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§ 1 Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Ansökningar om etisk granskning av forskningsprojekt, se Bilaga.
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avdelning 4 äger rum onsdagen den 22 april 2015.
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Beslutad 2013-03-04

Till Regionala etikprövningsnärnnden 1: Stockholm

Avgift inbetald datum: 150220

2015/ 3:;•— 1

Projekttitel: Prevalens och påverkan av psykoncuroimmunologiska faktorer vid Myalgisk
encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom - behandlingseffekt av Acceptance & Commitment
Therapy (The prevalence and impact of psychoneuroimmunological factors in Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatiguc Syndrome: treatment effects and mechanisms of action of
Acceptance and Commitment Therapy)

Ange en beskrivande titel på svenska för lekmän. Titeln ska ej innehålla sekretesskyddad information. Ange

också i förekommande fall, t.ex. vid klinisk Iäkemedelsprövning, projektets identitet,

forskningsplanens/protokollets nummer, version, datum. Vid ändring av tidigare godkänd ansökan, se

Vägledning till ansökan.

Projektnummer/identitet: Version nummer: EudraCT nr (vid läkemedelsprövning):

Uppgifter somfylls i av den regionala elikprövningsnämnden

Ansökan komplett: Dflr:

Begäran om ytterligare information (i sak): Begärd information inkommen:

Beslutsdatum: Expeditionsdatum:

Ansökan avser (gäller även vid begäran om rådgivande yttrande):

Forskning där endast en forskningshuvudman deltar (5 000 kr)

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING
nämndc:i iot:ki 1OH

SOM AVSER MÄNNISKOR 0m:
-- fl 2

Information till ansökan, se Vägledning till ansökan (www.epn.s)

Beroende på vilken forskning som ansökan gäller kommer de uppgifter som efterfrågas att
ha olika relevans. Vid ändring av tidigare godkänd ansökan, se Vägledning till ansökan.

Den regionala etikprövningsnämnd till vars upptagningsområde forskningshuvudmannen hör, se respektive

nämnd (www.epnseJ.

Observera att en ansökan aldrig är komplett och därmed kan behandlas förrän blanketten är korrekt ifylld och

avgiften är betald.
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Forskning där mer än en huvudman deltar (16 000 kr)

Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men där samtliga
forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett omedelbart
samband med endast en av forskningshuvudmännen (5 000 kr)

Endast behandling av personuppgifter (5 000 kr)

(När enbart redan befintliga personregister ska användas, t. ex. nationella databaser)

Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning (16 000 kr)

Ändring av tidigare godkänd ansökan enligt 4 § förordning (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor (2 000 kr)

Om nämnden finner att forskningsprojektet inte faller inom etikprövninglagens tillämpningsområde
önskas ett rådgivande yttrande. (Se 4a och 4b i förordning 2003:6 15 och Vägledning till ansökan)

Ja: Nej:

1. Information om forskningshuvudman m.m.

1:1 Forskningshuvudman (Sep. 1:1 i Vägledning till ansökan)

Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmanrien. Med forskningshuvudman avses

en statlig myndighet eller en,5sisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utjörs.

Namn: SmärtcentrumlBeteendemedicin, Karolinska Univcrsitetssjukhuset Solna

Adress: Smärtcentrum!Beteendemedicin, Karolinska Univcrsitetssjukhuset, 171 76

Stockholm

1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen

Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef, verksamhetschef. Forskningshuvudmännen bestämmer själva,

genom interna arbets- och delegationsordningar eller genom fullmakt, vem som är behörig att företräda

forskningshuvudmannen.

Namn: Rikard Wicksell Tjänstetitel: Med Dr, Leg Psykolog, sektionschef,

Smärtcentrum Beteendemedicin, Karolinska Univcrsitetssjukhuset Solna

Adress: Smärtcentrum Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176

Stockholm

1:3 Forskare som är huvudansvarig för genomförandet av projektet (kontaktperson)

(Sep. 9 bil. nr 10 och p. 1:3 i Vägledning till ansökan)

Observera! Den som är huvudansvarig forskare ansvarar för att andra medverkande som ska genomföra projektet

har tillräcklig kompetens (vetenskaplig och klinisk) och vid Iäkemedelsprövning har tillräcklig kunskap om

Good Clinical Practice” (GCP). Vid doktorandstudier är som regel handledaren huvudansvarig forskare.
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Namn: Gunnar L Olsson Tjänstetitel: Docent, Överläkare

Postadress: Smärtccntrum Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 171 76

Stockholm

E-postadress: gunnar.olsson@karolinska.se

Telefon: 08-51777270

Mobiltelefon: 0704812525

1:4 Andra medverkande (Sep. 9 bil. nr 1 och p. 1:4 i Vägledning till ansökan)

Övriga deltagande forskningshuvudmän samt forskare ansvariga för att lokalt genomföra projektet

(kontaktpersoner) anges här eller i bilaga med namn och adresser (sep. 9 bil, nr 1).

Martin Jonsjö, Leg Psykolog, Smärtcentrum Beteendemedicin, Karolinska

Univcrsitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm

Rikard Wicksell, Med Dr, Leg Psykolog, Enhetschef, Smärtcentrum Beteendemedicin,

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Indre Ljungar, Docent, Specialistläkare, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken,

Danderyds Sjukhus, 182 88 Stockholm

Linda Holmström, Med dr, Leg Sjukgymnast, Institutionen för kvinnors och barns hälsa,

Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Anna Andreasson, Med dr, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvctcnskap och Samhälle (NVS),

Hl, Sektionen för allmänmedicin, Alfred Nobels Allé 12 141 83 Huddinge

1:5 Redovisa tillgång till nödvändiga resurser under projektets genomförande

(Se p. 9 bil. nr 9 och p. 1:5 i Vägledning till ansökan)

Ange vemivilka som har ansvaret (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande) f5r forskningspersonernas

säkerhet vid alla enheter/kliniker där forskningspersoner ska delta. Intyg från dessa ansvariga ska bifogas (se p. 9

bil. nr 9). Av intyget ska framgå att erforderliga ekonomiska, strukturella och personella resurser finns

tillgängliga för att garantera forskningspersonernas säkerhet.

Forskningen består av tvärsnittsstudier samt utvärdering av den beteendemedicinska behandling

som ges vid Beteendcmedicin Smärtcentrum, forskningen avser insamlad data i form av

frågeformulär, resultat från fysiologiska test, samt blod- och salivprover. Ytterst har Rikard

Wicksell, enhetschef vid Smärtcentrum Beteendemedicin på Karolinska sjukhuset i Solna samt

Indre Ljungar, docent och forskningsansvarig vid ME/CFS-projektet vid Danderyds Sjukhus

ansvaret för att säkerställa forskningspersonemas integritet (datasekretess). Insamling av data
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sker inom ramen för den ordinarie kliniska verksamheten vid Smärtcentrum Beteendemedicin

respektive ME-projektet Danderyds sjukhus. Hantering och sammanställning av det insamlade

materialet görs i huvudsak av leg psykolog Martin Jonsjö, verksam vid Smärtcentrum

Beteendemedicin. Intyg bifogas (se bilaga 9).

1:6 Ansökan/anmälan till andra myndigheter i vissa fall

(se p. 1:6 i Vägledning till ansökan) Insind Datum

a)Vid klinisk läkemedelsprövning: Läkemedeisverket

b)Vid inrättande av biobank: Socialstyrelsen

c)Vid undersökning omfattande joniserande strålning: Strålskyddskommitté

2. Uppgifter om projektet

2:1 Sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet

(Se p. 9 bil, nr 2 och p. 2:1 i Vägledning till ansökan)

Beskrivningen ska kunna förstås av nämndens samtliga ledamöter. Undvik därffir terminologi som kräver

specialkunskaper. Ange bakgrund och syfte för studien samt denlde vetenskapliga frågeställning (ar) som man

söker svar på. Ange de viktigaste undersökningsvariablerna. Beskriv vilka kunskapsvinster projektet kan

förväntas ge och betydelsen av dessa. Ange om det är en registerstudie, uppdragsforskning etc. För fackmän

avsedd detaljerad information om forskningsplanlprotokoll (program) ska bifogas som bilaga (se p. 9 bil, nr 2).

För utformning av forskningsplan/protokoll se p. 2:1 i Vägledning till ansökan. Ange när datainsamlingen

beräknas vara avslutad. En utförligare beskrivning av studiens genomförande avsedd för lekmän kan vid behov

bifogas den för fackmän avsedda obligatoriska forskningsplanen.

SAMMANFATTNING

Sektionen ffir Beteendemedicin, Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, har av

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting erhållit medel för att utvärdera vår

ACT-baserade beteendemedicinska behandlingsmodell för vuxna individer med Myalgisk

Encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Därutöver är syftet att undersöka

betydelsen av psykologiska, neurologiska, immunologiska och endokrinologiska faktorer för

funktionsförmåga och livskvalitet vid tillståndet. Detta inbegriper också analyser av dessa

faktorers betydelse för effekterna av behandlingen. Forskningen sker inom ramen för ett

samarbete med ME/CFS-projektet vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderys sjukhus.

Patienter som deltar i studien kommer att mätas i samband med nybesök vid respektive

vårdenhet, samt vid Beteendemedicin Smärtcentrum efter avslutad behandling samt vid

uppföljningar.
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Sammanfattningsvis består forskningen av behandlingsutvärdering i form av en pilotstudie (open

case trial) och en randomiserad kontrollerad studie samt av en prospektiv tvärsnittsstudie.

BAKGRUND

Diagnosen Kroniskt trötthctssyndrom eller Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatiguc

Syndrome (ME/CFS) beskriver ett vanligtvis mycket funktionsnedsättande tillstånd vars

huvudsakliga kännetecken är oftrklarad långvarig handikappande trötthet/utmattning som inte

försvinner efter vila (Carruthers et al., 2011; Fukuda et al., 1994). 1 symtombilden ingår även

bl.a. smärta i muskier och leder, huvudvärk, sömnstörning samt minnes- och

koncentrationssvårigheter samt ytterligare symtom som indikerar immunologisk, neurologisk och

endokrinologisk påverkan. De patofysiologiska mekanismerna är ännu inte kartlagda, varför

diagnos ställs genom uteslutande av andra förklaringar till symtombilden. ME/CFS är ett ganska

vanligt tillstånd efter viroser, särskilt EBV och har av WHO klassats som neurologisk sjukdom:

Trötthetssyndrom efter virussjukdom ICD: G933. Symptomkomplexet uppträder dock även utan

identifierad virusinfektion i initialfasen. Det finns idag olika system för diagnosställande med

olika uppsättningar av diagnoskriterier för ME/CFS vilka kräver fler eller flirre av dessa symtom,

vilket försvårar forskningen inom detta område.

Tillståndet har ofta stor påverkan på individens psykosociala och arbetsrelaterade

funktionsförmåga och livskvalitet. De samhällsekonomiska kostnaderna för ME/CFS är

betydande, tvärsnittsstudier rapporterar temporär eller permanent sjukskrivning hos ca 50 % av

vuxna individer (Collin et al., 2011). Den rapporterade prevalensen varierar mellan 0,006% - 3%

vilket sannolikt till stor del beror på vilka diagnoskriterier som har använts. Trots samma diagnos

är patientgruppen mycket heterogen. Motsägelsefulla forskningsresultat antyder att de

patofysiologiska mekanismerna skiljer sig åt inom patientgruppen, något som behöver studeras

ytterligare (Natelson et al., 2002). Prognosen för spontant tillfrisknande är generellt sett dålig och

studier pekar på att ca 5 % tillfrisknar spontant (Afari & Buchwald, 2003; Cairns & Hotopf,

2005; Jason et al., 2011).

Det finns tydliga indikationer på att både psykologiska, neurologiska, immunologiska och

endokrinologiska faktorer är av betydelse vid kroniskt trötthetssyndrom. Forskningen inom detta

område fokuserar generellt på endast en typ av faktorer (exempelvis immunologiska), vilket

förhindrar en ökad förståelse av komplexiteten vid kroniskt trötthetssyndrom. Sammantaget visar

existerande forskning på att en subgruppering av patienter utifrån symtombild, psykologiska

faktorer och biologiska markörer är ett viktigt steg i utvecklingen av metoder för diagnostik,

bedömning, och behandling (Jason et al., 2010). 1 nuläget saknas dock studier som integrerar

psykologiska och biologiska data.



ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 6

Behandling vid MEICFS

Ett flertal systematiska genomgångar och meta-analyser har genomfZSrts för att undersöka effekter

av behandlingar fZ5r ME/CFS. Det finns i dagsläget inga behandlingar ftSr MEICFS med starkt

vetenskapligt stöd. Varken immunologiska, farmakologiska eller andra medicinska behandlingar

har påvisat tydliga behandlingseffekter (Chambers et al., 2006). Dock har kognitiv beteendeterapi

(KBT) konsekvent påvisat positiva behandlingsresultat i randomiserade kontrollerade studier

(Price et al., 2008; Reid et al., 2011). Dock finns en stor variation i behandlingsmängd, innehåll

och utvärderingsinstrument i studier som har utvärderat KBT-behandlingar vid ME/CFS vilket

försvårar tolkning av resultaten och pekar på behovet av ytterligare studier (Price et al., 2008;

Reid et al., 2011).

Resultat från flera forskargrupper indikerar att förändringar av psykologiska faktorer som

exempelvis symtomfokus, aktivitetsfokus, acceptans samt self-efficacy är av betydelse för

positiva behandlingseffekter (Brooks et al., 2011; Moss-Morris et al., 2005; Pardaens et al., 2006;

Wiborg et al., 2011; Wiborg et al., 2010). Dock finns ännu inga konklusiva resultat som svarar på

frågan om och på vilket sätt dessa faktorer predicerar effekten av KBT eller motsvarande

behandling vid ME/CFS.

