, og lære seg dette på samme måte som en annen ny ferdighet. Oppfølgingen i etterkant
kurs er en frivillig, men anbefalt del, og foregår via nettmøter/telefon etter 2, 6, 10 uker og 6
måneder, og ellers ved behov.
4.3 Effekt og bivirkninger
Det er etablert en monitoreringsgruppe som mottar rapporter om eventuelle bivirkninger
direkte fra statistiker. Eventuelle deltakere som rapporterer 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
Sekundære utfallsmål

Fysisk funksjon
Fatigue
Smerte

SF-36 (RAND)
Chalder Fatigue Questionnaire
Brief Pain Inventory

(Ware Jr & Sherbourne, 1992)
(Chalder et al., 1993)
(Klepstad et al., 2002)

Anstrengelsesutløst
sykdomsfølelse/symptomforverring

A Brief Questionnaire to
Assess Post-Exertional
Malaise

(Cotler et al., 2018)

Endring i funksjon,
symptombelastning og livskvalitet
Mentalt velvære

Patient Global Impression of
Change (PGIC)
The Warwick-Edinburgh
Mental Wellbeing Scale
(WEMWBS)
Registerdata fra NAV 12 mnd
før og opp til 24 mnd etter
En 10-punkts versjon av Big
Five Inventory
Kvalitet på parforhold/dyadisk
funksjon
Brief Illness Perception
Questionnaire
The Hospital Anxiety &
Depression Scale
Insomnia Psychological
assessment and management

(Dworkin et al., 2008)

Registerdata

Skole og arbeidsfunksjon

Prediktorer

Personlighet
Kvalitet på parforhold
Overbevisninger knyttet til egen
helse
Angst og depresjon
Søvn

(Tennant et al., 2007)

(Rammstedt & John, 2007)
(Fletcher et al., 2000)
(Broadbent et al., 2006)
(Zigmond & Snaith, 1983)
(Morin, 1993)

Det vil være et eget sett med sosiodemografiske spørsmål til deltakerne om kjønn, alder,
sivilstatus, utdanningsnivå, arbeidssituasjon og økonomi. Angst, depresjon, søvn,
personlighet, overbevisning om egen helse og kvalitet på parforhold vil undersøkes som
potensielt påvirkende variabler. 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 kurs, samt ved 6 uker, 10 uker og 6
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mnd etter kurs. For ventelistegruppen måles baseline to ganger (rett etter randomisering og
rett før kurs).
4.4 Antall deltakere og statistisk styrke
Det primære endepunktet er SF-36 (RAND) (Ware Jr & Sherbourne, 1992) fysisk funksjon ved
10 uker etter randomisering, som også er brukt i SMILE-studien der det primære
endepunktet var 6 måneder etter kurs (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-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 deltakere totalt, for å sikre studien mot et frafall på 10-20%.
4.5 Analyse
Dataene vil bli analysert av uavhengig statistiker etter både «intention to treat» og «per
protocol». Det vil bli gjort sammenligninger av kurssgruppen (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 kurs). 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 kurs.
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 kurs vil de på samme måte som Gruppe 1 bli
fulgt opp ved 6 uker, 10 uker, og 6 måneder etter kurs 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 kurs 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 kurset. Disse omfatter Personlighet, Overbevisninger
om egen helse (eng. beliefs), Kvalitet på parforhold, Angst, Depresjon og Søvn. Ved statistisk
å kontrollere for disse faktorene reduseres sjansen for feilaktig å trekke slutningen om at
deltakelse på kurset er effektiv for personer med CFS/ME da disse faktorene i prinsippet kan
være ulike for Gruppe 1 og Gruppe 2 på tross av at grupperingen er et resultat av trekning
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(randomisering).
Analyser av Skole- og arbeidsfunksjon vil anvende registerdata opp til 24 måneder etter kurs
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 kurset, og har siden 2008 veiledet mer enn tusen
voksne og flere hundre ungdommer og deres ledsagere. Prosjektgruppen består av følgende
personer: Studieleder og professor i psykologi og spesialist i klinisk voksenpsykologi Leif
Edward Ottesen Kennair, Institutt for psykologi (NTNU). Biveiledere og 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
pediater Vegard Bruun Bratholm Wyller (Universitetet i Oslo), og professor i psykologi Silje
Endresen Reme (Universitetet i Oslo). Det vil også være samarbeid med nevrologspesialist
Jone Furlund Owe, som er ansvarlig for utredning av CFS/ME på Haukeland sykehus,
sykepleier Agnete Nygaard fra Lørenskog kommune og professor Esther Crawley ved
University of Bristol.
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
(NFR). På grunn av forsinkelser i prosjektet har NTNU bedt om stans i utbetalingen fra NFR
og gått inn med lønnsmidler i 6 måneder. Deltakerne vil ikke betale for kurs, kursmateriell
eller oppfølging.
7.0 Tidsplan
Det er planlagt oppstart vår 2022. Det er vanligvis flere hundre personer som søker seg til
kurs 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. I datainnsamlingsfasen vil kandidaten arbeide med andre artikler.
8.0 Etikk: Etiske betraktninger
Kandidaten har hatt diagnosen CFS/ME, men ble rehabilitert ved hjelp av kunnskap,
forståelse og teknikker hun lærte på 3-dagers kurset. Hun har også vært instruktør på kurset
siden 2008. På samme måte som ved all annen forskning vil det derfor kunne herske tvil om
forskernes ønsker og motivasjoner. Dette gjelder særlig forskning på kontroversielle tema
som ME, laks, klima, covid-19 og vaksiner. Et ideal om full tillit til forskningen bør tilstrebes,
men kan ikke stilles som premiss for gjennomføring av studier på kontroversielle felt. Det
kan hevdes at kandidaten har en egeninteresse i et positivt utfall av studien, men alle
forskere har en forforståelse, i betydningen av tro på egen hypotese, og gjør derfor studier
for å undersøke disse. Det sentrale er å være bevisst hvilken forforståelse man har, og at
studiedesignet tar høyde for dette, slik at den ikke får innvirkning på analysen av data.
8.2 Næringsvirksomhet
Kandidaten har en bi-stilling som selvstendig næringsdrivende, der 3-dagers kurset utgjør en
del av virksomheten, men under et varemerkebeskyttet navn. Vi vil ikke evaluere effekten av
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varemerket, men innholdet på kurset. Navnet er derfor ikke brukt søknad eller protokoll,
fordi studien skal være generisk, slik resultatene er overførbare.
Det kan være en potensiell økonomisk gevinst for kandidaten hvis det viser seg at kurset har
effekt på personer med CFS/ME og kandidaten skulle ønske å arbeide videre med
kursvirksomheten. Det er også en tilsvarende risiko hvis deltakelse på kurset ikke viser seg å
ha effekt for personer med CFS/ME. Dette kan vurderes som å være etisk problematisk,
samtidig vil et eventuelt positivt utfall kunne tjenes pasientgruppen med CFS/ME ved at de
får nye tilbud som kan gi effekt. Med tanke på at det finnes få tilbud til pasientgruppen veies
ulempen ved kandidatens potensielle interessekonflikter opp av dette hensynet, samt
gjennom alle spesielle tiltak i design og analyse i studien: Kandidaten er ikke involvert i
vurdering av inklusjons- eller eksklusjonskriterier eller selve inklusjonen, datainnsamlingen
eller analyser. Både inklusjon, diagnostikk og monitorering av potensielle negative effekter
og statistiske analyser av effekt gjennomføres av fagfolk som er uavhengige av studien. NAV
data gir harde endepunkt. Kandidaten er en av flere som holder kurs og vil være en av
medforfatterne til hovedartikkelen.
8.3 Artikkel
Hele forskergruppen deltar i arbeidet og står derfor inne for metode, resultater og analysen,
som kun utføres av statistiker. Kandidaten er altså en av flere forfattere, der seks har
professorkompetanse.
9.0 Godkjenninger
Prosjektet er godkjent ved Institutt for psykologi på NTNU hvor hovedveileder er ansatt og
kandidaten er tatt opp på PhD-programmet med dette prosjektet.
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 kurs fra
aktuelle registre. Deltakerne i studien kan trekke seg når som helst i undersøkelsen, uten at
de mister muligheten til å delta på kurs.
10.0 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, 9.mars). 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, 2011). Det har derfor store positive
implikasjoner for pasienter, pårørende og samfunnet hvis deltakelse på et 3-dagers kurs
viser seg å ha effekt på opplevelse av symptomer, funksjon eller livskvalitet for deltakere
med 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. Siden ett av
inklusjonskriteriene er mestringstro så vil eventuelle positive resultater ikke være
generaliserbare til alle, slik de færreste studier er, men de vil være generaliserbare til en
betydelig andel av en pasientgruppe som per nå har et nærmest ikke-eksisterende tilbud om
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hjelp. Det kan også være at denne delen gjør at vi inkluderer de med best prognose, men det
imøtegås med et randomisert kontrollert design. Om vi klarer å finne positiv effekt for de
med god prognose, sammenliknet med en kontrollgruppe av helt like deltakere, så er det
verdifullt og generaliserbart til denne gruppen.
11.Brukermedvirkning
Brukerperspektivet er ivaretatt via den frivillige organisasjonen Recovery Norge (RN), samt
av en pasient som ikke er medlem. RN består av personer som er blitt friske av CFS/ME eller
liknende tilstander. 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 RN bidrar inn i prosjektet som erfaringskonsulenter sammen
med en pasient med langvarig CFS/ME-diagnose. Tre av fire brukere har gjennomført kurs
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.
12.Plan for formidling
Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser når Covid-situasjonen tillater dette.
Innsending av artikkel 2 høst 2023; innsending av artikkel 3 vår 2024. Kunnskap, forståelse
og praksis fra studien vil kunne implementeres i klinisk arbeid både nasjonalt og
internasjonalt umiddelbart hvis deltakelse på kurs har effekt på pasienter med CFS/ME.
Funnene vil også presenteres på konferanser og gjennom publiserte artikler.
VEDLEGG:
1. Spørreskjemapakke
2. Informert samtykke
3. Rekruttering, inklusjon og randomisering
4. Flytdiagram.
5. Vurdering av inklusjons- og eksklusjonskriterier.
6. Informasjon til fastleger, spesialisthelsetjeneste og NAV.
7. Søknadsskjema til kurs.
8. Manual til 3-dagers kurs
9. Monitoreringskomité; medlemmer og prosedyre med oppgaver og kriterier.
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1. FYSISK FUNKSJON
De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag.
Er helsen din slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor
mye? [Kryss (X) en boks for hvert spørsmål.]
1. Anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge gjenstander, delta i anstrengende
idrett
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
2. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge, gå en spasertur eller drive med
hagearbeid
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
3. Løfte eller bære poser med dagligvarer
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
4. Gå opp trappen flere etasjer
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
5. Gå opp trappen én etasje
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
6. Bøye deg eller gå ned på kne
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
7. Gå mer enn to kilometer
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
8. Gå flere hundre meter
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
9. Gå hundre meter
Ja, begrenser meg mye ()
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Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
10. Dusje eller kle på deg
Ja, begrenser meg mye ()
Ja, begrenser meg litt ()
Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt ()
SF36 (RAND) (10 SPØRSMÅL)
Ware, J.E. & Sherbourne, C.D. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conseptual framework and item
selection.Med Care. 30(6): 473-83.

__________________________________________________________________________
2. TRETTHET (FATIGUE)
Vi vil gjerne vite om du har følt deg sliten, svak eller i mangel av overskudd den siste
måneden. Vennligst besvar ALLE spørsmålene ved å krysse av for det svaret du synes passer
best for deg. Vi ønsker at du besvarer alle spørsmålene selv om du ikke har hatt slike
problemer. Vi spør om hvordan du har følt deg i det siste og ikke om hvordan du følte deg for
lenge siden. Hvis du har følt deg sliten lenge, ber vi om at du sammenlikner deg med hvordan
du følte deg sist du var bra. (Ett kryss for hvert spørsmål)
11. Har du problemer med at du føler deg sliten?
Mindre enn vanlig ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
12. Trenger du mer hvile?
Nei, mindre enn vanlig ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
13. Føler du deg søvnig eller døsig?
Mindre enn vanlig ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
14. Har du problemer med å komme i gang med ting?
Mindre enn vanlig ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
15. Mangler du overskudd?
Ikke i det hele tatt ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
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16. Har du redusert styrke i musklene dine?
Ikke i det hele tatt ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
17. Føler du deg svak?
Mindre enn vanlig ()
Som vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
18. Har du vansker med å konsentrere deg?
Mindre enn vanlig ()
Som vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
19. Forsnakker du deg i samtaler?
Mindre enn vanlig ()
Som vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
20. Er det vanskeligere å finne det rette ordet?
Mindre enn vanlig ()
Ikke mer enn vanlig ()
Mer enn vanlig ()
Mye mer enn vanlig ()
21. Hvordan er hukommelsen din?
Bedre enn vanlig ()
Ikke verre enn vanlig ()
Verre enn vanlig ()
Mye verre enn vanlig ()
22. Hvis du føler deg sliten for tiden, omtrent hvor lenge har det vart? (Ett kryss)
Mindre enn en uke ()
Mindre enn tre måneder ()
Mellom tre og seks måneder ()
Seks måneder eller mer ()
23. Hvis du føler deg sliten for tiden, omtrent hvor mye av tiden kjenner du det? (Ett
kryss)
25 % av tiden ()
50 % av tiden ()
75 % av tiden ()
Hele tiden ()
Chalder Fatigue Questionnaire (13 SPØRSMÅL)
T. Chalder, G. Berelowitz, T. Pawlikowska, L. Watts, S. Wessely, D. Wright, and E. P. Wallace. Development of a fatigue scale.
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J.Psychosom.Res. 37 (2):147-153, 1993

___________________________________________________________________________
3. SMERTE
24. Gjennom livet har de fleste av oss hatt smerter (som lett hodepine, forstuelser eller
tannpine). Har du i dag smerter av et annet slag enn slike dagligdagse smerter?
Ja___ Nei___
25. Vennligst angi det tallet som best beskriver de sterkeste smertene du har hatt i løpet
av de siste 24 timer
Ingen smerter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelige smerter
26. Vennligst angi det tallet som best beskriver de svakeste smertene du har hatt i løpet
av de siste 24 timer:
Ingen smerter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelige smerter
27. Vennligst angi det tallet som best angir hvor sterke smerter du har i gjennomsnitt:
Ingen smerter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelige smerter
28. Vennligst angi det tallet som best angir hvor sterke smerter du har akkurat nå:
Ingen smerter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelige smerter
29. Hvilken behandling eller medisiner får du for å lindre smertene dine?
_______________________________________
30. I hvor stor grad har behandling eller medisiner lindret smertene dine de siste 24
timene? Vennligst angi det prosenttallet som best viser hvor stor smertelindring du har
fått:
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Brief Pain Inventory (8 SPØRSMÅL)
Klepstad, P., Loge, J.H., Borchgrevink, P.C., Mendoza, T.R., Cleeland, C.S. & Kaasa, S. (2002). The Norwegian brief pain inventory
questionnaire. Journal of Pain and Symptom Management. 24(5), 517-525.

________________________________________________________________________
4. ANSTRENGELSESUTLØST SYKDOMSFØLELSE/SYMPTOMFORVERRING
For hvert symptom under, angi ett tall for frekvens og ett tall for alvorlighetsgrad: Vær så
snill og fyll ut spørreskjemaet fra venstre til høyre.
Symptomer

Frekvens:
Alvorlighet:
I løpet av de siste 2 måneder, I løpet av de siste 2 måneder,
hvor ofte har du hatt dette
hvor mye har dette symptomet
symptomet?
plaget deg?

For hvert symptom listet nedenfor,
angi et tall fra:
0 = Ikke hatt symptomet
1 = Av og til
2 = Omtrent halvparten av tiden
3= Mesteparten av tiden
4 = Hele tiden

For hvert symptom listet nedenfor,
angi et tall fra:
0= Symptomet er ikke tilstede
1 = Mild
2 = Moderat
3 = Alvorlig
4 = Veldig alvorlig
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31. Død, tung følelse etter å ha begynt å trene
0
1
2
3
4

0

1

2

3

4

32. Sykdomsfølelse eller utmattelse dagen derpå etter ikke-anstrengende hverdagsaktivitet
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
33. Mentalt sliten etter minste innsats
0
1
2
3
4

0

1

2

3

4

34. Den minste trening gjør deg fysisk sliten
0
1
2
3
4

0

1

2

3

4

35. Fysisk tom eller syk etter mild aktivitet
0
1
2
3
4

0

1

2

3

4

For hvert spørsmål under, velg det svaret som best beskriver din anstrengelsesutløste
sykdomsfølelse/symptomforverring.
36. Hvis du skulle bli utmattet etter å ha deltatt aktivt i fritidsaktiviteter, sport eller utflukter
med venner, vil du komme deg igjen innen en time eller to etter at aktiviteten endte?
Ja___ Nei___
37. Opplever du en forverring av utmattelsen/anstrengelsesutløste symptomer etter å ha deltatt
i minimal fysisk innsats?
Ja___ Nei___
38. Opplever du en forverring av utmattelsen/anstrengelsesutløste symptomer å ha engasjert
deg mentalt?
Ja___ Nei___
39. Hvis du føler deg verre etter aktiviteter, hvor lenge varer dette?
<1 t 2-3 t
4-10 t
11-13 t
14-23 t
>24 t
40. Hvis du ikke trener, er det fordi trening gjør symptomene dine verre?
Ja___ Nei___
A Brief Questionnaire to Assess Post-Exertional Malaise. Cotler, Holzman, Dudun & Jason, 2018. Diagnistics (Basel) 11;8(3):66

__________________________________________________________________________
5. ENDRING I FUNKSJON, SYMPTOMBELASTNING OG LIVSKVALITET
41. Siden du deltok på intervensjonen, beskriv hvor stor endring i funksjon,
symptombelastning og livskvalitet samlet sett har vært:
Veldig mye bedre ()
Mye bedre ()
Minimalt bedre ()
Ingen endring ()
Minimalt verre ()
Mye verre ()
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Veldig mye verre ()
Patient Gobal Impression of Change (PGIQ) (1 SPØRSMÅL)
Dworkin, R.H., Turk, D.C., Wyrwich, K.W.., Beaton, D., Cleeland, C.S., Farrar, J.T., Zavisic, S. (2008). Interpreting the clinical importance
of treatment outcomes in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. J Pain, 9(2), 105-121. doi:10.1016/j.jpain.2007.09.005