De senaste två decennierna har alltmer fokus riktats mot acceptansstrategier i KBT-orienterad

behandling, framförallt i form av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes, Strosahl,

& Wilson, 1999). ACT har under de senaste tio åren successivt fått ett ökat empiriskt stöd vid ett

antal kliniska problem, framförallt vid långvarig smärta (Hayes et al., 2006). Olsson, Wicksell

och medarbetare vid Sektionen för Beteendemedicin, Smärtcentrum Karolinska

Universitetssjukhuset Solna, har sedan 2001 utvecklat och utvärderat ett ACT-baserat

beteendemedicinskt behandlingsprogram för barn, ungdomar och vuxna med långvarig

handikappande smärta (Wicksell et al., 2010). Resultat från egna och andras studier visar tydligt

på dess användbarhet och har bidragit till att behandlingen numera har starkt vetenskapligt stöd

för långvarig smärta enligt American Psychological Association (Wicksell et al., 2008; Wicksell

et al., 2009; APA, 2011).

Behandlingen syftar till att förbättra funktionsförmåga och livskvalitet genom att öka individens

förmåga att agera effektivt i enlighet med personliga värdenlmål trots närvaro av psykiska och

somatiska symtom (exempelvis smärta och utmattning), i ACT benämnt psykologisk flexibilitet

(Hayes et al., 2006). Psykologisk flexibilitet har i ett stort antal tvärsnittsstudier visat ett starkt

samband med ökad livskvalitet och förbättrad funktion, exempelvis lägre depression och högre

arbetsförmåga. 1 behandlingsstudier har psykologisk flexibilitet, i betydligt större utsträckning än

symtomreduktion!smärtminskning, medierat förbättring av funktion och livskvalitet (Wicksell et

al., 2011; 2010; Jensen et al., 2012). Faktorer relaterade till psykologisk flexibilitet har nyligen

visat sig betydelsefulla också vid ME/CFS även om resultaten är preliminära och behöver
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studeras vidare (Brooks et al., 2011). Sammantaget pekar tidigare studier på relevansen av att

utvärdera betydelsen av psykologisk flexibilitet och ACT-behandling vid ME/CFS.

SYFTE

Det aktuella forskningsprojektets övcrgripande syfte är att öka förståelsen för sambanden mellan

psykologiska, neuroimmunologiska och endokrinologiska faktorer vid ME/CFS samt att

utvärdera dessa faktorers betydelse för funktionsförmåga och livskvalitet. Vidare är syftet att

utvärdera dessa faktorers betydelse för behandling, vilket innefattar möjligheten att definiera de
patientgrupper som har bäst effekt av ACT. Målet är att forskningen i förlängningen skall

förbättra den psykiska hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten hos vuxna individer med

kroniskt trötthetssyndrom.

STUDIEDESIGN OCH ANALYSER

Data i forskningsprojektet kommer att samlas in genom självskattningsformulär, fysiologiska

tester, blod- samt salivprov. Sambandsanalyser (t.ex. hierarkiska regressioner) görs för att

klargöra relationerna mellan ingående variabler, exempelvis psykologisk flexibilitet,

immunologiska faktorer, funktionsförmåga och livskvalitet. Effekter av behandling pre till post

samt vid uppföljningar undersöks med multilevel linear models och regressionsanalyser.

TIDSRAM

Datainsamlingen startar under 2015 och beräknas pågå till och med 2018.

BETYDELSE

De planerade studierna ökar möjligheten att kimna identifiera subgrupper av patienter och olika

genes till trötthetsproblematiken. Forskningen kommer att bidra till en ökad kunskapsbas

gällande diagnosen samt till utvecklingen av bedömning och behandling vid kroniskt

trötthetssyndrom. En subgruppering av patienter med olika typer av etiologi, symtompåverkan

och samsjuklighet innebär på sikt en ökad möjlighet att kunna matcha rätt patient till rätt

behandling. Bättre kunskap om psykologiska faktorers betydelse vid sjukdomen ökar även

möjligheten till preventiva åtgärder och tidiga interventioner vilka kan motverka utveckling av

psykisk ohälsa i patientgruppen. Förbättrade behandlingsinsatser kan ge en ökad

funktionsförmåga hos patienten, bättre livskvalitct för denne samt medföra betydande reduktion

av samhällskostnader i form av mindre sjukvårdskonsumtion och förbättrad arbetsförmåga.

Projektet utgörs av patientnära studier där samtliga forskningsfrågor utgår från kliniska

problemformuleringar. Närheten till den kliniska verksamheten innebär också möjligheter att

snabbt omsätta forskningsresultaten i klinisk tillämpning, exempelvis genom modifiering av

utrednings- och behandlingsinsatser. Denna integrering av forskningen i den kliniska

verksamheten är ett viktigt led i arbetet med evidensbaserad vård som process. Projektet bedöms
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även komma att ligga till grund för utformandet av riktlinjer för omhändertagande av patienter

med oförklarad långvarig svårbehandlad trötthet där farmakologiska eller andra medicinska

behandlingsinsatser haft dålig eller ingen effekt.

2:2 Vilken/vilka vetenskaplig (a) frågeställning (ar) ligger till grund för projektets

utformning?

Om projektet kan karakteriseras som en hypotesprövning, ange den primära och eventuellt sekundära hypotesen.

Hänvisning till mer detaljerad information för fackmän kan ske till bifogad forskningsplan/protokoll enligt punkt

2:1.

SYFTEN

Studien har följande vetenskapliga syften:

1) att subgruppera individer baserat på symtom, psykologiska, neurologiska, immunologiska och

endokrinologiska faktorer baserat på predata och uppföljningsdata.

2) att undersöka sambanden mellan psykologiska, neurologiska, immunologiska och

endokrinologiska faktorer samt fysisk aktivitet och sömn vid ME/CFS vilket innefattar att

undersöka betydelsen av dessa faktorer för symtombild, funktionsförmåga och livskvalitet.

3) att undersöka de statistiska egenskaperna hos frågeformulär som är under validering.

4) att utvärdera effektiviteten av en beteendemedicinsk intervention för vuxna med ME/CFS som

bygger på ACT.

5) att undersöka betydelsen av variabler som kan predicera och moderera effekten av

behandlingsmodellen.

6) att undersöka betydelsen av variabler som kan mediera effekten av behandlingsmodellen.

7) att i långtidsuppföljningar undersöka om effekten av ACT-behandlingen kvarstår.

2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök (Gäller klinisk behandlingsforskning)

Om djurRrsök inte utförts ange skälen till detta.

Ej relevant.

2:4 Redogör översiktligt för undersökningsprocedur, datainsamling och datas karaktär

(Se p. 9 bil, nr 5 och p. 2:4 i Vägledning till ansökan)

Av beskrivningen ska framgå hur projektet planeras genomföras. Beskriv insamlade datas karaktär. Ange hur

datas tillförlitlighet säkerställs (t.ex. kvalitetskontroll/monitorering). Vid enkäter och intervjuer ska beskrivas

tillvägagångssätt och t.ex. frågors innehåll och hur slutsatser dras. Enkäter och skatiningsskalor kq bifogas (se p.
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9 bil, nr 5). För medicinsk forskning ska anges t.ex. typer av ingrepp, mätmetoder, antal besök, tidsåtgång vid

varje försök, doser och administrationssätt för eventuella läkemedel och/eller isotoper, blodprovsmängd (även

ackumulerad mängd vid multipla försök). Ange om och på vilket sätt undersökningsprocedur mm. skiljer sig

från klinisk rutin. Om en behandling studeras för frsta ggn på människa ska detta framgå och relevanta

säkerhetsrutiner beskrivas. Ange proceduren för att ge den eventuella behandling efter projektets slut, som kan

erfordras. Ange procedur för insamling av biologiskt material. Redogör för datakällor och procedurer vid

behandling av personuppgifter. För mer detaljerad information kan hänvisning ske till bilagd forskningspian.

PROCEDUR

REKRYTERING OCH INKLUSION

Samtliga studier innefattar forskning på vuxna individer.

Efter remisskonferens kallas patienten till mottagningen (Beteendemedicin) och får då
information om att det första besöket inbegriper ifyllande av ett antal formulär. Därefter träffar

patienten läkare och psykolog för medicinsk respektive psykologisk screening. 1 samband med

screeningbesöket återges patienten den samlade bedömningen av problemet och aktuella

behandlingsalternativ presenteras. Allt detta är ordinarie kliniska rutiner och skiljer sig inte åt för
studiedeltagarna. Om patienten efter screening bedöms vara aktuell fZir studien (se inklusion

nedan) informeras patienten kring behandling och studie i samband med återföring av

bedömning. 1 detta skede benämns ACT som värdeorienterad beteendeaktivering i

kommunikation med patienten. Patienten tillfrågas om medverkan och får efter betänketid skriva

under ett godkännande av deltagande i studien. Därefter sker i en fbrsta fas inklusion till

pilotbehandlingsstudie, i ett andra skede sker randomisering till behandling respektive väntelista.

EXKLUDERADE PATIENTER

Patienter som randomiseras till väntelista påbörjar behandling direkt efter att tidpunkten infaller

för uppföljningsmätning 6 månader efter att behandling i den aktiva behandlingsgruppen har

avslutats. Patienter som bedöms lämpliga för behandling men ej uppfyller kriterier för

medverkan i den randomiserade kontrollerade behandlingsstudien kommer att erbjudas

behandling med ACT individuellt eller i gruppformat. bnehållet i behandling är då identiskt mcd
det protokoll som specificeras i appendix 1. 1 syfte att undersöka generaliserbarheten av

studieresultaten (bortfallsanalys) samt utvärdera behandlingen för de personer som ej ingår i den

randomiserade studien kommer mätningar att göras på samma sätt som specificerats i bilaga 5.

DATAINSAMLING

Innehåll formulär vid samtliga mättilfällen om ej annat anges:

Patientinformation och samtycke (endast vid första mättillfället).
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Självskattningsformulär till patienten för utvärdering av förekomst av ME/CFS-symtom,

trötthet (MFI-20), funktion (SF-36), livskvalitet (EQ-5D), trötthctsrelaterad rörelserädsla (TSK

Fatigue resp ME/CFS), funktionspåverkan till följd av ME/CFS (IvIE/CFS DI), ångest och

depression (HADS), self-efficacy (SES), upplevd stress (PSS), sömn (ISI), sjukdomsupplevelser

(SQ), psykologisk flexibilitet i förhållande till trötthet (PIFS) samt psykologisk flexibilitet i

relation till ME/CFS-symtom (MSAQ-ME/CFS). Samtliga formulär är validerade ochleller

används redan i klinisk forskning exklusive PIFS, som valideras inom ramen för föreliggande

forskning.

Formulären tar ca 30 minuter att fylla i och administreras via pappersformulär, ev kan formulären

även komma att administreras elektroniskt via läs-/skrivplatta (ex.vis iPad) i ett senare skede.

Deltagarna har tillgång till support från respektive enhets administratörer medan de fyller i.

Informationsbrev och samtyckesblankett tillhandahålls alltid i pappersform. Formulären

administreras före behandling, efter avslutad behandling, samt 3, 6, 12, samt 24 månader efter

avslutad behandling. För patienter som ej ingår i den randomiserade behandlingsstudien

administreras formulär vid nybesök samt vid samma tidpunkter som behandlingsgrupp.

Frågeformulären kommer att vara kodade så att data avidentifieras. Resultaten från studien

kommer att redovisas gmppvis och ingen person kommer att kunna identifieras.

Blodprov tas vid totalt tre tillfällen, första tillfället är före behandling, det andra tillfället sker

efter behandling, det tredje vid 12-månadersuppföljning. 20 ml blod tas vid varje tillfälle. De

olika proverna tas vid samma tid på dagen (+1- 2 timmar) för att kontrollera för dygnsvariationer.

Serum respektive plasma fryses (-70 °C) och analyseras efter studiens slut mcd hänsyn till

inflammationsmarkörer (pro-inflammatoriska markörer som TNF-alfa, IL- lf3 och IL-6, anti

inflammatorjsk aktivitet (IL- 1 ra) och hormoner (kortisol). Ämnenas koncentration i blodet

kommer mätas med enzyme-linkcd immunosorbent assay (ELISA). Blodprov kommer att tas vid

provtagningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

TESTER AV FYSISK KAPACITET, AKTIVITET OCH SÖMN

Åstrands test

Detta test utgör ett mått på maximal syreupptagningsförmågan. Utförs på motionstestcykel.

Patienten skall cykla så mycket denne orkar (tills mjölksyra kommer). Submaximalt test har valts

då ME/CFS-patienter ofta upplever ansträngningsutlösta försämringar av symtom och

trötthet/utmattning vid för hård påfrestning. Detta test bedöms således ej leda till tillfälliga eller

senare besvär för den enskilda patienten. Åstrands test planeras genomföras före behandling, efter

behandling samt 6 och 12 månader efter avslutad behandling.

Actigraph
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Actigraph är en accelerometer vilken registrerar rörelser i tre dimensioner som patienten får bära

på handleden likt ett armbandsur, sju dagar i sträck, 24 timmar per dygn. Actigraph är ett

välvaliderat instrument för att mäta fysisk aktivitet och sömn. Variabler såsom kaloriförbrukning,

METS, tid patienten sover/är vaken, samt grad av aktivitetsnivå kommer att un. Detta bedöms ej
innebära någon risk för patienten. Undersökning av fysisk aktivitet och sömn mätt med Actigraph

planeras genomföras före behandling, efter behandling samt 6 och 12 månader efter avslutad

behandling.