___________________________________________________________________________
6. MENTALT VELVÆRE
Nedenfor finner du en del utsagn om følelser og tanker. Vennligst kryss av for det som best
beskriver din opplevelse for hvert utsagn de siste 2 ukene.
42. Jeg har vært optimistisk med hensyn til fremtiden
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
43. Jeg har følte meg nyttig
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
44. Jeg har følt meg avslappet
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
45. Jeg har følt interesse for andre mennesker
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
46. Jeg har hatt overskudd
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
47. Jeg har håndtert problemer godt
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
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Hele tiden ()
48. Jeg har tenkt klart
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
49. Jeg har vært fornøyd med meg selv
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
50. Jeg har følt nærhet til andre mennesker
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
51. Jeg har følt meg selvsikker
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
52. Jeg har vært i stand til å ta egne avgjørelser
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
53. Jeg har følt meg elsket
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
54. Jeg har vært interessert i nye ting
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
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Hele tiden ()
55. Jeg har vært i godt humør
Ikke i det hele tatt ()
Sjelden ()
En del av tiden ()
Ofte ()
Hele tiden ()
WEMWBS: (14 SPØRSMÅL)
Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secer, J., Stewart-Brown, S. (2007). The WarwickEdinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(63). doi:
10.1186/1477-7525-5-63

___________________________________________________________________________
7. INTERVENSJONEN
56. Etter 3-dagers intervensjonen: Hva (hvis noe) opplevde du som fremmende med
deltakelse på 3-dagers intervensjonen?_______________________________________
57. Etter 3-dagers intervensjonen: Hva (hvis noe) opplevde du som hemmende med
deltakelse på 3-dagers intervensjonen?______________________________________
___________________________________________________________________________
8. OM DEG SELV OM FORHOLDET DITT
Er du i et parforhold? Ja_____ Nei _____
Hvis du ikke har en partner, så gå videre til spørsmålene om personlighet.
Hvor lenge har du og din nåværende partner vært sammen?
Oppgi antall år og måneder, evt. Bare måneder
År________ Måneder _______
Vennligst angi det tallet som best beskriver svaret ditt.
58. Hvor høyt beundrer du partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

59. Hvor tilfreds er du med forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

60. Hvor dedikert er du i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

61. Hvor mye lyst er det i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

62. Hvor forpliktet er du i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

63. Hvor lidenskapelig er forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

64. Hvor glad er du i partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

65. Hvor intim er du i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

66. Hvor mye kan du stole på at
partneren din stiller opp?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

67. Hvor hengiven er du i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

68. Hvor emosjonelt nær er du og partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt
8
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69. Hvor fornøyd er du med forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

70. Hvor nært knyttet er du og partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

71. Hvor mye stoler du på partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

72. Hvor lykkelig er du i forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

73. Hvor mye kan du regne med partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

74. Hvor seksuelt intenst er forholdet ditt?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

75. Hvor mye elsker du partneren din?

Ikke i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 Ekstremt

Perceived Relationship Quality Components Inventory (PRQC) (18 spørsmål)
Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A. & Thomas, G. (2000). The measurement of perceived relationship quality components: A confirmatory
factor analytic approach. Personality and Social Psychology Bulletin. 26(3), 340-354.

___________________________________________________________________________
9. PERSONLIGHET
Jeg ser på meg selv som en som...
Veldig enig

Enig

Hverken enig Uenig Sterkt uenig
eller uenig

76. Er reservert

1

2

3

4

5

77. Har tillit til andre

1

2

3

4

5

78. Gjør en grundig jobb

1

2

3

4

5

79. Er avslappet,
takler stress godt

1

2

3

4

5

80. Har en livlig fantasi

1

2

3

4

5

81. Er utadvent, sosial

1

2

3

4

5

82. Har en tendens til å
finne feil med andre

1

2

3

4

5

83. Pleier å være lat

1

2

3

4

5

84. Blir lett nervøs

1

2

3

4

5

85. Har få
kunstneriske interesser

1

2

3

4

5

Kan
ikke
velge

BFI-10 (10 SPØRSMÅL)
Rammstedt, B. & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in
English and German. Journal of Research in Personality, 41, 203-212.
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________________________________
10. SYKDOMSOPPFATNING
Vennligst angi det tallet som best samsvarer med din mening om de følgende målene:
86. Hvor mye påvirker dine plager livet ditt?
Ingen påvirkning. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voldsom påvirkning.
87. Hvor lenge tror du at dine plager vil vare?
Svært kort tid. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 For alltid.
88. Hvor mye kontroll føler du at du har over dine plager?
Absolutt ingen kontroll. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svært stor kontroll.
89. Hvor mye mener du at behandlingen kan hjelpe mot dine plager?
Ikke i det hele tatt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svært hjelpsom.
90. Hvor mye opplever du symptomer fra dine plager?
Ingen symptomer i det hele tatt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mange alvorlige symptomer.
91. Hvor bekymret er du angående dine plager?
Ikke i det hele tatt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svært bekymret.
92. Hvor godt føler du at du forstår dine plager?
Forstår ikke i det hele tatt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Forstår svært godt.
93. Hvor mye påvirker dine plager deg følelsesmessig (dvs gjør deg sint, redd, urolig
eller deprimert?)
Ikke påvirket følelsesmessig i det hele tatt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svært påvirket
følelsesmessig.
94. Vennligst skriv ned i rekkefølge de tre viktigste faktorene som du tror forårsaket
dine plager.
De aller viktigste årsaker for meg:
a. ______________________________________________________
b.______________________________________________________
c.______________________________________________________
Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ) (9 SPØRSMÅL)
Broadbent, E., Petrie, K.J., Main, J. & Weinman (2006). Brief illness perception questionnaire. Journal of Psychosomatic Research 60:631637.

___________________________________________________________________________
11. ANGST OG DEPRESJON
Legen er klar over at følelser spiller en stor rolle ved de fleste sykdommer. Hvis legen vet mer
om følelser, vil han/hun bli bedre i stand til å hjelpe deg. Her kommer noen spørsmål om
hvorledes du føler deg. For hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene som best
beskriver dine følelser den siste uken. Ikke tenk for lenge på svaret – de spontane svarene er
best.
95. Jeg føler meg nervøs og urolig
__ 3 Mesteparten av tiden
__ 2 Mye av tiden
10
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__ 1 Fra tid til annen
__ 0 Ikke i det hele tatt
96. Jeg gleder meg fortsatt over tingene slik jeg pleide å gjøre før
__ 0 Avgjort like mye
__ 1 Ikke fullt så mye
__ 2 Bare lite grann
__ 3 Ikke i det hele tatt
97. Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje
__ 3 Ja, og noe svært ille
__ 2 Ja, ikke så veldig ille
__ 1 Litt, bekymrer meg lite
__ 0 Ikke i det hele tatt
98. Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner
__ 0 Like mye nå som før
__ 1 Ikke like mye nå som før
__ 2 Avgjort ikke som før
__ 3 Ikke i det hele tatt
99. Jeg har hodet fullt av bekymringer
__ 3 Veldig ofte
__ 2 Ganske ofte
__ 1 Av og til
__ 0 En gang iblant
100. Jeg er i godt humør
__ 3 Aldri
__ 2 Noen ganger
__ 1 Ganske ofte
__ 0 For det meste
101. Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet
__ 0 Ja, helt klart
__ 1 Vanligvis
__ 2 Ikke så ofte
__ 3 Ikke i det hele tatt
102. Jeg føler meg som om alt går langsommere
__ 3 Nesten hele tiden
__ 2 Svært ofte
__ 1 Fra tid til annen
__ 0 Ikke i det hele tatt
103. Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler i magen
__ 0 Ikke i det hele tatt
__ 1 Fra tid til annen
__ 2 Ganske ofte
__ 3 Svært ofte
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104. Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut
__ 3 Ja, jeg har sluttet å bry meg
__ 2 Ikke som jeg burde
__ 1 Kan hende ikke nok
__ 0 Bryr meg som før
105. Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv
__ 3 Uten tvil svært mye
__ 2 Ganske mye
__ 1 Ikke så veldig mye
__ 0 Ikke i det hele tatt
106. Jeg ser med glede frem til hendelser og ting
__ 0 Like mye som før
__ 1 Heller mindre enn før
__ 2 Avgjort mindre enn før
__ 3 Nesten ikke i det hele tatt
107. Jeg kan plutselig få en følelse av panikk
__ 3 Uten tvil svært ofte
__ 2 Ganske ofte
__ 1 Ikke så veldig ofte
__ 0 Ikke i det hele tatt
108. Jeg kan glede meg over gode bøker, radio og tv
__ 0 Ofte
__ 1 Fra tid til annen
__ 2 Ikke så ofte
__ 3 Svært sjelden
Hospital Anxiety & Depression Scale (januar 1999) (14 spørsmål)
Zigmond, AS & Snaith, RP (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psyciatrica Scandinavica 67 (6):361-370.

___________________________________________________________________________
12. SØVN
109. Vær vennlig å angi hvor store vansker du har med søvnen nå for tiden (de siste 2
ukene)?
a) Vansker med å sovne inn
Ingen
Milde
Moderate
0
1
2

Alvorlige
3

Veldige
4

b) Vansker med å holde meg sovende
Ingen
Milde
Moderate
0
1
2

Alvorlige
3

Veldige
4

c) Vansker med at jeg våkner for tidlig
Ingen
Milde
Moderate
0
1
2

Alvorlige
3

Veldige
4

110. Hvor fornøyd/misfornøyd er du med ditt nåværende søvnmønster?
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Veldig fornøyd
0

Fornøyd
1

Nøytral
2

Misfornøyd
3

Veldig misfornøyd
4

111. I hvilken grad mener du at ditt søvnproblem forstyrrer din daglige fungering (for
eksempel tretthet på dagtid, evne til å fungere på arbeid/daglige gjøremål,
konsentrasjon, hukommelse, humør, etc)?
Forstyrrer ikke i
Forstyrrer i veldig
det hele tatt
Litt
Noe
Mye
stor grad
0
1
2
3
4
112. Hvor synlig tror du det er for andre at du har søvnproblemer som svekker din
livskvalitet?
Ikke synlig i det
Synlig i veldig stor
hele tatt
Litt
Noe
Mye
grad
0
1
2
3
4
113. Hvor bekymret/plaget er du over ditt nåværende søvnproblem?
Ikke bekymret i
Bekymret i veldig
det hele tatt
Litt
Noe
Mye
stor grad
0
1
2
3
4
Moring CM (1993). Insomnia Psychological assessment and management. New York: The Gullford Press. Til norsk ved Ståle Pallesen.