ORTOSTATISK DYSFUNKTION

Undersökning av ortostatisk dysfunktion genomförs på alla patienter f5re behandling samt vid

uppföljning 12 månader efter avslutad behandling.

Vid hastig uppresning från liggande samlas blodet av tyngdkraften i benen. För att få venöst

återflöde till hjärtat sker en kärikontraktion i de nedre extremiteterna och i stora vener i buken.

Detta regleras av det autonoma nervsystemet, främst det sympatiska nervsystemet. Vid autonom

dysftinktion samlas blodet i de lägre belägna delarna och återflödet till hjärtat minskar. Detta

leder till hjärtklappning (takykardi) och blodtryckssänkning. Vid ortostatisk dysfunktion

tillkommer ökning av symptom som illamående, smärta, sjukdomskänsla mm, symptom vanligen
förekommande hos ME/CFS-patienter.

Ortostatisk dysfunktion testas av vår sjukgymnast med ett så kallat tipptest, vilket är ett välanvänt

och välvaliderat test för att mäta detta. Patienten ligger på en tippbar brits, initialt plant under 5

minuter för stabilisering och mätning av hjärtfrekvens, blodtryck och symptom. Därefter tippas

brädan 70 grader och hålls i det läget under 20 minuter. Mätning av hjärtfrekvens och blodtryck

sker kontinuerligt med automatiserad utrustning och patienten tillfrågas om symptomgrad utifrån
diagnoskriterier enligt lista med gradering 0-10 med upprepade intervall. Patienten är informerad

om att den när som helst under proceduren kan avbryta testet. Baserat på erfarenhet och tidigare

forskning kan tillfälliga symtomökningar således ske och är viktiga resultat i sig, inga andra

risker på kort- eller lång sikt bedöms föreligga för den enskilda patienten.

STATISTISKA ANALYSER

Utöver att använda data för att utvärdera behandling önskar vi använda pre-data i

valideringsanalyser av frågeformulär (se bilaga 5) och för att göra sambandsanalyser mellan t.ex.

symtomparametrar (intensitet, duration etc), psykologiska variabler, fysiologiska variabler (ex.vis

syrcupptagningsförmåga), neurologiska variabler (ex.vis ortostatisk dysfunktion), immunologiska

variabler (ex.vis nivå av cirkulerande proinflammatoriska cytokiner) och endokrinologiska

variabler (ex.vis dygnssalivkortisol). Vi ämnar att göra denna typ av analyser genom att använda

predata från samtliga ME/CFS-patienter som remitteras till Sektionen för Beteendemedicin,
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Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhusct Solna respektive ME/CFS-proj ektet vid

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderys sjukhus.

Provtagingar och tester med efterföljande analyser kommer således att göras på de patienter som

ej ingår i den randomiserade kontrollerade studien.

INTERVENTION

ACT-betingelsen innebär att patienten genomgår en ACT-rehabilitering bestående av ca 13-15

sessioner individuellt. Behandlingen utgörs av 45 minuters sessioner varje till varannan vecka

som fortgår under ca 13-18 veckor. Innehållet i sessionerna finns i bifogad forskningsplan (se
bilaga 2).

2:5 Redogör för om insamlat biologiskt material kommer att förvaras i en biobank

(Se p. 2:5 i Vägledning till ansökan)

Med biobank avses biologiskt material från en eller flera människor som samlas och bevaras tills vidare eller

för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör.

Redogör för var och hur prover som ska sparas förvaras, kodningsprocedurer och villkor för utlämnande av

prover. Ange huvudman för biobanken.

Blodproverna kommer att förvaras nedfrysta på Biobanksenheten Karolinska

Universitetssjukhuset (KS biobank 406 kontakt etablerad med Tommy Söderström). Proverna

kommer kodas/pseudonymiseras så att det utan kodnyckel inte kan härledas till provgivaren.

Kodnyckel kommer att förvaras säkert så att obehöriga ej har tillträde. Då forskningen sker på
sjukhuset är SLL forskningshuvudman.

2:6 Dokumentation, dataskydd och arkivering (Se p. 2:6 i Vägledning till ansökan)

Redogör för hur undersökningsprocedurer och eventuella ingrepp dokumenteras. Ange om band- och

videoinspelningar används. Om materialet ska kodas, ange proceduren, vem som förvarar kodlistor/kodnycklar

och vem eller vilka som har tillgång till dem, var och hur länge de förvaras samt om materialet kommer att

anonymiseras eller förstöras. Redogör för vilken tillgänglighet datamaterialet har och hur det förvaras samt hur

erforderligt sekretesskydd erhålls.

För all formulärsdata i projektet gäller att den förvaras inlåst vid respektive enhet.

Sammanställning av data görs så att det ej går att identifiera forskningspersonerna. All

publicering sker på sådant sätt att en enskild försökspersons resultat ej kan identifieras. All
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datahantering sker på pseudonymiserade data. Resultaten kommer att lagras, bearbetas och

sammanställas både manuellt och datoriserat med beaktande av sekretesskydd enligt gällande

datalag.

För hantering av blodprover se ovan.

Enheternas journalsystem (Take Care) kommer att användas för sedvanliga journalanteckningar.

Datainsamlingen av frågeformulär genomförs av respektive enhets administratör(er). Enhetens

administratör sätter frågeformulären i för ändamålet avsedda pärmar och varje frågefomulär ges i

samband med detta en unik kod. För cv framtida elektronisk datainsamling via läs-/skrivplatta

(iPad) gäller att en unik kod ges varje patient då datainsamlingen påbörjas och inga

personuppgifter finns lagrade i detta system. Kodnyckcl bevaras i låst journalskåp.

Datainsamlingen av journaldata genomförs av huvudansvarig forskare, Gunnar L Olsson samt

Indre Bileviciute Ljungar gällande journaldata från Danderyds sjukhus.

2:7 Redogör för tidigare erfarenheter (egna och/eller andras) av den anvanda

proceduren, tekniken eller behandlingen

_______________ _______________

Särskilt angeläget är att redovisning av risker fbr komplikationer görs tydliga och i ffirekommande fall med

angivande av relevanta publikationer. Vid nya behandlingar av patienter, t.ex. med läkemedel, bör anges hur

många patienter (med aktuell eller annan åkomma) som tidigare erhållit föreslagen behandling,

läkemedelsdosering (eller annan dosering) samt hur långa behandlingsperioder som studerats.

KBT har en mycket god empirisk grund och utgör förstahandsval vid ett flertal olika svårigheter,

däribland depression (SBU, 2003). Avseende långvarig smärta har KBT ett mycket gott stöd och

framstår som den mest lovande modellen för rehabilitering (SBU, 2000; SBU 2006, Morley et al.,

1999).

ACT är en bchandlingsmodell som utvecklats inom KBT. Behandling med ACT har visat sig ha

effekt i en rad olika sammanhang, däribland stress- och smärtrelaterad sjukfrånvaro (Bond &

Hayes, 2002; Bond & Bunce, 2000; Dahl & Wilson, 2003; Dahl & Nilsson, 2001), anorexia

(Heffner, Sperry, Eifert, & Detwciler, 2002), generaliserad ångest (Roemcr & Orsillo, 2002) och

psykotisk problematik (Bach & Hayes, 2002).

Vår kliniska forskargrupp har genomfört tre tidigare randomiserade kontrollerade studier för att

utvärdera effekterna av ett behandlingsprogam baserat på ACT för vuxna patienter mcd långvarig

smärta. Den första av dessa var en randomiserad kontrollerad studie med vuxna med

whiplashassocierade besvär där ACT som tillägg till TAU utvärderats i jämförelse mcd TAU.

Resultaten i denna studie indikerade att behandlingen påtagligt ökade deltagarnas

funktionsförmåga och livskvalitet (Wicksell et al., 2008). Vidare genomfördes en randomiserad

kontrollerad studie för att undersöka behandlingseffekt av ACT för individer med Fibromyalgi.
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Resultaten är i linje med våra tidigare studier och pekar på att ACT är en effektiv behandling vid

Fibromyalgi, samt att psykologisk flexibilitet medierar positiva behandlingsutfall (Wicksell et al.,

2013). Då samsjukligheten mellan Fibromyalgi och ME/CFS är hög och symtombilden till stor

del överlappar motiverar detta att utvärdera ACT för ME/CFS. Nyligen publicerades ytterligare

en randomiserad kontrollerad studie vilken jämförde ACT med annan aktiv behandling för

långvarig smärta vilken ytterligare ger stöd för behandlingsmodellens effektivitet i att minska

smärtrelaterad funktionsnedsättning (Kemani et al., 2015). Avseende barn och ungdomar har vi

genomfört två studier. En pilotstudie genomfördes för att utveckla den kliniska modellen för den

aktuella patientgruppen, samt för att undersöka effekterna av en dylik intervention. Resultaten var
mycket lovande (Wicksell et al., 2007). Därefter genomfördes en randomiserad kontrollerad

studie där denna intervention (KBT/ACT) jämfördes med ett individualiserat multidisciplinärt

omhändertagande inkluderandes amitriptylin. Även i denna studie illustrerades modellens

användbarhet, även ijämförelse med kontrollgruppen (Wicksell et al., 2009).

3. Uppgifter om forskningspersoner

3:1 Hur görs urvalet av forskningspersoner? (Sep. 9 bil, nr 3 och p. 3:1 i Vägledning till ansökan)

Med forskningsperson avses en levande människa som forskningen avser. Ange urvalskriterier (inklusion och

exklusion). Redogör fi5r på vilket sätt forskaren kommer i kontakt med/får kännedom om lämpliga

forskningspersoner. Om annonsering sker, ska annonsmaterialet insändas som bilaga (se p. 9 bil. nr 3). Om t.ex.

barn eller personer som tillffilligt eller permanent inte är kapabla att ge ett eget informerat samtycke ska ingå i

projektet, ska detta särskilt motiveras. Om vissa grupper utesluts från deltagande i projektet ska detta särskilt

motiveras.

Annonsering sker ej.

Till enheten remitteras vuxna patienter med ME/CFS-diagnos från sin husläkare enligt

rekommendationer i VISS (http://viss .nu/Handlaggning/VardprogramfNervsystcmct-och

smarta/Kroniskt-trotthetssyndrom-efter-genomgangen-infektion1/), patienter remitteras även via

ME/CFS-projektet, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus. 1 samband med

nybesök och de semistrukturerade intervjuer som görs vid dessa besök tillfrågas patienten om

deltagande i studien utifrån nedanstående inklusions- och exklusionskriterier.

TNKLUSIONSKRITERIER:

1. Remitterad till en spccialistvårdsklinik inriktad mot diagnostik och behandling av ME/CFS

2. l8årelleräldre

3. Uppfyller diagnoskriterier för ME/CFS
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4. Problematiken är behandlingsresistent (d.v.s. otillräcklig effekt från tidigare behandlingar och

unimodal behandling bedöms ej leda till substantiell och varaktig symptomreducering)

5. Pat uppvisar betydande funktionsbegränsningar (bedömd utifrån cut-off-gränser på

frågeformulär och nybesöksintervju)

6. Stabil medicinering de senaste 2 månaderna och inga planerade förändringar i medicinering

EXKLUSIONSKRITERIER:

1. Spontanfi5rbättring kan förväntas (utan behandling)

2. Psykiatrisk komorbiditet a) bedöms vara huvudskälet till begränsningarna, eller b) bör

omedelbart bedömas och eventuellt behandlas, eller c) kan komma att inverka negativt på den

behandling som ges inom ramen för studien. Psykiatriska svårigheter är definierade

(operationaliserade) i screcningprotokollet och inkluderar bedömning av ex.vis depression,

ångest, ätstörningar

3. Betydande risk för suicid

4. Dålig samarbetsförmåga, definierad som upprepade uteblivna besök under bedömnings

/utredningsfasen.

5. Otillräcklig förmåga att förstå och tala svenska (bedömd oförmåga att tillgodogöra sig

behandlingen på grund av språkliga svårigheter)

6. Pågående eller nyligen genomförd KBT-behandling

7. Andra behandlingar (medicinska, psykologiska, sjukgymnastiska) planerade inom en

sexmånadersperiod.

3:2 Ange relationen mellan forskare/försöksiedare och forskningspersonerna

Behandlare (t.ex. läkare, psykolog, sjukgymnast) - forskningsperson (t.ex. patient, klient)

Kursgivare (lärare) - student

Arbetsgivare - anställd

Annan relation som kan tänkas medföra risk för påverkan. Beskriv:

3:3 Redogör för det statistiska underlaget för studiepopulationens (-ernas)/

undersökningsmaterialets (-ens) storlek (Se p. 3:3 i Vägledning till ansökan)

Redovisa statistisk styrka, så kallad “power”- beräkning eller redovisa motsvarande överväganden som tydliggör

studiens möjligheter att besvara frågeställningarna.
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Baserat på tidgare studier med ett liknande behandlingsprotokoll (Wicksell et al., 2009; Wicksell

et al., 2013; Kemani et al., 2015) har vi genomfört poweranalyser för att estimera en adekvat

samplestorlek för att detektera relevanta skillnader mellan betingelserna i den randomiserade

kontrollerade behandlingsstudien. Beräkningarna, baserade på effektstorlekar motsvarande de i

studien av Kemani et al., 2015, p=O.05, power=0.80 indikerar att vii den randomiserade

kontrollerade studien för att upptäcka skillnader mellan grupperna behöver inkludera minst 32

patienter i varje arm. Beräkningarna är dock approximativa, och vi behöver ta hänsyn till att

effektstorlekarna kan vara mindre. Dessutom behövs ett tillräckligt stort sample för att prediktor-,

moderator-, och mediatoranalyser skall kunna genomföras. Från tidigare erfarenheter gör vi också

bedömningen att det finns betydande risk för avhopp. Totalt gör vi bedömningen att studien bör

inkludera minst 64 deltagare, och att vi bör bedöma ca 100 patienter för inklusion. Kontinuerliga

analyser av behandlingarnas effekter kan göras för att säkerställa att ej för få eller för många

patienter inkluderas. Powerberäkning för sambandsanalyser av psykologiska, neurologiska,

immunologiska samt endokrinologiska data baseras på tidigare studier inom fältet, där N> 150

antas ge stabila korrelationer (ex.vis Maes et al., 2012; Brenu et al., 2012). En mer detaljerad

beskrivning återfinns i forskningsplanen (se bilaga 2).

3:4 Kan forskningspersonerna komma att inkluderas i flera studier samtidigt

eller i nära anslutning till denna? 1 så fall, vilken typ av forskning?

(Se p. 3:4 i Vägledning till ansökan)

Utöver att använda data för att utvärdera behandling kommer vi att göra sambandsanalyser

mellan t.ex. symtomparametrar (intensitet, duration etc) och andra variabler, t.ex. depression,

psykologisk flexibilitet och nivåer av cirkulerande cytokiner i blod genom att använda predata.

Sambandsanalyser med predata från samtliga vuxenpatienter som remitteras till enheten görs i

syfte att undersöka prediktorer och moderatorer, samt i utvecklingen och valideringen av

frågeformulär (se bilaga 5).

3:5 Vilket försäkringsskydd finns för de forskningspersoner som deltar i projektet?

Det åligger forskningshuvudmannen att kontrollera att det finns försäkring som täcker eventuella skador som kan

uppkomma i samband med forskningen.

Vår bedömning är att ingen betydande risk för negativa effekter föreligger till följd av

rehabiliteringsprogrammet eller med avseende på mätningarna. Samma försäkringsskydd som

gäller för alla personer vårdade inom hälso- och sjukvård. Utökat skydd bedöms ej som relevant

för denna studie.

3:6 Vilken ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår till de forskningspersoner

som deltar i projektet och när betalas ersättningen ut? Utförligare beskrivning kan länmas i bilaga.

(Se p. 9 bil, nr 11 och p. 3:6 i Vägledning till ansökan)

Ersättning för obehag och besvär. Ange belopp (före skatt):
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst D Ja Nej

Reseersättning D Ja Nej

Befrielse från kostnader för läkemedel Ja Nej

Befrielse från andra kostnader. Vilka?

Andra förmåner. Vilka?

När betalas ersättningen ut?

Ingen ersättning betalas ut

4. Information och samtycke

4:1 Proceduren för och innehållet i den information som lämnas då forskningspersoner

tillfrågas om deltagande

(Se p. 9 bil, nr 4 och Vägledning till forskningspersonsinformation.)

Enligt 16 § lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska forskningspersonen

informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att

användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i

forskningen är frivilligt och forskningspersonernas rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Beskriv hur och

när information ges och vad den innehåller. Ange vem som informerar. Normalt ska en kortfattad och

lättf’örståelig skriftlig information ges. Dema skriftliga information ska bifogas ansökan (se p. 9 bil. nr 4). Om

ingen eller ofullständig information ges, måste skälen för detta noggrant anges.

Vid nybesök informeras patienten om syftet med screeningen och om den aktuella studien. Om

patienten efter screening bedöms vara aktuell för studien informeras patienten om detta vid

återföringen av den läkare och psykolog som genomfi5rt screeningen. Patienten får i lugn och ro

läsa igenom den skriftliga informationen rörande studien vilken innehåller information om vad

studiemedverkan innebär för deltagarna samt hur data förmedlas och hanteras (se bilaga 4).

4:2 Hur och från vem inhämtas samtycke? (Se Vägledning till forskningspersonsinformation)

Beskriv proceduren; vem som frågar, när detta sker och hur samtycket dokumenteras. Utförlig redovisning är

särskilt viktig då barn eller personer med nedsatt beslutskompetens ingår i studien, likaså vid studier av en

grupp/grupper, t.ex. skolklasser, föreningar, organisationer, företag, kyrkosamfund, församlingar eller grupper

som interagerar inom sociala medier.

Patienten tillfrågas om medverkan i studien av den läkare och psykolog som genomför

screeningen och som har bedömt patienten utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier.

Efter betänketid får patient sedan skriva under ett godkännande av deltagande i studien.
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5. Forskningsetiska överväganden

5:1 Redogör för alla risker som deltagandet kan medföra

Dessa kan vara t.ex. fysisk eller psykisk skada, smärta, obehag eller integritetsintrång på kort eller lång sikt.

Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga riskerna som nämns ovan samt vilken beredskap som

finns för att hantera sådana komplikationer. Ange vilka/de metoder som kommer att användas för att efterforska,

registrera och rapportera oönskade händelser.

BEHANDLING

Behandlingen syftar till att deltagarna skall återgå till ett aktivt liv vilket innebär att, successivt,

öka aktivitetsnivå. Detta innbär utförande av aktiviteter som undvikits p.g.a. symtom och annat

obehag. Dock bedöms ej några risker för negativa effekter av rehabiliteringsprogrammet

föreligga (se ex.vis Dougall et al., 2014).

MÄTNINGAR

Mätningarna sker genom självskattningar utifrån formulär, intervjuer, blod- och salivprov,

fysiologiska samt neurofysiologiska tester. Blodprovstagning kan utgöra ett momentant obehag

men bedöms ej innefatta några risker eller betydande påfrestningar för deltagarna. Fysiologiska

tester som genomförs syftar till att undersöka symtompåverkan och kan innebära tillfälliga

symtomökningar under själva testproceduren. Baserat på flertalet tidigare studier på patienter

med ME/CFS där liknande undersökningsmetodik använts bedöms detta ej medföra skada på kort
eller lång sikt.

5:2 Redogör för möjlig nytta för de forskningspersoner som ingår i projektet (gäller

särskilt behandlingsforskning)

Deltagare kan på sikt dra nytta av den ökade kunskapen om ME/CFS. Deltagarna får genom sitt
deltagande tillgång till beprövade strategier att hantera somatiska symtom (trötthet/utmattning,

smärta) och ges genom tillämpning av dessa strategier möjligheter att leva ett mer aktivt liv med

ökad livskvalitet.

5:3 Identifiera och precisera om eventuella etiska problem (fördelar/nackdelar) kan uppstå

i ett vidare perspektiv genom projektet (Se p. 5:3 i Vägledning till ansökan)

Här kan redovisas om exempelvis vissa grupper (andra än de forskningspersoner som ingår i

forskningsprojektet) kan komma att utpekas/få hjälp som ett resultat av studien.

Studien innebär en utvärdering av en klinisk KBT-baserad modell (ACT) som hittills inte testats

på denna patientgrupp. Dock finns flertalet randomiserade kontrollerade studier vilka stödjer

KBT-baserad behandlings effektivitet vid ME/CFS-problematik samt flertalet studier vilka

stödjer ACT vid långvariga svårbehandlade smärttillstånd. Således indikerar kliniska och
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forskningsmässiga erfarenheter patientnytta för den enskilda dcltagaren. Om positiva resultat

uppvisas kan studien leda till ökad patienttillgänglighet och implementering av modellen i andra
delar av sjukvården.

Flera aktörer kan identifieras för vilka nyttan skiljer sig åt. Nyttan överväger riskerna med
forskningen.

1. Forskningspersoner: Ökad kunskap om kroniskt trötthetssyndrom utifrån både biologiska och
psykologiska faktorer leder till bättre omhändertagande av patienterna. Färre onödiga

undersökningar (alternativt fler relevanta undersökningar).

2. Anhöriga: Ökad kunskap leder sannolikt till mindre oro. Ett förbättrat patientomhändertagande

ger sannolikt ökad livskvalitet också för de drabbades anhöriga.

3. Sjukvården: Bättre anpassad vård av patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Bättre

hushållning med resurserna bl a genom färre vårdkontakter. Nöjdare patienter.

4. Samhället i övrigt: Ett bra omhändertagande av patienterna i dessa målgrupper kan medföra

besparingar i form av minskad arbetsfrånvaro och vårdkonsumtion.

6. Redovisning av resultaten

6:1 Hur garanteras forskningshuvudmannen och medverkande forskare tillgång till data

(anges vid t.ex. uppdragsforskning) och vem ansvarar för databearbetning och

rapportskrivning?

(Spi1 i Vägledning till ansökan)

Ej uppdragsforskning.

Ingående forskare ansvarar för databearbetning och rapportskrivning. Inget yttre

inflytande över tolkning av resultat är aktuellt.

6:2 Hur kommer resultaten att göras offentligt tillgängliga? Kommer studien att insändas

för publicering i tidskrift eller publiceras på annat sätt? (Se p. 6:2 i Vägledning till ansökan)

Ange i vilken form resultaten planeras offentliggöras samt tidsplan för detta.

Resultaten kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift inom området samt vid nationella och

internationella kongresser.

6:3 På vilket sätt garanteras forskningspersonernas rätt till integritet när materialet

offentliggörs/publiceras?

___________________________________________

Redovisas resultat på statistisk gruppnivå? Beskriv procedurer eller metoder för avidentifiering/anonymisering.

Resultat redovisas enbart på statistisk gruppnivå. Det kommer inte gå att identifiera den enskilda
individen.
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7. Redovisning av ekonomiska förhållanden och
beroendeförhållanden

Redovisning enligt punkterna 7:1-7:3 syftar till att tydliggöra alla direkta eller indirekta

förhållanden, som kan tänkas påverka forskarens relation till forskningspersonerna (vid

t.ex. informations-, samtyckes-, genomförandeprocedurer).

7:1 Vid uppdragsforskning

Ange uppdragsgivaren t.ex. ett företag (vid klinisk läkemedelsprövning eller prövning av andra nya produkter),

en organisation eller en myndighet.

Namn: Kontaktperson:

Adress: Telefon/mobiltelefon:

Ange uppdragsgivarens relation till forskningshuvudmannen/medverkande forskare, t.ex.

anställningsförhållande

Ej aktuellt.

7:2 Redovisa eventuella ekonomiska överenskommelser med uppdragsgivare eller

andra finansiärer (namn,_belopp)

______
_____ ______ ____

Vid klinisk läkemedelsprövning bör hänvisning ske till ingånget avtal med sjukvårdshuvudmannen. Liknande

överenskommelser kan förekomma vid annan uppdragsforskning och bör redovisas på samma sätt. Separata

överenskommelser med denide som ska genomföra forskningen ska redovisas. Belopp som kommer att erhållas

för studien/ersättning till klinikenlgenomföraren, vad ersättningen bör täcka och ev. belopp som erhålls per

forskningsperson, bör också anges här.

Ej aktuellt.

7:3 Redovisa forskningshuvudmannens, huvudansvarig forskares och medverkande

forskares egna intressen

Här redovisas t.ex. aktieinnehav, anställning, konsultuppdrag i finansierande företag, eget företag som kan

(direkt eller indirekt) ekonomisk vinst av forskningen.

Inga.

8. Undertecknande

Behörig företrädare för sökande forskningshuvudman enligt p. 1:2.

Ort: Stockholm Datum: 7Ö tS 0Z Z
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Namnförtydligande: Rikard Wicksell

Tjänstetitel: Sektionschef, Med dr, Psykolog

Undertecknad forskare som genomför projektet (kontaktperson) enligt p. 1:3 intygar härmed att forskningen

kommer att genomföras i enlighet med ansökan.

Ort: Stockholm Datum:

Signatur: j

Namnförtydligande: Gunnar OIson

Tjänstetitel: Docent, Overläkare



ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 22

9. Förteckning över bilagor (Se p. i Vägledning till ansökan)

Dokument som, i tillämpliga fall, ska bifogas om inte motsvarande information finns i blanketten har markerats

med x. Markera de bilagor som skickas in med denna ansökan.

Insänd Bil Beskrivning Klinisk Annan
med nr läkemedels- forskning

ansökan
1 Deltagande forskningshuvudmän och medverkande forskare

(kontaktpersoner) vid forskning där mer än en x x
forskningshuvudman deltar. Se p. 1:4

2 För fackmän avsedd forskningsplan, vid behov även för lekmän
avsedd bilaga. Sep. 2:1 och Vägledning till x x
forskningsplanlforskningsprotokoll (program)

E Annonsmaterial för rekrytering av forskningspersoner. Se p. 3:1
och i Vägledning till ansökan p. 3:1 X X

4 Skriftlig information till dem som tillfrågas. Se p. 4:1 och
Vägledning till forskningspersonsinformation och (i x x
fZ5rekommande fall) separat samtyckesformulär

‘,-7I 5
Li Enkat, frageformular. Se p. 2:4 x x

6 Gemensam EU blankett (gäller from, den 1 maj 2004), gäller
[ även vid ändring. För information se Läkemedelsverkets hemsida, x

www.lakemedelsverket.se
“ Sammanfattning av protokollet på svenska x

8 Prövarhandbok alt. bipacksedel/produktresumé/IB x

9 Intyg från verksamhetschef/motsv. om resurser för
forskningspersonernas säkerhet. Sep. 1:5 och förslag till x x
utformning av resursintyg i Vägledning till ansökan p. 1:5

10 CV för forskare (samma som p. 1:3) med huvudansvar för
genomförandet, redovisa forskarens (- arnas) kompetens av x x
relevans för studien. Se Vägledning till ansökan p. 1:3

D li Beskrivning av ersättning till forskningspersoner. Se p. 3:6 och
i Vägledning till ansökan p. 3:6 X X

Övriga bilagor som bifogas ansökan:
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The prevalence and impact of psychoneuroimmunological factors in Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: treatment effects and mechanisms of action of
Acceptance and Commitment Therapy

Purpose and Aims

Despite over 50 years of research, Myalgic Encephalomyelitis, also referred to as Chronic Fatigue
Syndrome (ME/CFS), is a condition with often very debilitating symptoms and consequences for the
individual patient with no evidence-based treatment to date. A large number of individuals remain
severely disabled due to ME/CFS. Medical treatments are insufficient, and cognitive bchaviour therapy
(CBT) is normally recommended to improve seif-management. However, many individuals do not
benefit from CBT and further developments are clearly required. Recent developments witbin CBT have
suggested the utility of interventions based on acceptance and mindfulness strategies, particularly
Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is quickly gaining in popularity and is adopted by
an increasing number of clinicians. In patients with chronic pain, a very common symptom in the
ME/CFS group, very promising effects on functioning and quality of life have been shown by us and
others in randomized controlled trials. In 2011, ACT received full scientific cvidence for efficacy for
patients with chronic pain (APA, 2011)). However, to date, there is no research evaluating the utility of
ACT for ME/CFS. Also, it is not known if the treatment effects differ between subgroups of patients
(predictors), nor what the psychological and biological mechanisms of action (mediators and
moderators) are. Therefore, large and well-controlled studies to confirm and evaluate the effectiveness
of ACT are urgently needed.