__________________________________________________________________________
13. UVENTEDE HENDELSER OG SPONTANE HELSEKONTROLLER
114. Har du vært hos fastlegen eller på legevakten i løpet av de siste 10 ukene?
Nei___
Ja___
Hvis nei, gå til spørsmål 117.
115. Hvis ja: Hvorfor gikk du til legen/legevakten?
116. Hva ble resultatet av konsultasjon hos legen/på legevakten (ble det for eksempel startet
med noen behandling)?
117. Har du vært på sykehus i løpet av de siste 10 ukene?
Nei___
Ja___
Hvis nei, gå til spørsmål 120.
118. Hvis ja: Hvorfor var du på sykehus?
119. Hva ble resultatet av sykehusoppholdet (ble det for eksempel startet noen behandling)?
120. Har du vært i kontakt med andre deler av helsevesenet i løpet av de siste 10 ukene?
Eksempler kan være psykolog, rehabiliteringsinstitusjon, fysioterapeut, ergoterapeut.
Nei___
Ja___
Hvis nei, gå til spørsmål 123.
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121. Hvis Ja: Hvorfor var du i kontakt med andre deler av helsevesenet?
122. Hva ble resultatet av denne kontakten (ble det for eksempel startet med noen
behandling)?
123. Har du begynt med et legemiddel i løpet av de siste 10 ukene?
Nei___
Ja___
Hvis nei, gå til spørsmål 126.
124. Hvis ja: Hvilket legemiddel har du begynt med?
125. Hvilken effekt har dette legemiddelet hatt?
126. Har du begynt med noen annen behandling i løpet av de siste 10 ukene?
Nei___
Ja___
Hvis nei, gå til spørsmål 129.
127. Hvis ja: Hva slags behandling har du begynt med?
128. Hvilken effekt har denne behandlingen hatt?
129. Har du fått noen nye sykdommer eller helseproblemer i løpet av de siste 10 ukene?
Eksempler kan være: Forkjølelse, øyeinfeksjon, forstuet ankel, angstproblem osv.
Nei___
Ja___.
Hvis nei gå til spørsmål 131.
130. Hvis ja: Hva slags ny sykdom/helseproblem har du fått?
131. Har du kjent på skyldfølelse for manglende bedring i løpet av de siste 10 ukene?
- Nei
- 1-3 ganger i måneden
- 1-2 ganger i uken
- 3-5 ganger i uken
- Hver dag/nesten hver dag
132. Har du hatt tanker om å ta livet av deg (begå selvmord) i løpet av de 10 siste ukene?
- Nei
- 1-3 ganger i måneden
- 1-2 ganger i uken
- 3-5 ganger i uken
- Hver dag/nesten hver dag
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VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET
«ET 3-DAGERS KURS FOR CFS/ME»?
FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av et 3-dagers kurs
for CFS/ME. Vi vil bruke kurset Lightning Process. Kursinstruktøren er ikke autorisert helsepersonell. Formålet
med studien er å undersøke om deltakelse på kurset kan påvirke fysisk funksjon, utmattelse, smerte,
anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet, samt tilbakeføring til arbeid hos
personer med CFS/ME. Siden du har fått CFS/ME-diagnose får du spørsmål om å være med i studien.
Studien utgår fra NTNU i Trondheim, men er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Haukeland
universitetssjukehus, Lørenskog kommune og University of Bristol.
HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?
Prosjektet innebærer deltakelse på et ordinært 3-dagers kurs med oppfølging i etterkant, der
forskningsdeltakerne får kurset gratis. Deltakere i studien blir tilfeldig fordelt til å få kurset umiddelbart eller
etter 10 uker (ventelistegruppe). I forkant og i etterkant av kurset vil vi innhente helseopplysninger om deg
gjennom et spørreskjema og registerdata fra NAV for langtidsoppfølging av arbeidsdeltakelse.
Kurset består av undervisning i enkel psykologi, stressfysiologi og opplæring i en metode. Undervisningen
foregår i blandede grupper på mellom 3-8 personer over tre dager på omtrent 4 timer hver dag. I etterkant av
kurset vil du ha oppfølging på nettmøter/telefon etter 2 uker, 6 uker, 10 uker og 6 måneder.
Før du deltar på kurset vil du ha en samtale med en forskningssykepleier i Lørenskog kommunen for å se om
du oppfyller inklusjonskriteriene, og ikke eksklusjonskriteriene. Din fastlege må deretter sende utdrag fra din
journal til en spesialist i nevrologi på Haukeland universitetssykehus for en medisinskfaglig vurdering av om du
fyller kriteriene for deltakelse i studien. Hvis du gjør det kan du være med på 3-dagers kurset.
Når du er inkludert i studien vil du få tilsendt et spørreskjema med spørsmål knyttet til fysisk funksjon,
utmattelse, smerte, anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære, livskvalitet, angst og depresjon,
parforhold, personlighet, overbevisninger i forhold til egen helse og søvn. Utfylling av skjemaet vil ta litt tid,
men for de fleste vil dette være mindre enn 20 minutter. Skjemaet skal fylles ut rett etter inkludering, samt tre
ganger etter kurs (Ved 6 uker, 10 uker og 6 måneder etter deltakelse med mulighet til oppfølging ved 1 år). For
ventelistegruppen måles det to ganger før kurs (rett etter inkludering og i forkant av kurs), i tillegg til tre
ganger etter kurs med mulighet til oppfølging ved 1 år.
Før du deltar på kurset må du fylle ut et enkelt søknadsskjema på nett og ha en samtale med kursinstruktøren.
Vi vil også be om tillatelse til å hente og sammenkoble informasjon om sykefravær, diagnosen du er sykemeldt
for, og eventuelle stønader du mottar fra NAV. NAV-registre vil sjekkes 12 måneder før deltakelse på kurs og
opptil 24 måneder i etterkant av kurs for å få informasjon om din arbeidsdeltakelse. Dette vil ikke ha noen
påvirkning på dine trygdeytelser, og svarene i undersøkelsen vil ikke deles med NAV eller kobles opp mot NAV
på annet vis.
For å samle inn opplysninger med deg vil vi bruke Nettskjema, det er en elektronisk datafangstløsning brukt for
datainnsamling som oppfyller alle relevante helseforskrifter. Dataene vil bli lagret på en sikker server ved
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Universitetet i Oslo (TSD), som oppfyller alle personvernforskrifter. Her vil også registerdata lagres og
analyseres. Data vil bli identifisert slik at hver enkelt deltaker bare kan gjenkjennes ved sitt unike ID-nummer.
MULIGE FORDELER OG ULEMPER
Fordeler: Hvis deltakelse på 3-dagers kurset har effekt vil du kunne få en bedring av fysisk funksjon,
utmattelse, smerter, anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet. Det kan også
være en mulighet for å komme tilbake til arbeid.
Deltakelse kan for noen oppleves som belastende i en allerede sårbar situasjon: Av de som oppsøker
psykologisk behandling vil noen få (5%-10%) oppleve negative psykologiske effekter, slik som nedstemthet,
uro, søvnproblemer og stress. Det er ikke usannsynlig at det samme vil kunne oppstå i etterkant av et 3-dagers
kurs også.
FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste
side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative
konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake
samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i
prosjektet slettes eller utleveres helt til de ikke lengre er tilgjengelig, altså når data er anonymisert. Adgangen
til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert. Denne
adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser, eller dersom materialet er
bearbeidet.
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se
kontaktinformasjon på siste side).
HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?
Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og
planlegges brukt til 2028. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra
REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og
rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i
sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til
Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende
opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er
kun prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair og leder av monitoreringskomiteén, Per Magnus, som har
tilgang til denne listen.
Anonymiserte data vil kunne deles med andre forskere til bruk i konkrete forskningsprosjekter på CFS/ME etter
at denne studien er publisert. Vi understreker at opplysningene som utleveres ikke vil være knyttet til navn,
fødselsnummer eller annet som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte. I
henhold til gjeldende lovverk vil vi ikke dele registerdata fra NAV. Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem
år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.
ØKONOMI
Det koster ingenting for deg å delta på kurset og du vil heller ikke bli belastet noe for kursmateriell eller
oppfølging. Det er ingen av de involverte partene i prosjektet som mottar honorar for bidrag i prosjektet
utover at de er ansatte på vanlig måte. Det er heller ingen økonomisk støtte fra eventuelle sponsorer til
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prosjektet.
Doktorgradskandidaten (Live Landmark) i prosjektet har en bi-stilling som selvstendig næringsdrivende, der 3dagers kurset 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, og det er han som gjennomfører alle analysene.
Næringsvirksomheten representerer også en interessekonflikt. Det kan være en potensiell økonomisk gevinst i
forhold til videre arbeid med kurset hvis det viser seg å ha effekt. Det er også en tilsvarende risiko hvis kurset
ikke viser seg å ha effekt. Elementene i kurset er forøvrig utførlig beskrevet i bokform og dermed allment
tilgjengelig.
Reisekostnader dekkes av deltaker.
GODKJENNINGER
NTNU, Institutt for psykologi og prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair er ansvarlig for personvernet i
prosjektet.
Vi behandler opplysningene fra deg, din journal og registerdata fra NAV basert på ditt samtykke. Det er
spesialist i nevrologi, Jone Furlund Owe på Haukeland universitetssykehus, som vil ha tilgang til din journal i
forkant av kurset og kun for å vurdere om du oppfyller inklusjons- og eksklusjonskriteriene.
KONTAKTOPPLYSNINGER
Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte prosjektleder
psykologspesialist/professor Leif Edward Ottesen Kennair på tlf 90557004 eller e-post kennair@ntnu.no
Ved behov for akutt psykologisk vurdering for eventuell videre henvisning kan psykologspesialist/professor
Silje Reme kontaktes på e-post silje.reme@psykologi.uio.no eller psykiater/professor Egil Fors på e-post
egil.a.fors@ntnu.no
Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved
institusjonen: thomas.helgesen@ntnu.no
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER
BRUKES SLIK DET ER BESKREVET, HERUNDER:

qSpørreskjemadata (Ved inklusjon og rett før kurs, etter 6 uker, ved 10 uker og ved 6 måneder med mulighet
til oppfølging ved 1 år).

qRegisterdata (sykefravær, diagnose for sykefravær, andre ytelser – 12 måneder før kurs, og opptil 24
måneder etter kurs)

qAnonyme data kan deles med andre forskere (avgrenset til fremtidig forskning på CFS/ME).