The overarching aim of this project is to evaluate ACT for patients with Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, to investigate if, how, and for whom this treatment
works.

Survey of the field

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatige Syndrome

The main criterion for diagnosis is a significant degree of new onset, unexplained, persistent, or
recurrent physical and mental fatigue that substantially reduces activity level (Carruthers et al., 2011;
Fukuda et al., 1994). Although the condition has been well-known for more than 50 years, the
pathophysiological mechanisms remain unknown (Leonard A. Jason et al.). Therefore, the diagnosis is
given based on exclusion of other expianations of the symptomatology. As a consequence, the
additional criteria used for diagnosing have varied and even to date, different criteria are used
(Brurberg, Fonhus, Larun, Flottorp, & Malterud, 2014; Carruthers et al., 2011; Fukuda et al., 1994;
Wessely & Powell, 1989). However, specific additional symptoms have been stressed more than other
symptoms by several definitions, in particular what is called post-exertional malaise and more
recently, post-exertional neuroimmune exhaustion (PENE). One of the most widely used definitions,
the Canadian clinical case definition, specifies that post-exertional malaise (PEM) andlor fatigue must
occur afler exertion (physical or mental) with a loss of physical or mental stamina, rapid muscle or
cognitive fatigability, usually lasting 24 hours or longer before recovery. In addition, there need to be
two or more neurological/cognitive manifestations (e.g., confusion, impairment of concentration and
short term-memory). Furthermore, there also needs to be unrefreshing sleep or poor sleep quantity or
rhythm disturbance, as weil as a significant degree of arthralgia andlor myalgia. Finally, there needs to
be at least one symptom from two of the following categories: autonomic manifestations (neuraliy
mediated
hypotension, orthostatic dysfunction, light headedness), neuroendocrine manifestations (e.g., recurrent
feelings of feverishness and cold extremities) and immune manifestations (e.g., recurrent sore throats).
These criteria have been shown to discriminate a more impaired group of patients in comparison to
those fulfilling the CDC-criteria, also known as the Fukuda criteria (Fukuda et al., 1994; L. A. Jason et
al., 2012). Still, it is possible to diagnose two individuals with the same symptoms regarding fatigue,
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post-cxertional malaise andlor fatigue, sleep dysfunction and pain, but with totally differing symptoms
from the neurological/cognitive, autonomic, neuroendocrine and immune criteria. As a conscquence,
inciusion critcria in research studies have often been based on different definitions of the
illness/diagnosis, which in itseif has complicated the development of knowledge and effective
treatment of this illness (Morris & Maes, 2013).
ME/CFS is often very detrirnental to the individual patients functioning and quaiity of life,
psychosocial as weil as work-related. Cross-sectionai studies report temporary or permanent sick-leave
for about 50 % of patients (Collin et al., 2011).
The prevalence numbers varies between 0,01 and 3 %, probably in large part duc to the use of
different diagnostic criteria in studies. The prognosis for spontaneous recovery is generally very weak,
less than 10 % recover (Afari & Buchwald, 2003). The problem of the use of different diagnostic
criteria is also seen in experimental studies, where no consistent abnormalities have been found. Given
the contradictory resuits in this field of research, it is plausible to assume that pathophysiological
mechanisms differs within the ME/CFS-group (Natelson, Haghighi, & Ponzio, 2002). As an example
Natelson et al reviewing immunologic pathoiogy in ME/CFS patient found 4 randomized controlled
studies showing increased levels of inflammatory cytokines in ME/CFS while 5 studies demonstrated
no differences. We propose that these different resuits are duc to that different subgroups of patients
were studied, probably with different pathophysioiogic mechanisms. This points to the need of much
further study concerning pathological mechanisms. The possibility to subgroup patients on the basis of
symptoms, psychological, neurological, endocrinological and immunological factors seems of utmost
importance for the development of assessment and treatment methodology (L. A. Jason et al., 2010).
To date, there is a lack of studies investigating such research questions. A recently published study by
Hall et al, showed a preliminary link between stress management skills, cortisol awakening response
and degree of post-exertional malaise, where better stress management skills showed a relation to less
post-exertional malaise via cortisol awakening response (Hall et al., 2014). This clearly points to the
further need of studies that investigate the reiationships between psychological, biological factors and
degree of symptoms in this illness, as weil as the need for further research aimed at possible targets of
treatment.

Treatment for ME/CFS

Several systematic reviews and meta-analyzes have examined the effects of treatments for ME/CFS. To
date, there are no treatments for ME/CFS with strong scientific support, neither immunological,
pharmacological or other medical treatments have demonstrated clear treatment effects (Chambers,
Bagnall, Hempel, & Forbes, 2006). However, cognitive-behavioral therapy (CBT) has consistently
shown positive treatment outcomes in randomized controlled trials (Price, Mitchell, Tidy, & Hunot,
2008; Reid, Chaider, Cleare, Hotopf, & Wessely, 2011). Still, there is first and foremost a large
variation in the scope, content and measurements in studies that have evaluated CBT treatments for
ME/CFS, which complicates the interpretation of treatment effects across studies, and points to the need
for further studies (ibid.). Secondly, it is probable that samples have differed duc to the use of different
diagnostic criteria and lack of analysis of moderators/subgroup-characteristics. Thirdly, CBT has come
to represent a wide variety of interventions leading to an unfortunate ambiguity regarding the active
components of the treatment (Turk, Swanson, & Tunks, 2008). Furthermore, predictors and moderators
(factors that influence treatment success) are not well known, but would substantially increase the
ability to match specific interventions to individuals or patient subgroups, thereby improving the
efficacy of the interventions. Finally, the process by which CBT is effective (the mechanisms of action)
is still unclear, which makes it difficult to further develop the treatment (McCracken & Turk, 2002).

Previous research indicates that changes in psychological factors such as symptom focus, activity
focus, acceptance and self-efficacy are important for positive treatment effects (Brooks, Rimes, &
Chalder, 2011; Moss-Morris, Sharon, Tobin, & Baldi, 2005; Pardaens, Haagdorens, Van Wambeke,
Van den Broeck, & Van Houdenhove, 2006; Wiborg, Knoop, Prins, & Bleijenberg, 2011; Wiborg,
Knoop, Stulemeijer, Prins, & Bleijenberg, 2010). However, there are no studies that have evaluated
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whether and how these factors influencc the effect of CBT or an equivalent treatment for ME/CFS.
The last two decades, CBT-oriented treatments have increasingly incorporated acceptance strategies,
particularly in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (S. C. Hayes & Wilson, 1994). During
the last ten years, the empirical support for ACT has gradually increased, especially in treatment for
chronic pain (Wicksell, Olsson, & Hayes, 2011). Since 2001, Olsson, Wicksell and colleagues at the
Division of Behavioral Medicine, Pain Center, Karolinska University Hospital in Stockholm, have
developed and evaluated an ACT-based behavioral medicine treatment program for children,
adolescents, and aduits with longstanding debilitating pain (Wicksell, Olsson, & Hayes, 2010). Results
from our own as weil as from other studies clearly demonstrate the utility of the treatment model,
which in large part has contributed to the treatment now having strong scientific support for chronic
pain according to the American Psychological Association (McCracken & Vowles, 2014; Wicksell,
Ahlqvist, Bring, Melin, & Olsson, 2008; Wickseil, Melin, Lekander, & Olsson, 2009) (APA, 2011).
In short, the treatment is aimed at improving functioning and quaiity of life by increasing the
individual’s ability to act effectively in accordance with personal values/goals even in the presence of
psychological and somatic symptoms (e.g. anxiety, pain and fatigue), in ACT called psychological
Jiexibility (Steven C. Hayes, Strosahi, & Wilson, 1999). A considerable number of cross-sectional
studies have shown a strong correlation between psychological flexibility and quality of life and
improved functioning, such as iower rates of depression and higher working capacity. In treatment
studies, psychological flexibility, to a much greater extent than symptom reductionlpain reduction,
mediated improvement of functioning and quality of life (Jensen et al., 2012; Wicksell, Olsson, et al.,
2010; Wicksell et al., 2011). Recently, factors related to psychological flexibility have also been
shown to be of significance in ME/CFS (Brooks et al., 2011). In summary, previous research points to
the relevance of evaluating the importance of psychological flexibility and the efficacy of ACT
treatment for ME/CFS.

Project description

The present research project constitutes a cross-sectional study based on pre-treatment data, a pilot
treatment study and a randomized controlled trial with active treatment (ACT) compared to waitlist
control and. The project includes analyses of treatment effects, predictors and moderators of treatment
success, and psychological as weil as biological mechanisms of change.

Sqjeific hypotheses and reseajquestions
Based on current research and clinical experience, we hypothesize that ACT treatment can improve
functioning and quality of life in patients with the main symptom fatigue, in line with previous
research evaluating treatment for patients with other debilitating symptoms where ACT has shown
evidence of efficacy, such as chronic pain and tinnitus. Furthermore, we hypothesize that ME/CFS is
not one single disease entity, and a subgrouping of patients will aid the identification of different
pathogeneses, as weil as predictors for successfui treatment outcome in ACT.
The overall aim of the research project is to increase the understanding of the relationships between
psychological, neuroimmunological and endocrinological factors in ME/CFS, and to evaluate the
effects of an ACT-based treatment program. More specifically, our aims are to, in a Swedish ME/CFS
sampie, investigate 1) the relationships between psychological, neurological, immunological and
endocrinoiogical markers as weil as physical activity and sleep; 2) evaluate the efficacy of an ACT
based behavioral medicine treatment on quality of life, functional capacity and degree of fatigue, and;
3) the importance of psychological, neurological, immunological and endocrinological factors as weil
as physical activity and sleep for the effects of an ACT-based behavioral medicine treatment. Each
aim is described in more detail below.
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1. The relationships between psychological, neurological, immunological, endocrinological markers
and physical activity and sleep in ME / CFS

Objective: To identify the prevalence of a) psychological factors (mental health, psychological
flexibility, acceptance, experiential avoidance, fusion, seif-efficacy, symptom focus, degree of
fatigue); b) immunologic dysfunction (pro-and anti-inflammatory cytokines, HMGB-1, CD 14, NK
cells); autonomic dysfunction (HRV, SSR, Orthostatic dysfunction); c) UPA dysfunction (daily
cortisol, NPY), and the relatioriship between thcsc factors and physical activity (measured with
Åstrands test and accelerometer), sleep (measured with accelerometer), functioning and quality of life.
Design and Methods: A prospective cross-scctional study of a group of adult individuals with ME/CFS
according to the Canadian clinical case definition. For power 0.8 and significance level 0.05, the
critical number of participants is estimated at 151, with an estimated 20% attrition, the number of
participants required is N = 180.
180 adult subjects are prospectively recruited to the study after assessment at the Pain Center,
Karolinska University Hospital Stockholm, at the ME/CFS outpatient clinic at Danderyds Hospital.
Written information about the study is given to all participants and written consent is required for
participation. Questionnaires relating degree of fatigue, sleep, depression, anxiety, pain, psychological
flexibility, acceptance, fusion, experiential avoidance, functioning and quality of life are administered
to participants as a part of their first visit/assessment. Psychometric data will be collected before
treatment, after treatment and 12 months after completion of treatment. Blood and cortisol sampling
and physical activity and sleep testing will be carried out before treatment, after treatment and 12
months after completion of treatment. HRV- and SSR-testing will be carried out before treatment.
Data Analysis: The correlations between factors, and the significance of these for functioning and
quality of life will be investigated with hierarchical regression analyzes and linear multilevel
modeling.

2. ACT-based behavioral nedicine treatmentfor ME/CFS - A pilot study

Objective: To preliminary evaluate the effects of an ACT-based behavioral medicine treatment
protocol designed for adults with ME/CFS, considering efficacy, treatment protocol and
measurements.
Design and Methods: Open case trial, adult individuals with ME/CFS according to the Canadian
clinical case definition are allocated to individual treatment and start treatment consecutively after
assessment at the Division for Behavioral Medicine, Pain Center, KS. The critical number of
participants is estimated at 27 for power 0.8 and significance level 0.05. With an estimated attrition,
the number of participants required is N = 35.

Participants and criteria for inciusion and exclusion

Participants will consist of consecutive patients with ME/CFS referred to Behavior Medicine, Pain
Center, at Karolinska University Hospital. In accordance with clinical routines, all referred patients
undergo a semi-structured medical and psychological screening interview. For eligible patients, this also
includes an assessment of exclusion criteria.

Criteria for eligibilily inciude: 1) Referred to a tertiary ME/CFS-care clinic, 2) ME/CFS-diagnoses,
3) symptoms are treatment resistant (i.c. insufficient effect from previous treatments, and other
treatments are not considered likely to result in substantial and retained symptom alleviation), 4)
symptoms resuits in substantial disability and reduced quality of life (as measured with questionnaires
or detected in screening interview), 5) stable medication during the past 2 months, and no planned
changes in medications (except possible dccreases of current medication during this treatment)

Criteria for exclusion are: 1) if psychiatric co-morbidity a) is considered the main reason for
disability, or b) rcquires irnmediate assessment and treatment, or c) may severely interfere with the
interventions in the present study. Psychiatric difficulties are operationalized in the screening protocol,
and include e.g. depression, anxiety and eating disorders, 2) substantial risk for suicide, 3) reduced
proficiency in Swedish (considered unable to follow the intervention duc to language difficulties), 4)
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ongoing CBT-oriented treatment, 5) other treatments (medical, psychological, physiothcrapy) or
rehabilitation programs planned (i.e. within the next 6 months).

3. ACT-based behavioral medicine treatment for ME/CFS - A randomized controlled trial

Objective: Evaluate the effects of an ACT-based behavioral medicine treatment protocol designed for
adults with ME/CFS.
Design and Methods: RCT, adult individuals with ME/CFS according to the Canadian clinical case
definition are randomly allocated to either individual treatment or waitlist after assessment at the
Division for Behavioral Medicine, Pain Center, KS. The critical number of participants is estimated at
60 for power 0.8 and significance level 0.05. With an estimated 20% attrition, the number of
participants required is N = 72.

Participants and criteria for inciusion and exclusion

Participants will consist of patients with ME/CFS referred to Behavior Medicine, Pain Center, at
Karolinska University Hospital. ln accordance with clinical routines, all referred patients undergo a
semi-structured medical and psychological screening interview. For eligible patients, this also includes
an assessment of exclusion cnteria.

Criteria for eligibility inciude: 1) Referred to a tertiary ME/CFS-care clinic, 2) ME/CFS-diagnoses,
3) symptoms are treatment resistant (i.e. insufficient effect from previous treatments, and other
treatments are not considered likely to result in substantial and retained symptom alleviation), 4)
symptoms results in substantial disability and reduced quality of life (as measured with questionnaires
or detected in screening interview), 5) stable medication during the past 2 months, and no planned
changes in medications (except possible decreases of current medication during this treatment)

Criteria for exclusion are: 1) if psychiatnc co-morbidity a) is considered the main reason for
disability, or b) requires immediate assessment and treatment, or c) may severely interfere with the
interventions in the present study. Psychiatric difficulties are operationalized in the screemng protocol,
and include e.g. depression, anxiety and eating disorders, 2) substantial risk for suicide, 3) reduced
proficiency in Swedish (considered unable to follow the intervention due to language difficulties), 4)
ongoing CBT-oriented treatment, 5) other treatments (medical, psychological, physiotherapy) or
rehabilitation programs planned (i.e. within the next 6 months).

Participants will, following screening and assessment, be randomized to ACT or WL using a
computerized program by an administrator (responsible for data collection but not involved in
delivering the treatment). The randomization sequence will be established prior to recruitment and
contained in coded, sealed envelopes.
Written information about the study is given to all participants and wntten consent is required for
participation. Measures of process and outcome variables will be collected weekly during the
treatment phase in conjunction with sessions. Questionnaires and other measurements will be collected
as in study 2.

4. Predictors/moderators and mediators of the efficacy ofACT-based behavioral medicine treattnent
for aduits with ME/CFS

Objective: To investigate the importance of psychoneuroimmunological factors, the amount and type
of ME/CFS symptoms in moderating the effect of psychological treatment (ACT) for adults with
ME/CFS, and to investigate the active mechanisms of the treatment.
Design and Methods: Measurements as in study II and III. Predictor- and moderator analyzes are used
to evaluate which level and/or type of psychological, neurological, immunological and
endocrinological factors and the amount and type of symptoms that are of importance for the effect of
ACT on functioning, quality of life and degree of fatigue. Mediation analyzes will be carried out to
evaluate which processes of treatment that leads to improvements in outcome variables. The critical
number of participants is estimated to be 68 participants for power 0.8 and significance level 0.05.
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With an estimated 20% attrition, the number of participants up to 9Oth
Data Analysis: The importance of each factor as weil as the importance of the amount and type of
symptoms for functioning and quality of life will be investigated with predictor- and moderator
analyzes, changes in the process measure psychological flexibility during treatment and its
relationship to changes in functioning and quality of life after treatment will be investigated with
mediation analyzes. Data will be explored with linear regression analysis and multilevel modeling.

Intervention

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

The ACT intervention is organized into 4 phases or components, each with different treatment
objectives (target processes/mechanisms). Exposure to previously avoided situations and private
experiences is considered the core intervention, emphasizing acceptance as an altemative to avoidance
in coping with negative reactions (such as fatigue and distress) that cannot be directly changed. In short,
the content of the ACT-oriented treatment is as follows. Phase 1 (preparing for behavioral change):
Initially, the dysfunctional character of longstanding fatigue syndromes is discussed, to alter the context
in which fatigue and other symptoms occur and facilitate a shift in perspective from symptom reduction
to valued living. Phase 2 (shifting perspective): Clarification of individual life values constitutes an
important part of treatment and is combined with an exercise in which the workability of previous
strategies to reduce symptoms and improve functioning is thoroughly evaluated. In essence, the
discussion of values and workability of previous strategies function to illustrate the possibility of
increasing functionality and life quality by accepting a certain amount of symptoms and distress. Phase
3 (values oriented behavior activation): Based on identified values, behavioral goals are defined,
followed by a discussion of gradual increase of previously avoided activities. Phase 4 (acceptance and
mindfulness): Throughout the treatment, the participant is encouraged to notice and accept unpleasant
private experiences, thus facilitating acceptance and defusion (being aware of a thought without acting
on its content) processes. Illustrations and metaphors are used to clarify central concepts such as
acceptance. Different exercises (e.g. mindfulness) are utilized to illustrate and practice acceptance of
symptoms and distress.

Statistical

To assess comparability of the groups, analyses of variance (ANOVA) will be conducted on pre
treatment data. Furthermore, prior to running parametric tests the data set will be analyzed to detect
possible violations of assumptions (e.g. normal distribution, homogeneity of variance, sphericity).
Treatment effects will be evaluated based on intent-to-treat analyses (lIT) using standard ANOVA,
possibly inciuding relevant covariates (ANCOVA). Effect sizes and actual power will be calculated (e.g.
partial eta-squared,). In addition, data will be analyzed using linear multilevel modeling (LMM), also
referred to as mixed regression models. Analyses of cost-effectiveness will be analyzed using ANOVA
and regression models. Predictor analyses will be based on standard regression models with pre
treatment data as predictors of post-treatment effects. Regression models will also be used to analyze the
interaction between moderators and treatment effects. The mediator analyses will follow guidelines
developed by Preacher and Hayes, using a cross-product of the coefficients approach and bootstrapping
of samples, which is today viewed as the best overall test of mediation (Baron & Kenny, 1986;
MacKinnon, Fairchild, & Fritz, 2007; Preacher & Hayes, 2004)

Psychometric instruments
All pre-treatment assessments will be performed prior to screening and randomization. Psychometric
data will also be coflected mid-treatment, irnmediately after end of treatment as weil as 3, 6, 12, and
24 months following end of treatment.
Instruments to assess treatment outcome, predictors/moderators, and mediators include ME/CFS
Disability Index (a modification of the Pain Disability Index, PDI), SF-36, EQ-5D, Multidimensional
Fatigue Inventory (MFI-20), Tampa Scale of Kinesiophobia (modified for fatigue-related
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kinesiophobia), Insomnia Severity Index (ISI), Hospital Anxiety and Depression Scale, Perceived Stress
Scale, Seif-efficacy Scale, Sickness Questionnaire and Psychological Inflexibility in Fatigue Scale
(developed from the Psychological Inflexibility in Pain Scale, (Wicksell, Lekander, Sorjonen, & Olsson,
2010). All questionnaires are validatcd or under validation in this project, and can be provided by the
principal investigator. Self-report questionnaires will be complctcd at the clinics (including
demographic information and weekly ratings). An administrator will be availablc if assistance is needed.

Laboratory tests
Analyses of blood and saliva.
HPA-axis and the stress system. Cortisol in saliva: Diumal variation and cortisol awakening response,
NPY
InflammationJinmunology: CRP, inflammatory cytokines, immunoglobulines, NK-cell activity,
HMGB1
Oxidative stress: Malonic acid dialdchyd, F2-isoprostancs
Leaking gut: Monocytes expressing CD14
Aliqutes will also be stored for future analyses in biobank (KS biobank 406 contact with Tommy
Söderström established).

Tests of the autonomic nerous system
Dysfunction of the autonomic nervous system is typical for a subgroup of ME/CFS-patients (Nijs &
Ickmans, 2013a). The physiotherapist in the team will perform a tilt-table test. Our preliminary resuits
in our ongoing pilot study shows that the reactions are quite different -- some patients have no increase
of symptoms whatsoever or any circulatory reaction, while in other patients the test is impossible to
complete duc to orthostatic reactions and dysautonomic increasc of symptoms.
In the neurophysiologic laboratory, we study heart rate variability (HRV), a standardized test for
mainly the parasympathetic nervous system. It has e.g. been hypothetized that the etiology of ME/CFS
could be an inflammation in the vagus nerve (Vaneizakker, 2013). Preliminary resuits reveal that
approximately 20 % of the patients have a pathological HRV during deep breathing.
SSR measures the sympathetic nervous system response to different stimulations.

Tilt table-test. After 10 minutes rest on a bed, the bed is tilted 70 degrees for 20 minutes. Blood
pressure and heart rate is recorded as well as symptoms such as dizziness, pain, malaise, nausea
according to a standardized protocol. This gives information on orthostatism and orthostatic
dysfunction (increase of symptoms) (Nijs & Ickmans, 2013b).
In short, the patient is positioned in a horizontal position for 5 minutes on the tilt-table, in order to
secure that blood pressure and heart rate is stabilized. During this time, two measurements of blood
pressure, pulse and oxygen saturation will be carried out as well as questions regarding prevalence and
intensity of symptoms. These include degree of fatiguc, nausea, dizziness, headache, malaise, bodily
pain, and possible other symptoms according to the Canadian clinical case criteria.
Aftcr 5 minutes, the table is tilted to a 70 degrees inclination from honzontal, for a total amount of 20
minutes or until the patient asks to terminate the test. Symptom question sampling is carried out after
1,3,5,10,15 and 20 minutes. Measures of blood pressure, pulse and oxygen saturation is carried out
throughout the test.

Tests of physical activity and sleep
Åstrands test is a standardized submaximal fitness test on a test cycle. We do not perform maximal
effort testing due to the longstanding exhaustion after physical exercise (PEM) these patients often
experience (Smeets & Soest, 2009). From a submaximal test result, we can calculate maximal oxygen
uptake based on the patients age and average maximum heart rate at that age.
Actigraph is a wearable motion sensor, patients will carry this device for one week, 24 hours/day, pre
and post-treatment as well as at follow-up. This device collects data on activity and sleep pattems. It
has been widely used in physical activity research (Allet, Knols, Shirato, & de Bruin, 2010).
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Subgrouping

Data for subgrouping are collected from history, psychometric instruments and laboratory testing. The
purpose is mainly to find predictors of a positive cffect of our treatment model, but also to clucidate
different pathophysiologic mechanisms.
Based on research and clinical experience, hypotheses for subgroups with possible different etiology
are suggested as follows:
Sudden or gdual onset.
Basis for subgrouping: History
Hypothesis: Sudden onset probably related to acute infection!immunology. Gradual onset could be
relatcd to life stress factors.
Immunologic disturbance.
Basis for subgrouping: History: onset with infection, items from criteria (Fukuda and Canada).
Chemistry aberrations mainly increased inflammatory markers, e.g. cytokines.
Hypothesis: ongoing immunologic activity, possible autoimmunity.
Stress and the HPA axis.
Basis for subgrouping: History: severe stressful life events, psychometric data, diurnal cortisol, NPY.
Hypothesis: Longstanding stress as an etiologic factor. Different from infection/immunologic
aberrations?
Functional pain syndromes, FMS.
Basis for subgrouping: History, diagnose afier screening.
Hypothesis: a common etiologic pathway for thcse syndromes.
Functional pain syndromes, GI-symptoms, IBS.
Basis for subgrouping: History, IBS-diagnose, monocytes expressing CD14.
Hypothesis: a leaking gut. Lipopolysacharides induces immunologic responses could be detected via
increased CD 14.
Energy prQ ioxLci?iive_stress.
Basis for subgrouping: Åstrands test, F2-isoprostanes, malondialdehyd, mitochondrial dysfunction
(muscie biopsy in selected cases).
Hypothesis: oxidativc stress leads to disturbances of oxitative phosphorylation in mitochondria leading
to dccreased ATP availability that could explain the symptoms of ME/CFS.
Dysfunction of the autonomic nervous_system.
Basis for subgrouping: History, items from critcria (Fukuda and Canada). Orthostatic dysfunction test
(tilt table test), Heart rate variability (HRV) and sympathetic skin response (SSR).
Hypothesis: A primary neurologic disease of the autonomic nervous system has been proposed, e.g.
inflammation of the vagus nerve.