Sted og dato

Deltakers signatur

Deltakers navn med trykte bokstaver
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Inklusjon

Vurdering av inklusjons- og
eksklusjonskriterier av
forskningssykepleier (n=x)

Kontroll av inklusjons- og
ekskusjonskriterier av
nevrologspesialist (n=x)

.

Ekskludert (n=x)
Oppfylte ikke kriterier for
inklusjon og eksklusjon.

Ekskludert (n=x)
Oppfylte ikke kriterier for
inklusjon og eksklusjon.

Fordeling

Inkludert og randomisert til kurs
(n=x)

Gruppe 1, kursgruppe (n=x)

Gruppe 2, kontrollgruppe (n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)

Baseline før kurs
(n=x)

1. Baseline rett etter randomisering
(n=x)
2. Baseline 10 uker etter randomisering
og rett før kurs (n= x)

Frafall (drop-out) (n=x)

Oppfølging

Oppfølging ved 6 uker
(n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)

Oppfølging ved 10 uker
(n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)
Oppfølging ved 6
måneder (n=x)
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Frafall (drop-out) (n=x)
Oppfølging ved 6 uker
(n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)
Oppfølging ved 10 uker
(n=x)

Frafall (drop-out) (n=x)
Oppfølging ved 6
måneder (n=x)
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Forskningsprosjekt på CFS/ME: «Et 3-dagers kurs for CFS/ME»
Kjære fastlege, spesialisthelsetjeneste og lokalt NAV-kontor.
Kommunen deltar i forskningsprosjektet «Et 3-dagers kurs for CFS/ME». Prosjektet skal
undersøke effekten av et kort 3-dagers kurs på deltakere med CFS/ME, og vil bruke kurset
Lightning Process. Formålet er å undersøke om deltakelse kan påvirke fysisk funksjon,
utmattelse, smerte, anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og livskvalitet,
samt tilbakeføring til arbeid hos deltakere med CFS/ME. Innbyggerne i kommunen får
prioritert plass, og deltakerne skal ikke betale for kurset.
Personer med CFS/ME kan derfor få informasjon om studien, og de som fyller kriteriene
kan delta i prosjektet.
___________________________________________________________________________
Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier vurdert av fastlege

Alder 18-65 år
Underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse
CFS/ME som oppfyller Canada-kriteriene som kan forklare symptombildet
Minst 50% ute av skole/arbeid
Selvmordsrisiko/tidl. selvmordsforsøk
Gode nok norskkunnskaper til å kunne
Graviditet
fylle ut spørreskjema
Sengeliggende og pleietrengende
Mestringstro (tilsvarende forberedelsesfasen)
Har gitt informert samtykke til å delta
___________________________________________________________________________
Hva innebærer prosjektet for deltakeren?
Prosjektet innebærer deltakelse på et ordinært 3-dagers kurs i blandede grupper med
oppfølging i etterkant. Kurset består av undervisning i enkel psykologi, stressfysiologi og
opplæring i en metode. Undervisningen foregår i grupper på mellom 3-8 personer over tre
dager på omtrent 4 timer hver dag. I etterkant vil deltakeren ha oppfølging på nett/telefon
opp til 6 måneder.
Prosjektforankring
Studien utgår fra NTNU i Trondheim, men er et samarbeid med Universitetet i Oslo,
Haukeland universitetssjukehus, Lørenskog kommune og University of Bristol. Prosjektet er
støttet av Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og NAV. Studien er
finansiert av Norges Forskningsråd og kommuner i Viken, samt NTNU.
Mulige fordeler og ulemper
Fordeler: Hvis 3-dagers kurset har effekt vil deltakeren kunne få en bedring av fysisk
funksjon, utmattelse, smerter, anstrengelsesutløst symptomforverring, mentalt velvære og
livskvalitet. Det kan også være en mulighet for å komme tilbake til arbeid.
Ulemper: For noen få som allerede er i en sårbar situasjon kan deltakelse oppleves som
belastende: Av de som oppsøker psykologisk behandling vil noen (5%-10%) oppleve negative
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psykologiske effekter, slik som nedstemthet, uro, søvnproblemer og stress. Det er ikke
usannsynlig at det samme vil kunne oppstå i etterkant av et 3-dagers kurs.
Økonomi
Kursdeltakelse, kursmateriell og oppfølging er gratis for de som deltar i studien.
Reisekostnader dekkes av deltaker.
For mer detaljert informasjon
Se Informert samtykke.
Kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du kontakte prosjektleder Leif Edward Ottesen
Kennair på tlf 90557004 eller e-post kennair@ntnu.no
Ved spørsmål relatert til kurset kan du kontakte PhD-kandidat Live Landmark på tlf
91855303 eller e-post live@livelandmark.no
Aktuelle deltakere kan ta kontakt med prosjektsekretær i Lørenskog kommune: Agnete
Nygaard på tlf 93030874 eller e-post agnnyg@lorenskog.kommune.no
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Forskningssykepleier inkluderer deltakere basert på inklusjons- og eksklusjonskriterer:
___________________________________________________________________________
Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier vurdert av fastlege

Alder 18-65 år
CFS/ME som oppfyller Canada-kriteriene
Minst 50% ute av skole/arbeid
Gode nok norskkunnskaper til å kunne fylle ut
spørreskjema
Mestringstro (tilsvarende forberedelsesfasen)
Har gitt informert samtykke til å delta

Underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse som kan forklare symptombildet
Selvmordsrisiko/tidl. selvmordsforsøk
Graviditet
Sengeliggende og pleietrengende