Blood and saliva sampling will be carried out prior to treatment, immediately after end of treatment
and 12 months following end of treatment.

Clinical significance
Our clinical experience, and more so, the research within this field, indicates that psychological,
neurological, immunological and endocrinological factors are all of importance in ME/CFS. Howcvcr,
there is a clear lack of studies investigating whether, and if so how, combinations of such factors are
relevant to the individual’s functioning and quality of life. Research in this area generally focuses on
one type of factors (e.g. immunological), which prevents a better understanding of the illness. If the
relationships between different types of factors can be made more evident, scientific research should
also focus on identifying common etiological and maintaining factors. Accordingly, the planned
studies will increase the possibility of identifying subgroups of patients, and different types of genesis
for this symptom complex. Also, a subgrouping of patients regarding different types of etiology,
symptomatology and comorbidity will increase the ability to match the right patient to the right
trcatment. Better knowiedge of psychological factors role in the disease will also aid the development
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of bettcr preventive and early interventions, which for example can counteract the development of
mental illness (e.g. depression and anxiety) for these paticnts. Improved treatment interventions can
increase the functional capacity and quality of life of the patient, and furthermore significantly reduce
social costs in terrns of reduced health care utilization and improved work capacity. The project
consists of point-of-care studies, research questions are developed on from clinical experience and
research within the clinical field. The proximity to the clinical activities also offers opportunities to
rapidly translate research findings into clinical practice, for example by modifying assessment and
trcatment. This integration of research into clinical practice is an important part of the process of
evidence-based care processes. The project is also expected to be the basis for the fonnulation of
guidelines for the management of patients with unexplained chronic fatigue, where pharmacological or
other medical interventions have had little or no effect.

The level of knowledge of this diagnosis has hitherto been very low among healthcare workers in
Sweden, the patients have very often been badly understood and often treated with counterproductive
cffects (this is asked for during the screening process). The knowledge of and use of ACT has
increased substantially during the last decade. We believe that these studies will show that ACT can be
an effective treatment for patients with ME/CFS and thus may have a great impact in the development
of treatments and care for these often very suffering patients.

Health economic considerations
Patients with ME/CFS are to a large part on sick-leave from work. To date, there are no studies
published investigating the costs for ME/CFS-patients in Sweden. We measure the degree of
employment at all time points (pre, post and follow ups), and also consumption of health care. Our aim
is firstly to increase functioning and quality of life.

Ethical considerations
We see no risk with the laboratory testing or the ACT-treatment. The treatment model (ACT)
is well established and adverse effect have not been reported.
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Appendix 1. Översiktlig beskrivning av protokoll för behandling

Översikt av behandlingsprotokollet

Totalt består behandlingen av ca 13 sessioner, tio av dessa sessioner ges av psykolog och tre ges av
läkare. Nedan ges en översiktlig beskrivning av behandlingens olika delar, format och syfte.

Behandlingsbeskrivning, ACT

ACT-protokollet delas in i tre olika behandlingsfaser. Dessa innehåller olika många sessioner, där
varje session har ett definierat tema. De olika fasema följer en i förväg definierad ordning. Inom varje
fas kan dock ordningen på sessionema anpassas utifrån patientens problem baserat på terapeuternas
bedömning.

Även om protokollet innehåller beskrivningar av interventioners topografiska form och
tillvägagångssätt är målsättningen att denna behandlingsmodell är principstyrd. Mcd andra ord kretsar
interventionsprotokollet kring några centrala principer och terapeuten fr genom protokollet riktlinjer
för hur man bör eller kan arbeta med dessa. Terapeuten måste dock göra kontinuerliga bedömningar av
hur och när olika moment skall genomföras.

s_Lidelsc för förändringsarbete

Session 1. Introduktion till behandling och genomgång av operanta principer (psykolog)

Övergripandc syfte:

Förmedla ramama ftir behandlingen

• Introducera operant terminologi utifrån patienternas problem-/undvikandebeteenden avseende
smärta och relaterat obehag.

• Kartlägga patientens smärtrelaterade hinder/undvikanden (inidusive en översiktlig funktionell
analys).

• Beskriva hur kort- och långsiktiga mål styr vårt agerande.

Session 2. Fysiologiedukation (läkare)

Övergripande syfte:

• Förse patienten mcd adekvat information om ME/CFS utifrån existerande forskning och
utifrån kroppens system och deras funktioner, i syfte att förändra den kontext i vilken symtom
upplevs (ex. att smärta eller utmattning inte ska upplevas som farliga).

• Förmedla en begriplig” modell som hjälper patienterna förstå sina symtom utifrån ett
beteendemedicinskt perspektiv (etiologi, upplevelse och beteende i given kontext).
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Session 3. Formulering av livsvärden (psykolog)

Övergripande syfte:

• Hjälpa patienterna komma i kontakt med, samt formulera och kiarifiera värden som ger deras
liv vitalitet och mening.

Session 4. Tydliggörande av livsvärden och formulering av värdeorienterade beteenden (psykolog)

Övergripande syfte:

• Hjälpa patienterna att tydliggöra formulerade värden som ger deras liv vitalitet och mening.
• Påbörja klargörande av centrala beteenden som är i linje med beskrivna värden (ger ökad

vitalitet).

Fas 2-Perspektivskifte

Session 5. Utvärdering av tidigare insatser och kreativ hopplöshet (psykolog)

Övergripande syfte:

• Undersöka baksidan och hopplösheten” i vissa kontrollstrategier
• Introducera villighet/acceptans som ett alternativ till en kontrollagenda avseende patientens

upplevda obehag.

Session 6. Kontroll, villighet, kognitiv de-fusion och medveten närvaro (psykolog)

Övergripande syfte:

• Hjälpa patienterna se tankar för vad de ‘egentligen” är tankar - så att de kan utvärderas
utifrån vilken funktion de har i förhållande till personens värden, som ett alternativ till att
fokusera på innehåll.

• Hjälpa patienterna förhålla sig till tänkande och erfarande som pågående (beteende-)
processer, och på så sätt styra bort från fokus på innehåll.

• Hjälpa patienten se hur beteenden kopplade till valda värden kan utföras samtidigt som de ger
utrymme för obehagliga reaktioner och erfarenheter.

• Peka på medveten närvaro som ett alternativ till ‘kamp med symtom!obehag”

Session 7. Målformulering

Övergripande syfte:

• Formulera beteenden som ligger i linje med tidigare formulerade värden (se Formulering av
livsvärden).

• Förmedla att detta är en pågående process, att i handling realisera sina värden
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Session 8. Om symtomens form och funktion (läkare)

Övergripandc syfte:

• Diskutera oro för kroppsliga reaktioner.
• Diskutera eventuella förändringar i medicinering.

Fas 3--Värdeorienterad_Beteendeaktivering

Session 9. Att överkomma hinder och svårigheter i relation till formulerade mål Övergripande syfte:

• Gå igenom principer för gradvis exponering.
• Definiera mål och delmål, i operationaliserade beteenden.

Session 10. Exponering, beteendeexperiment och skarpa övningar Övergripandc syfte:

Diskutera ACT-orienterade problemlösningsstrategier utifrån erfarenheter som gjorts.

Session 11. Rekrytering

Övergripande syfte:

• Identifiera beteenden i omgivningen som “styr” mot undvikande.
• Gör en plan för att hjälpa dessa personer att coacha på ett mer adekvat sätt

Session 12. Sammanfattning, repetition återfallspreventiva strategier

Övergripande syfte:

• Utvärdera och eventuellt justera operationaliserade beteendefdrändnngsmål.

Session 13. Uppföljning av session 8 och vidare diskussion (läkare)

Övergripande syfte:

• Diskutera ev frågor patienten har om andra hanteringssätt (medicin, alternativ medicin etc) i
relation till långsiktiga mål.
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Information och förfrågan om deltagande i forskningsstudie avseende
utvärdering av behandling och sjukdomsmekanismer vid MEICFS (Kroniskt

trötthetssyndrom)

Vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen, Karolinska Universitetssjukhuset,
arbetar vi för närvarande, i samarbete med Danderyds Sjukhus, för att utveckla
kunskapen om och behandling av ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Detta sker på
uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Vid Beteendemedicinska sektionen genomför vi nu en studie som undersöker om en
beteendemedicinsk behandlingsmodell baserad på Acceptance & Commitment
Therapy (ACT), är hjälpsam för individer med ME/CFS. Denna behandling har utifrån
kliniskt erfarenhet och forskning tidigare visat sig vara lämplig som
behandlingsalternativ vid långvarig smärta. Behandlingen innefattar totalt ca 13
besök hos psykolog och läkare, ca 1 gång i veckan, under 13-15 veckor

Utöver att delta som patient i behandlingen hos oss kommer du att:
• få fylla i ett antal formulär avseende symtom, funktionsförmåga och

livskvalitet innan, under och efter behandling samt vid uppföljningstillfällen;
• genomföra tester som undersöker neurofysiologiska funktioner. De

undersökningar som genomförs är väletablerade och bedöms ej vara
påfrestande eller medföra obehag.

• genomföra tester som undersöker fysisk aktivitet och kapacitet samt sömn,
innan och efter behandling samt vid uppföljning.

• lämna blod- och salivprover. Syftet med blod- och salivproven är att undersöka
nivåer av vissa ämnen i kroppens immun- och stressystem.

All information som samlas in kommer att skyddas. Du har rätt att alltid få reda på
vilka uppgifter som vi har, vad de har använts till och att ändra uppgifterna om
något skulle ha blivit fel.
Blod- och salivproverna kommer att analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet
och kommer att förvaras vid Karolinska Universitetssjukhuset biobanksenhet.
Proverna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. De
personuppgifter som noteras när ett prov tas kodas och förvaras på ett sådant sätt att
obehörig person kan inte se vem som lämnat ett visst prov. Proverna kommer endast
att användas på det sätt du givit ditt samtycke till. Eventuellt kan proverna komma att
sparas i syfte att användas för framtida ej planerad forskning. 1 sådant fall kommer en
ny etisk prövning att göras, vilket betyder att du kan komma att kontaktas igen för
samtyckesförfrågan. Om du ångrar att du gav tillstånd till att dina prover lagras vid
Biobanksenheten Karolinska Universitetssjukhuset har du möjlighet att få proverna
förstörda eller avidentifierade.
Vi bedömer att medverkan i studien, utöver blod- och salivprovstag ing, väletablerade
neurofysiologiska och fysiska tester samt ifyllande av formulär, inte innebär några
ytterligare påfrestningar eller personliga kostnader.

Allt material som samlas in under studien kommer att sammanställas i vetenskapliga
tidskrifter och presenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera deltagarna.

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Materialet kommer att bearbetas i statistiska analyser av vår forskningsgrupp, eller i
samarbete med annan forskargrupp. Som deltagare har du tillgång till dina
personliga resultat.

Ingen specifik försäkring har tecknats för projektet utan patientskadeförsäkring gäller.
Ersättning utgår inte för förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter kopplade till
projektet. All medverkan i denna studie är helt frivillig. Du kan, när som helst, utan
ytterligare motivering välja att avbryta din medverkan. Sådana beslut kommer inte att
påverka din fortsatta kontakt med sjukvården. Har du frågor eller funderingar om
studien är du välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänliga hälsningar,

Gunnar L Olsson Martin Jonsjö Rikard Wicksell
Forskningsansvarig Doktorand, Leg. Psykolog, Med dr, Psykolog

Docent, överläkare

gunnar.olsson@karolinska.se martin.jonsjo@karolinska.se rikard.wicksell@karolinska.se

08-51777270 08-51 777845 08-517 778 45

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie avseende behandling och
sjukdomsmekanismer vid MEICFS (Kroniskt trötthetssyndrom)

Jag har informerats om studien och fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått
dem besvarade.

Jag har läst informationsbiadet och jag väljer att delta i denna
forskningsstud ie vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen,
Karolinska Universitetssjukhuset.

Detta inbegriper att jag deltar i en beteendemedicinsk behandling baserad på
Acceptance & Commitment Therapy samt att jag före och efter behandlingen;

• skriftligt besvarar ett antal frågor om ME/CFS och hur detta påverkar livet;
• genomgår väletablerade neurofysiologiska undersökningar;
• genomför tester som undersöker fysisk kapacitet, aktivitet och sömn, samt;
• lämnar blod- och salivprov vilka lagras avidentifierade i en biobank.

Jag samtycker till att medverka i behandlingsstudien som utvärderar en ACT-baserad
beteendemedicinsk behandling för att öka funktionsförmåga och livskvalitet.

Jag godkänner att den information som samlas in muntligen, skriftligen, via
neurofysiologiska och fysiska tester samt blod- och salivprov används i utvärdering
av behandlingen och i utvecklingen av kunskap rörande ME/CFS (Kroniskt
trötthetssyndrom), och att informationen sammanställs så att alla deltagare och svar
är helt anonyma och publiceras i vetenskapliga tidskrifter vid studiens avslut.

Jag godkänner att kontakt tas med andra vårdgivare för att få information som är av
betydelse för rehabiliteringen och forskningen.

Jag förstår att deltagandet i studien är helt frivilligt och att jag när som helst under
studiens gång kan jag välja att avbryta behandlingen och min medverkan i studien.

Jag vet att mitt namn och andra kontaktuppgifter sparas i ett register som förvaras
skyddat vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen.