__________________________________________________________________________________________

1. Forskningssykepleier avstemmer ovennevnte inklusjonskriterier og
eksklusjonskriterier.
2. Forskningssykepleier informerer om at spesialist i nevrologi på Haukeland
universitetssykehus vil kvalitetssikre diagnosekriterier og at deltaker ikke oppfyller
noen av eksklusjonskriteriene. Dette innebærer vurdering av sykehistorie, utredning,
og symptomer, samt øvrige relevante opplysninger, basert på utdrag av journal fra
fastlege.
3. Forskningssykepleier vil også gjennomføre en semistrukturert samtale i forhold til
mestringstro, som samsvarer med Den transteoretiske modellen for endring,
tilsvarende «forberedelsesfasen» (determination) hvor deltakerne er klare for å ta
aktivt del i egen endringsprosess (Passer, 2007; Prochaska & DiClemente, 1983).
Modellen brukes for ulike typer endring av atferd, slik som avhengighetsatferd;
røyking, alkoholmisbruk og rusmisbruk, men også for helseatferd relatert til kosthold
og rehabilitering, samt sykefravær (Aasdahl et al., 2018). Modellen er en såkalt
spiralmodell, som tilsier at personen beveger seg frem og tilbake i en prosess
gjennom flere stadier, der tilbakefall er vanlig. De ulike stadiene er som følger:
a. Føroverveielsesfasen: personen vurderer ikke å gjøre endring.
b. Overveielsesfasen: personen vurderer å gjøre en endring.
c. Forberedelsesfasen: personen forbereder seg til å gjennomføre endring.
d. Handlingsfasen: personen gjennomfører endring.
e. Vedlikeholdsfasen: personen jobber med å opprettholde endringene over tid.
4. Forskningssykepleier skal avklare at deltaker er i riktig fase (altså c.), og at deltaker
dermed oppfyller inklusjonskriteriene for deltakelse.
Den semistrukturerte samtalen innebærer følgende spørsmål:
a. Hvorfor tenker du at dette kurset er relevant for deg?
b. Hvilke forberedelser har du gjort?
c. Hva tror du kreves av deg for at du skal oppnå endringer?
d. Hva ønsker du å oppnå med å delta?
e. Hvordan kan du få eventuelle endringer til å bli varige?
Referanser:
Passer, M. W. S., Ronald E. (2007). Psychology, The Science of Mind &Behavior - 3rd edition.
https://www.amazon.com/Psychology-Science-Mind-Behavior-3rd/dp/0073269476
Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking:
toward an integrative model of change. Journal of consulting and clinical psychology,
51(3), 390.
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Manual
Kurset er lagt opp som et biopsykologisk treningsprogram. Deltakerne får undervisning i
enkel psykologi og stressfysiologi, samtidig som de får opplæring i noen biopsykologiske
teknikker. I forkant av kurset er det utfylling av et søknadsskjema med spørsmål om man tror
man kan påvirke seg selv. Deretter er det en forhåndssamtale med instruktøren, en
forventningsavklaring i forhold til egeninnsats og tro på at man kan påvirke seg selv. Selve
kurset foregår over 12 timer inkludert pauser fordelt på tre dager, normalt i grupper på 3-8
deltakere. Det er lite sosial interaksjon eller samhandling utenom pausene.
Følgende temaer blir gjennomgått på dag 1, over 3-4 timer.
Deltakerne får undervisning i automatiske ubevisste tankemønstre, slik som tanker knyttet til
følelser som irritasjon, frustrasjon, trist og lei, stress, bekymring og uro. Men også tanker
knyttet til opplevelsen av skyld, perfeksjonisme, overveldet, utmattelse og smerter. Konseptet
med automatiske tanker blir forsøkt normalisert.
Språkets betydning blir vektlagt. Hvordan man snakker til seg selv kan påvirke opplevelsen
av hjelpeløshet. Det blir demonstrert hvordan man ved hjelp av enkle språklige grep, kan
bidra til en bevisstgjøring i forhold til påvirkning av egne tanker og følelser for å øke
mestringstro. Det hele blir eksemplifisert for å øke bevissthet knyttet til automatiske tanker.
Dette kan bidra til økt forståelse for at vi ofte ikke legger merke til tankene våre, men at
tanker likevel er en aktiv prosess.
Virkelighetsoppfatning/uoppmerksomhetsblindhet forklares gjennom en demonstrasjon av
hvordan hjernen fanger opp det vi er opptatt av, og at andre deler av virkeligheten ikke
vektlegges/registreres. Stressfysiologi (fight, flight and freeze) og kroppslige reaksjoner blir
grundig gjennomgått. Det skilles mellom kortvarig stress og vedvarende ubevisst negativt
stress som begge kan gi kroppslige symptomer. Hensikten er å forklare, ufarliggjøre og
normalisere kroppslige symptomer ved vedvarende stress.
Deltakerne lærer en metode der de skal oppdage negative tanker og følelser, stoppe opp og ta
et aktivt valg. Deretter lærer de at de kan styre den indre dialogen, tanker og følelser i en
konstruktiv retning for å påvirke egne sanseopplevelser ved bruk av kroppsbevegelser og
stemmebruk. Deltakerne får hjemmelekser: å legge merke til de positive endringene de
erfarer, hva som kan være med å trigge dem og erfaringer med metoden de har lært.
Deltakerne oppfordres til å velge å fokusere på opplevelser som gir gode tanker og følelser.
Følgende temaer blir gjennomgått på dag 2, over 3-4 timer.
Deltakerne rapporterer erfaringer fra dagen i forveien og i hvilken grad de har gjort
oppdagelser på egne vegne knyttet til tankemønstre som kan trigge følelser og
stressaktivering, triggere som gjør det samme, språk som gir hjelpeløshet og gode følelser
eller opplevelser. Det undervises i hjernens evne til læring, forklart gjennom nevroplastisitet,
og hjernens evne til å lage nye koblinger mellom hjernecellene basert på repetisjoner. Det
understrekes at hjernen gjør det den pleier å gjøre, og at dette kan føre til både automatiske
tanker, følelser og stressaktivering.
Deltakerne rapporterer erfaringer skriftlig etter første dag på kurs og svarene blir
gjennomgått. Deretter undervises de i hvordan de kan bryte automatiske responser ved å endre
tanker og følelser, som igjen vil påvirke ubevisste stressresponser, som også påvirker
fysiologien. Konseptet «å tro» noe eller det som kalles overbevisninger og personlige
sannheter blir forklart, sammen med betydningen av forventninger. Deltakerne skal få en økt
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bevissthet mellom det de tror er sant basert på erfaringer eller liknende kilder og det som er
målbart og dokumentert.
Det undervises i fenomenene placebo og nocebo for å demonstrere mulige konsekvenser av
deltakernes antakelser og forventninger og konsekvensene av dette i forhold til tanker,
følelser og kroppslig stressaktivering med påfølgende fysiologisk endring, samt atferd. Det
gis en introduksjon til hvordan erfaringer ubevisst og automatisk påvirker forventninger, som
kan gi både negative tanker, følelser, kroppslige responser og fysiologiske endringer.
Deltakerne får opplæring i en metode for emosjonsregulering der de lærer å endre
sinnstilstand, som igjen endrer fysiologien. Metoden består av å stoppe opp når de oppdager
negative tanker, følelser eller stressaktivering og deretter velge hvilke tanker og følelser de
selv ønsker å oppleve. Dette gjøres gjennom kroppslige bevegelser, styrt indre dialog og
visualisering. Deltakerne gis eksempler på triggere, som skal bidra til en forståelse av at ytre
faktorer kan trigge automatiske ubevisste tanker, som igjen påvirker tanker, følelser,
stressaktivering og fysiologi.
Følgende temaer blir gjennomgått på dag 3, over 3-4 timer.
Deltakerne skriver ned oppdagelser i forhold til automatiske tanker og følelser, triggere og
forståelse av metoden og svarene blir gjennomgått. Deltakerne rapporterer deretter om de
positive endringene de har erfart, men også situasjoner som har trigget negative tanker og
følelser, samt bruk av metoden. Kunnskap og hjelp til bevisstgjøring av ulike triggere i
hverdagen, språklige grep som gir økt mestringstro og forståelse av konseptet
«overbevisninger» og konsekvenser av dette blir gjentatt sammen med repetisjon av metoden.
Det gis noen føringer for veien videre etter kurs, blant annet om å ikke presse seg eller stresse
med bruk av metoden, og det oppfordres til å søke veiledning eller støtte ved behov eller
usikkerhet, samt å kontakte helsevesenet ved behov. Ulike triggere adresseres, slik som
sosiale relasjoner, sykdom og trening.
Det undervises i erfaringers påvirkning på automatiske ubevisste forventninger og hvordan
dette kan påvirke tanker, følelser og symptomer. Automatiske reflekser kan gi kroppslige
utslag basert på klassisk betinging. Metoden for å påvirke seg selv repeteres, demonstreres og
praktiseres av deltakerne under veiledning av instruktør.
Deltakerne får avslutningsvis utdelt en nedlastingsfil med repetisjon av kursinnholdet og en
oppfordring om å delta i oppfølgingssamtaler i etterkant av kurs. I etterkant av kurset
har deltakerne tilbud om person- og gruppeoppfølging etter 2 uker, 6 uker, 10 uker, samt 6
måneder, og eller ved behov, noe som innebærer at de kan stille spørsmål vedrørende praktisk
bruk av metoden.
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Monitorering
Monitoreringskomitéen består av:
Per Magnus (leder) er dr.med. med bakgrunn i medisinsk genetikk/epidemiologi. Han er
professor emeritus ved UiO ved Institutt for helse og samfunn, og har jobbet ved
Folkehelseinstituttet (FHI) siden 1985, blant annet med CFS/ME. Magnus har hatt en
nøkkelrolle i Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), og er nå nestleder i Senter
for fertilitet og helse, et senter for fremragende forskning finansiert av Norges forskningsråd.
Steinar Westin er dr. med., professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, og tidligere
fastlege. Westin var sentral i Legeforeningens arbeid med å etablere en spesialistutdanning i
allmennmedisin, og har utgitt flere bøker i sosialmedisin og sosialepidemiologi. Westin har
lang og bred erfaring som allmennmedisiner og har forsket både innen allmennmedisin,
trygdemedisin og sosiale ulikheter i helse.
Turid Birgitte Boye er dr.med., spesialist i psykiatri og professor i atferdsmedisin ved
Universitetet i Oslo. Boye har lang vitenskapelig erfaring innen feltene stressmestring,
funksjonelle lidelser og psykososiale aspekter ved somatisk sykdom og leder Enhet for
psykosomatikk/CL-voksen på Oslo Universitetssykehus.
1. De ansvarlige forskerne i prosjektet skal ha regelmessige møter med
monitoreringskomitèen ved dr. Per Magnus (leder), professor emeritus ved Universitetet i
Oslo, dr. Steinar Westin, professor emeritus ved NTNU og dr. Birgitte T. Boye, professor ved
Universitetet i Oslo.
Tema for møtene er:
- Eventuelle bivirkninger og uventede hendelser
Hyppighetene av møtene avgjøres av behovet, men de skal ikke være sjeldnere enn en gang
pr. halvår. Monitoreringskomitéens leder har ansvar for innkalling.
Ansvarlig: Per Magnus.
2. Hvis det oppstår en alvorlig forverring utover naturlige svingninger som følge av kurset i
oppfølgingsperioden vil instruktør ta umiddelbar kontakt med et team i forskningsgruppen
bestående av psykologspesialist Silje Reme og psykiater Egil Fors for rådgiving og eventuell
hjelp med å finne en psykolog som fastlegen kan henvise til, råd om privatpraktiserende
psykolog eller råd om henvisning til DPS. Deretter vil disse ta telefonkontakt med studieleder
Leif Edward Ottesen Kennair for informasjon, og det vil også bli rapportert omgående til
monitoreringskomitéen.
3. Instruktør kan også videreformidle kontakt med psykologspesialist Silje Reme og psykiater
Egil Fors for umiddelbar rådgiving og eventuell hjelp med å finne en psykolog som fastlegen
kan henvise til, råd om privatpraktiserende psykolog eller råd om henvisning til DPS. Hvis
psykologspesialist eller psykiater vurderer situasjonen som alvorlige vil dette videreformidles
til monitoreringskomitéen.
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Deltaker kan ta direkte kontakt med psykologspesialist eller psykiater hvis situasjonen ikke
kan avhjelpes av fastlegen.
4. Deltakere har også mulighet til å ta direkte kontakt med prosjektleder for å melde fra om
eventuelle negative effekter, som deretter videreformidler til monitoreringskomitéen.
5. Ved mistanke om alvorlige negative effekter hos en deltaker, slik som selvmordstanker
eller alvorlig depresjon, skal dette rapporteres fortløpende til monitoreringskomitéen.
Monitoreringskomitéen har tilgang til kodefil, slik at de kan identifisere deltakere.
6. Mindre alvorlige bivirkninger rapporteres gjennom oversikter som presenteres for
monitoreringskomitéen i forbindelse med regelmessige møter.
Ansvarlig: Psykiater Egil Fors, Psykologspesialist Silje Reme.
7. Resultater fra spørreskjemaene skal rapporteres fortløpende og kort tid etter hvert
måletidspunkt av prosjektets statistiker til monitoreringskomitéen.
Ansvarlig: Mons Bendixen.
8. Prematur studieslutt: Prematur studieslutt er lite sannsynlig i en studie som ikke
involverer farmasøytiske eller kirurgiske intervensjoner. Hvis det imidlertid skulle vise seg at
intervensjonen forårsaker alvorlige skadelige reaksjoner for deltakerne, vil
monitoreringskomitéen vurdere å stoppe studien.
Vi har valgt ut følgende tre spørreskjema-baserte variabler som indikatorer for eventuelle
negative effekter: Skåre for utmattelse, skåre for depressive symptomer og antall
selvmord/selvmordsforsøk. Dersom en av disse variablene viser statistisk signifikant
forverrelse i intervensjonsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen, stanses studien (og
resultatene publiseres). Prosjektets statistiker vil foreta forløpende interimanalyser av disse
tre variablene med tanke på å fange opp eventuell statistisk signifikant negativ effekt på et
tidligst mulig tidspunkt. Resultatene av interimanalysene formidles til
monitoreringskomiteen
Monitoreringskomitéen har også mandat til å stanse studien dersom det skulle dukke opp
noe helt uforutsett som ikke er fanget opp av disse variablene.
9. Ekstern monitorering av data og analyse
Monitoreringskomitéen vil få presentert data og interimanalyser av statistiker, som vil
redegjøre for alle strategiske valg i analysene, slik at de kan kontrollere data og at analysene
følger vanlige prinsipper for vitenskapelige metoder.
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Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

Deres ref.: 10756-6

Vår ref.: 20/11021
Saksbehandler: Anne-Cathrine Grambo // FOUseksjonen

Vår dato: 09.06.2020

Støtte til vitenskaplige effektstudier som ser på
arbeidsdeltakelse etter behandling
Vi viser til henvendelse fra Folkehelseinstituttet datert 21.05.2020, der det bes om at
Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter opp om en studie som skal undersøke effekten av et
tiltak som tilrettelegger for å få personer med kronisk utmattelse tilbake i arbeid.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjennom flere år arbeidet sammen med
helsemyndighetene for å styrke båndene mellom arbeids- og velferdssektoren og
helsetjenestene. En viktig del av dette arbeidet innebærer å påvirke aktører som gir ulike
typer helsebistand til å anerkjenne arbeidsdeltakelse som et vesentlig helsemål, og dessuten
som et middel som i sin tur også kan påvirke helsetilstanden på positive måter. Vi er derfor
positive til studier som på en systematisk og vitenskapelig måte utforsker hvordan ulike
former for helsehjelp kan påvirke bl.a. arbeidsevnen og arbeidsdeltakelsen i positiv retning
for de ulike målgruppene NAV forholder seg til.
Det er en generell mangel på effektstudier der også arbeidsdeltakelse anses som en viktig
utfallsvariabel. Den aktuelle utprøvningen og studien ser ut til å ha de nødvendige
forskningsmessige kvaliteter og har tung akademisk forankring.
Med hilsen
Yngvar Åsholt
Kunnskapsdirektør

Anne-Cathrine Grambo
Seksjonssjef

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET // FOU-SEKSJONEN
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs plass // 0130 Oslo
E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no
www.nav.no //
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Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Sentralbord: 915 02 770
Barne- og ungdomsklinikken
Barneavdeling for nevrofag

FOLKEHELSEINSTITUTTET
Per Minor Magnus
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Støtte til undersøkelse av effekten av en intervensjon for å hjelpe personer med kronisk
utmattelse - et samvirke mellom arbeid og helse

Et økende antall personer har kronisk utmattelse og/eller CFS/ME. Disse pasientene har en stor
sykdomsbyrde, og mange ender med uføretrygd. Samtidig er det lite kunnskap om effekt av
behandling og tiltak for tilbakeføring til arbeid.
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME vil gi sin støtte til dette prosjektet som
Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet står
bak. Det er viktig med god forskning som kan gi oss mer kunnskap om effekten av dette
selvhjelpskurset over 3 dager, både mtp plager, livskvalitet, funksjon og tilbakeføring til arbeid.

Ingrid B. Helland
Overlege dr med, leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Barneavdeling for nevrofag
Rikshospitalet, OUS

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus
for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no
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24.04.2019
Recovery Norge
www.recoverynorge.org
Organisasjonsnr 920 561 624
post@recoverynorge.org
Samarbeidserklæring
Recovery Norge representerer dem som er blitt friske av kronisk
utmattelsessyndrom (ME) og andre ”medisinsk uforklarte”
lidelser gjennom teknikker eller behandlinger som omhandler tenkning, handling
og/eller mellom menneskelig interaksjon. For mer informasjon om Recovery Norge
og foreningens virksomhet viser jeg til vår hjemmeside (www.recoverynorge.org).
Recovery Norge ønsker å fremme forståelse og håp basert på medlemmenes
historier for å bidra til at pasientene får bedre hjelp. Vi ønsker i denne
forbindelse også å stimulere til og støtte forskning.
Recovery Norge vil derfor bistå med brukerrepresentanter til forskningsprosjekt
som ønsker å evaluere en tre dagers intervensjon for pasienter med kronisk
utmattelsessyndrom (CFS/ME) for å se om det kan ha effekt på helse og
tilbakeføring til arbeid. Mange av våre medlemmer har opplevd denne
tilnærmingen som sentral for deres tilfriskning.
Brukerrepresentantene vil kunne bidra med pasienterfaring og/eller erfaring fra
pårørende og dermed kunne belyse muligheter og utfordringer ved prosjektet. Det
innebærer at brukerrepresentantene vil kunne ha synspunkter på organisering,
informasjon og gjennomføring, og de kan derfor være en referansegruppe i
prosjektet. Ved et slikt samarbeid vil vi forvente å bli orientert om sentrale
fremskritt og valg i prosjektet slik at vi kan uttale oss.
Med vennlig hilsen

Henrik Vogt
Leder, Recovery Norge
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Rekruttering, inklusjon og randomisering
A. Deltakere søkes rekruttert til prosjektet fra fastleger, spesialisthelsetjeneste og
lokale NAV-kontor.
a. Prosjektet bekjentgjøres og detaljert informasjon gjøres tilgjengelig via sosiale
medier (Se nedenforstående tekst)
b. Fastleger, spesialisthelsetjeneste og lokale NAV-kontor blir kontaktet, og bedt
om å gi REK-godkjent informasjon om prosjektet til aktuelle deltakere (som
oppfyller inklusjons- og ikke eksklusjonskriteriene) (se vedlegg om
informasjon til fastleger, spesialisthelsetjeneste og lokalt NAV-kontor).
c. Deltakere som selv kontakter en av de involverte institusjonene/partene i
prosjektet gjøres kjent med prosjektet og gis informasjonsmateriell.
___________________________________________________________________________
Inklusjons- og eksklusjonskriterier
___________________________________________________________________________
Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier vurdert av fastlege

Alder 18-65 år
CFS/ME som oppfyller Canada-kriteriene
Minst 50% ute av skole/arbeid
Gode nok norskkunnskaper til å kunne fylle ut
spørreskjema
Mestringstro (tilsvarende forberedelsesfasen)
Har gitt informert samtykke til å delta

Underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse som kan forklare symptombildet
Selvmordsrisiko/tidl. selvmordsforsøk
Graviditet
Sengeliggende og pleietrengende

___________________________________________________________________________________________

B. Deltaker som er interessert:
a. Tar kontakt med forskningssykepleier i Lørenskog kommune (se vedlegg om
inklusjonskriterier), som sender ut Netskjema med informert samtykke til
eligible deltakere.
b. Sørger for at relevant materiale fra fastlegens journal sendes til spesialist i
nevrologi Jone Furlund Owe på Haukeland universitetssjukehus, som vurderer
diagnostikk og inklusjons- og eksklusjonskriterier vurdert av fastlege.
c. Fyller ut søknadsskjema til kurs på nettsiden til instruktører som er med i
prosjektet på vanlig måte. Deltakeren får kurset gratis. Se vedlagte
søknadsskjema (vedlagte søknadskjema). Deltaker oppgir kontaktdetaljer,
beskriver relevante utfordringer og hva de ønsker å oppnå med å delta på
kurset. Informasjonen brukes ikke i analysene og er ikke en del av
datainnsamlingen. Instruktørene håndterer personvernopplysninger i tråd
med GDPR.
d. Har en innkomstsamtale med instruktøren. Dette er en motiverende samtale
for å styrke mestringsforventningene til kurset.
e. Mottar e-post fra instruktøren med bekreftelse på tid og sted for kurs.
C. Forskningssykepleier i Lørenskog kommune:
a. Vurderer deltakere for eligibilitet basert inklusjonskriterier (Se vedlegg om
inklusjonskriterier), og sender ut lenke til Nettskjema med informert
samtykkes.
b. Mottar bekreftelse fra spesialist i nevrologi på Haukeland
universitetssjukehus på at deltakere oppfyller inklusjonskriteriene og ikke har
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eksklusjonskriterier vurdert av fastlege, og derfor kan inkluderes i prosjektet.
Fra dette tidspunktet er deltakeren formelt inkludert i prosjektet «Et 3-dagers
kurs for CFS/ME».
c. Sender lenke til Nettskjema med baseline spørreskjema til deltakeren.
d. Sørger for at deltaker blir eksternt randomisert gjennom en dataløsning via
Klinisk Forskningsenhet Midt Norge (KFMN) til Gruppe 1 eller Gruppe 2.
Deltakeren vil bli blokkrandomisert med varierende blokkstørrelse, og fordelt
i ratio1:1 til en av to grupper: Gruppe 1 (kursgruppe) og Gruppe 2 (ventelistekontrollgruppe). Gruppe 1 får kurs raskest mulig, mens Gruppe 2 får samme
kurs 10 uker senere.
e. Bekrefter til kursinstruktør at deltaker er inkludert i prosjektet og når deltaker
skal ha kurs.
D. Spesialist i nevrologi på Haukeland universitetssjukehus:
a. Spesialist i nevrologi, Jone Furlund Owe, mottar relevant materiale fra
fastlegens journal for å kvalitetssikre grunnlaget for diagnosen. Det inkluderer
spesialistens vurdering av gjennomført utredning, rapportert symptombilde
opp mot Canada-kriteriene og øvrige inklusjons- og eksklusjonskriterier
vurdert av fastlege.
b. Informerer forskningssykepleier i Lørenskog kommune om at deltaker kan
inkluderes i prosjektet.
E. Kort info til personer med CFS/ME og sosiale medier
a. Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati CFS/ME er en omstridt
diagnose, men et utfordrende helseproblem, og et økende samfunnsproblem
i Norge. Det er få tilgjengelige behandlingsmuligheter. Vi ønsker derfor å
undersøke om det finnes mer effektive rehabiliteringstiltak.
b. NTNU har i samarbeid med Universitetet i Oslo, Haukeland
universitetssjukehus og Lørenskog kommune etablert et forskningsprosjekt
for å undersøke effekten av «Et 3-dagers kurs for CFS/ME».
c. Dersom du er interessert i å delta kan du ta direkte kontakt med
forskningssykepleier i Lørenskog kommune (navn og kontaktinformasjon)
d. Du kan delta hvis:
- Du er 18-65 år
- Har CFS/ME basert på Canada-kriteriene
- Er minst 50% ute av skole/arbeid
- Har gode nok norskkunnskaper til å kunne fylle ut spørreskjema
- Har mestringstro (tror at du kan påvirke deg selv)
e. Du kan ikke delta hvis:
- Du har underliggende fysisk sykdom eller psykisk lidelse som kan
forklare symptombildet
- Har selvmordsrisiko/tidl. selvmordsforsøk
- Er gravid
- Er sengeliggende og pleietrengende
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Søknad
Søknaden fylles ut elektronisk og går automatisk til min e-post (e-post adresse til instruktør). Når søknaden
er innsendt vil du se en automatisk bekreftelse.
Så snart søknaden er mottatt kontakter jeg deg for en samtale per telefon. I den samtalen vil jeg stille deg en
del spørsmål for å sikre at du er så klar som du bør være for å ha best utbytte av dette kurset. Hvis du er ikke
er klar, så vil jeg gi deg tips til lesestoff eller andre oppgaver for å hjelpe deg til å bli så klar som mulig.
Hensikten er å sikre deg best mulig utbytte av kurset.
Navn
Adresse
Poststed
Postnummer
Telefon
E-post
Kjønn
Mann
Kvinne
Fødselsdato
dd.mm.åååå
Yrke / Tidligere yrke
Hvor hørte du om Lightning Process?
Hvor hørte du om din Lightning Process-instruktør?
Takk for at du har valgt å søke om å bli med på kurs i Lightning Process. Hvis du har noen spørsmål kan du
kontakte meg på e-post (e-postadresse til instruktør) eller tlf.nr: (tlf til instruktør).
Før du blir tatt opp som deltaker til kurset, vil jeg kontakte deg via telefon for å stille deg noen spørsmål om
din forståelse av Lightning Process og for å svare deg på eventuelle spørsmål. Etter en samtale med deg, vil
jeg vurdere om dette treningsprogrammet er riktig for deg på dette tidspunktet.
1. Har du forberedt deg til Lightning Process-kurset?
Ja
Nei
2. Er du villig til å møte opp på kurset og delta i undervisning og opplæring i metoder?
Ja
Nei
Kanskje
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3. Personlig historie
Hvordan vil du beskrive dine utfordringer?
4. Tror du at du kan påvirke deg selv?
Ja
Nei
Kanskje
6. Ditt Lightning Process-kurs
Hva håper du å oppnå med å delta på kurset?
Tenk deg at du har funnet ut hvordan du kan løse utfordringene dine. Hva vil du gjøre da?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Vet du om noen, eller har du snakket med noen, som har brukt kunnskap og metoder fra Lightning
Process?
Ja
Nei
8. Har du søkt om å delta på LP kurs før?
Ja
Nei
9. Jeg ønsker å ha med meg noen på seminaret
Ja
Nei
Kanskje
Det kan være begrenset plass på noen av kursene, og dermed ingen mulighet for å ha med
ledsager, men snakk med instruktøren din om dette.
10. Taushetsplikt
Lightning Process er et treningsprogram, og det er ingen som krever at du skal dele
personlig informasjon med resten av gruppen, men noen gjør det. Godtar du at du har
taushetsplikt hvis noen på kurset deler personlig informasjon?
Ja
Nei
11. Betalingsdetaljer
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Kursavgiften for Lightning Process-treningen med (navn på instruktør) er kroner (kursavgift). Dette inkluderer
kursmateriell og fastsatt oppfølging i 6 mnd.
Kursavgiften må betales etter utsendt faktura når du har blitt akseptert som kursdeltaker.
12. Treningsavtale
“Jeg forstår at Lightning Process er et treningsprogram, og jeg vet at jeg ikke er garantert noen resultater ved
kun å delta. Jeg skjønner at endringene jeg ønsker, best kan oppnås ved å delta fullt og helt, ved å engasjere
meg på kurset og ved å fortsette å bruke det jeg har lært etterpå. Jeg er klar og forpliktet til å gjøre dette.”
Dato
dd.mm.åååå
Er du under 18 år?
Ja
Nei
Hvis du er under 18 år, må du spørre foreldrene dine eller dine foresatte om å lese gjennom skjemaet og
signere det, dersom de også er enige i vilkårene og betingelsene.

Vilkår og betingelser
Betalingsvilkår
Når du har betalt kursavgiften, kan den ikke refunderes dersom du bestemmer deg for å avbestille, eller ikke
fullfører treningen. Jeg driver små treningsgrupper med begrensede plasser; hvis du tas opp til kurset, for så å
avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og jeg
allikevel kan gi plassen din til noen andre vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å
avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre
deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.
Avlysning av seminarer
Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig å avlyse et kurs der det er hensiktsmessig. Under slike
forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil få tilbakebetalt hele kursavgiften, eller hvis
du ber om det, kan du bli flyttet til et nytt kurs på en alternativ dato.
Verken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av
kursavgiften ved avlysning av seminarer som beskrevet i avsnittet foran.
Eiendomsrettigheter
Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres,
selges eller distribueres på noen måte.
Merknad om opphavsrett
Formålet med Lightning Process er å formidle kunnskap om tanker, følelser og atferd og opplæring i mentale
teknikker slik at du kan påvirke deg selv. Deltakelse på kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere
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eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell
presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.
Datavernpolicy
Lightning Process instruktører er registrert i Information Commissioners Office (ICO) og all informasjon er i
henhold til GDPR (The General Data Protection Regulations 2016/679).
Du kan bestemme at ditt deltakerbevis registreres sammen med navnet ditt, bevisnummer og e-postadresse.
Dette vil:
•

Sikre at det kan erstattes ved tap.

•

Hjelpe oss med vår forskning og statistikk.

•

Hjelpe oss med å kontrollere at du har blitt tatt hånd om i henhold til de høye kravene det er til å
være instruktør i Lightning Process.

Hvis du ønsker dette, vennligst kryss av denne boksen.
I tillegg til registrering av dine opplysninger til det formålet som er beskrevet over, vil vi også gjerne kunne
informere deg om relevant utvikling innen Lightning Process®. Dette er en tilleggstjeneste. Dine
personopplysninger vil aldri bli overlatt til andre av noen som helst grunn.
Vennligst kryss av denne boksen hvis du av og til ønsker å motta relevante meldinger fra oss om dette.
For å kunne utføre mer forskning på Lightning Process, vil vi gjerne kunne kontakte deg i regelmessige
intervaller. Vi vil ikke bruke noen opplysninger som kan identifisere deg i noen statistikker vi utarbeider.
Vennligst kryss av boksen hvis du samtykker i dette.

Takk for at du har fylt ut dette skjemaet.
Når jeg har mottatt søknaden vil jeg ringe deg for å diskutere treningen med deg!
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Declaration of cooperation
My research concentrates on the epidemiology and treatment of CFS/ME, and I lead the Bath
specialist CFS/ME service for children based at the Royal United Hospital in Bath.
The service provides assessment and treatment for over 400 children and young people each year
and is probably the largest specialist paediatric CFS/ME service in the world.
It is a research-intensive clinical service dedicated to providing the best treatment possible for
children with CFS/ME.
I was the lead author of a study on a Randomised Controlled Trial investigating the effectiveness and
cost effectiveness of the Lightning Processfor CFS/ME published in 2018 and will be happy to
contribute with advice in this planned RCT.

Your sincerely
Esther Crawley
Professor of Child Health at the University of Bristol.
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