Underskrift:

_____________

N am nfö rtyd 1 iga nde:

_____________

Adress:

_____________

Telefon:

_____________

E-post:

______________

Smärtcentrum/Beteendemeciicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Förteckn ing över frågeformulär

se kommentarer gällande de formulär som är under utvärdering

Formulär Administrering

PIFS-12 (Psychological Inflexibility in
pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.1

Fatigue Scale [under utvärdering])

2 ME/CFS-DI (ME/CFS Disability Index) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

ME/CFS Acceptance Questionnaire
(ME/CFS AQ) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

4 SES (Seif-efficacy Scale) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

TSK- Fatigue (Tampa Scale of
pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.Kinesiophobia, 11 items)

TSK-ME/CFS (Tampa Scale of
6

Kinesiophobia, 11 items)
pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

7 SF-36 (Short Form 36 Health Survey) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

8
ME/CFS Symtomformulär (under

pre, post, 3m, 6m, 1 2m, 24m f.u.utvärdering)

9 HAD (Hospital Anxiety and Depression) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

10 EQ-5D (EuroQol 5-dimensions) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

11 Smärtteckning pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

MFI-20 (Multidimensional Fatigue
pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.1 nventory)

13 ISI (Insomnia Severity Index) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

14 Livshändelser pre

PSS (The Perceived Stress Scale, 10
pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.uitems)

16 SQ (Sickness Questionnaire) pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.

17 Concomitanttreatments pre, post, 3m, 6m, 12m, 24m f.u.
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Här nedan hittar Du några frågor eller påståenden. Vi vill veta hur ofta Du tycker att varje
påstående stämmer in på Dig, så som Ditt liv ser ut nu. På skalan här under finns några
alternativ. Välj det alternativ som passar bäst för varje påstående.

Hur utmattad har du varit i
genomsnitt den senaste veckan? LIO Lii L]2 [13 L14 [15 [16

inte alls utmattad oerhört utmattad

Den senaste veckan hur mycket
har utmattninghindratdig från att DO Lii L12 L13 L14 L15 L16
göra det du tänkt eller velat göra?

inte hindrat mig alls hindrat mig helt

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer alltid
aldrig mycket sällan sällan ibland ofta mycket

ofta

1. Jag ställer in planerade aktiviteter de dagar jag känner mig 1 2 3 4 5 6 7
utmattad.

2. Jag använder meningar i stil med: “Jag orkar inte”, “Jag är 1 2 3 4 5 6 7
inte tillräckligt bra”, “Jag har inte tid”, “Jag vågar inte”, “Jag
känner mig för utmattad”,

“Jag mår för dåligt” eller “Jag har inte lust”.

3. Jag måste förstå vad som är fel för att kunna gå vidare. 1 2 3 4 5 6 7

4. På grund av min utmattning planerar jag inte längre 1 2 3 4 5 6 7
framtiden.

5. Jag undviker att göra saker när det finns en risk att det 1 2 3 4 5 6 7
kommer göra mig utmattad eller att utmattningen bli värre.

6. Det är viktigt att förstå orsaken till min utmattning. 1 2 3 4 5 6 7

7. För att undvika utmattning låter jag bli att göra saker som 1 2 3 4 5 6 7
egentligen är viktiga för mig.

8. Jag skjuter upp saker på grund av utmattning. 1 2 3 4 5 6 7

9. Jag skulle göra nästan vad som helst för att bli av med min 1 2 3 4 5 6 7
utmattning.

10. Det är utmattningen som bestämmer i mitt liv, inte jag själv. 1 2 3 4 5 6 7

Ii. På grund av utmattning undviker jag att planera in aktiviteter. i 2 3 4 5 6 7

12. Det är viktigt att jag lär mig kontrollera min utmattning. i 2 3 4 5 6 7



Ange den grad av
livskvalitetdu tycker att du [12 [13 [14 []5 [16 [17
har för närvarande?

mycket mycket
låg hög

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
aldrig mycket sällan ibland ofta mycket alltid

sällan ofta

1. Det finns värdefulla saker som engagerar mig. 1 2 3 4 5 6 7

2. Jag har saker som är värda att kämpa för i mitt liv. 1 2 3 4 5 6 7

3. Jag vet vad jag tycker är viktigt i livet. 1 2 3 4 5 6 7

4. Jag vet vad jag vill uträtta i livet. 1 2 3 4 5 6 7



MEICFS Disability Index

Skattningsskalorna i detta formulär är gjorda för att mäta till vilken grad olika områden av ditt
liv störs av ME/CFS-symtom. Med andra ord, vi vill veta hur mycket dina symtom hindrar dig
från att göra de saker du normalt skulle göra, eller från att göra dem så bra som du normalt
skulle göra. Här nedanför finns sju typer av aktiviteter beskrivna.

Ringa in den siffra som bäst beskriver den grad av hinder du vanligen upplever, inte bara
när symtomen är som värst.

0 betyder inga hinder alls, 10 innebär att alla de aktiviteter som du vanligen skulle
engagera dig i har blivit helt hindrade av dina MEICFS-symtom.

1. Ansvarförhemmetoch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
familjen. Aktiviteter som har att inga helt
göra med hemmet och familjen. hinder hindrande
De innefattar sysslor och upp
gifter som du gör hemma, t ex
trädgårdsarbete, och ärenden
eller tjänster för andra familje
medlemmar, t ex att köra barnen
till skolan.

2. Rekreation. Hobbies, sport, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
idrott och andra liknande inga helt
fritidsaktiviteter. hinder hindrande

3. Social aktivitet. Aktiviteter med 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vänner och bekanta utanför inga helt
familjen, t ex fester, teater, hinder hindrande
konserter, att gå ut och äta, och
liknande.

4. Sysselsättning. Aktiviteter som 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
är en del av eller som direkt har inga helt
att göra med ens arbete. Aven hinder hindrande
oavlönat arbete, t ex
föreningsarbete, räknas in här.

5. Sexualliv. Frekvens och kvalitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sexuallivet, inga helt

hinder hindrande

6. Personlig aktivitet. Aktiviteter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
som innefattar det man behöver inga helt
göra för att vara oberoende i det hinder hindrande
dagliga livet, t ex att duscha, köra
bil, klä på sig, etc.

7. Livsuppehållande aktivitet. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grundläggande livsuppehållande inga helt
handlingar, såsom att äta, sova hinder hindrande
och andas.



Multiple Scierosis Acceptance Questionnaire (MSAQ) — MEICFS-version (v.1)

© Dr Kenneth 1 Pakenham, School of Psychology, The University of Queensland, Australia

Skaffa hur sant vart och ett av nedanstående påståenden är för dig genom att
använda den här skalan:

1 2 3 4 5 6 7
Aldrig Väldigt Sällan Ibland Ofta Nästan Alltid
sant sällan sant sant sant sant alltid sant sant

1. Mitt liv fungerar bra även fast jag har 1 2 3 6 7
MEICFS.

2. Det är ok att uppleva mina MEICFS- 1 2 3 4 5 6 7
symtom.

3. Ävenomsakerharförändratsleverjagett 1 2 3 4 5 6 7
normalt liv trots min MEICFS.

4. Det finns många aktiviteter som jag gör 1 2 3 4 5 6 7
när jag har ME/CFS-symtom.

5. Jagleverettfullvärdigtlivtrotsattjaghar 1 2 3 4 5 6 7
MEICFS.

6. Trots ME/CFS lever jag mitt liv som 1 2 3 4 5 6 7
planerat.

7. Att hålla mina ME/CFS-symtom under 1 2 3 4 5 6 7
kontroll har högsta prioritet när jag gör
något.__________________________

8. Innan jag kan göra upp några bestämda 1 2 3 4 5 6 7
planer måste jag få viss kontroll over mina
ME/CFS- symtom.

9. När min ME/CFS blir värre kan jag 1 2 3 4 5 6 7
fortfarande sköta det jag har ansvar för.

[10. Jag kommer att ha bättre kontroll över mitt 1 2 3 4 5 6 7
liv om jag kan kontrollera mina negativa

: tankar om ME/CFS.

11. Jag undviker att sätta mig i situationer där 1 2 3 4 5 6 7
mina ME/CFS-symtom skulle kunna öka.

12. För att jag ska kunna acceptera min 1 2 3 4 5 6 7
MEICFS måste det kännas ok.



1 2 T3 4 5 6
‘ Aldrig Väldigt Sällan Ibland Ofta Nästan Alltid

sant_jäiian_sant sant sant sant alltid sant sant

Hi Jag kämpar konstant med mina känslor 1 2 3 4 [ 5 6
som handlarom min ME/CFS.

14. Att kontrollera mina ME/CFS-symtom är 1 2 3 4 5 6 7
mer viktigt än andra mål i mitt liv.

15. Jag skulle gärna avstå från viktiga saker i 1 2 3 4 5 6 7
mitt liv för att kunna kontrollera mina
ME/CFS-symtom bättre.

16. Jag kämpar konstant med mina tankar 1 2 3 4 5 6 7
som handlar om min ME/CFS.

- J j______________



Seif-Efficacy Scale

Människor som har ME/CFS, kan vara osäkra på sin förmåga att klara av vanliga
dagliga sysslor och aktiviteter. Vi är intresserade av att få veta hur säker Du är på Din
förmåga att kunna genomföra ett antal dagliga aktiviteter.

Här nedanför finns tjugo vardagliga aktiviteter beskrivna. Ringa in den siffra på skalan efter
varje påstående som bäst beskriver hur säker Du är på Din förmåga att genomföra
aktiviteten trots dina besvär. Om Din förmåga varierar från dag till dag, ringa in den siffra
som beskriver hur det vanligen är.

0 betyder att Du inte alls är säker på Din förmåga att genomföra aktiviteten, och 10 betyder
att Du är mycket säker på Din förmåga att genomföra aktiviteten.

Hur säker är Du på Din förmåga att:

Koncentrera dig på något

Gå och handla

Spela sällskapsspel

Skotta snö

Köra bil

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Träffa vänner

10. Arbeta med bilen

11. Kratta löv

12. Skriva brev

13. Tvätta

14. Laga sådant som gått sönder i bostaden

15. Gå på bio

16. Tvätta bilen

17. Cykla

18. Åka på semester

19. Ta en promenad

20. Träffa släktingar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ta ut soporna

Äta på en restaurant

Titta på TV

Källa: Altmaier et al (1993)



TSK -Fatigue -11

Dessa är några meningar som människor har använt för att beskriva sina tankar om att ha
stark trötthetlutmattning och om att röra sig. För varje påstående, sätt ett kryss i den ruta
som stämmer bäst med din uppfattning.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

1. Om jag skulle försöka övervinna
utmattningen, skulle den öka.

2. Jag kan inte göra alla de saker människor
som inte är utmattade gör därför att det är
för lätt för mig att bli skadad.

3. Min kropp säger mig att det är något
allvarligt fel med mig.

4. Jag skulle inte ha min utmattning om det
inte vore något som kan vara farligt.

5. Jag är rädd att jag skulle skada mig om J
jag tränar/gör övningar.

6. Folk tar inte mitt medicinska tillstånd på
tillräckligt allvar.

7. Min utmattning har försatt min kropp i
riskzonen för resten av livet.

8. Att helt enkelt se till att jag inte gör några
onödiga rörelser är det säkraste jag kan
göra för att hindra att utmattningen blir
värre.

9. Min utmattning signalerar när jag ska sluta
träna/göra övningar så att jag inte skadar
mig.

10. Min utmattning betyder alltid att jag har
skadat kroppen.

11. Ingen skulle behöva träna/göra övningar när
han eller hon är utmattad.



TSK— ME/CFS -11

Dessa är några meningar som människor har använt för att beskriva sina tankar om att ha
olika symtom och om att röra sig. För varje påstående, sätt ett kryss i den ruta som
stämmer bäst med din uppfattning.

Instämmer Instämmer
inte alls helt

1. Om jag skulle försöka övervinna mina
symtom, skulle de öka.

2. Jag kan inte göra alla de saker människor
som inte har mina symtom gör därför att det
är för lätt för mig att bli skadad.

3. Min kropp säger mig att det är något
allvarligt fel med mig.

4. Jag skulle inte ha mina symtom om det inte LJ
vore något som kan vara farligt.

5. Jag är rädd att jag skulle skada mig om jag
tränar/gör övningar.

6. Folk tar inte mitt medicinska tillstånd på
tillräckligt allvar.

7. Mina symtom har försatt min kropp i
riskzonen för resten av livet.

8. Att helt enkelt se till att jag inte gör några
onödiga rörelser är det säkraste jag kan
göra för att hindra att symtomen blir värre.

9. Mina symtom signalerar när jag ska sluta
träna/göra övningar så att jag inte skadar
mig.

10. Mina symtom betyder alltid att jag har
skadat kroppen.

11. Ingen skulle behöva träna/göra övningar när
han eller hon har symtom som mina.



INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa.
Informationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv.

Besvara frågorna genom att sätta en ring runt den siffra Du tycker stämmer bäst in på
Dig. Om Du är osäker, ringa ändå in den siffra som känns riktigast.

1. 1 allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är:

(Sätt en ring runt en siffra)

Utmärkt 1

Mycket god 2

God 3

Någorlunda 4

Dålig 5

2. Jämfört med för ett år sedan, hur skulle Du vilja bedöma Ditt allmänna
hälsotillstånd nu?

(Sätt en ring runt en siffra)

Mycket bättre nu än för ett år sedan 1

Något bättre nu än för ett år sedan 2

Ungefär detsamma 3

Något sämre nu än för ett år sedan 4

Mycket sämre nu än för ett år sedan 5



3. De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig
dag. Är Du på grund av Ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu?
Om så är fallet, hur mycket?

(Sätt en ring runt en siffra på varje rad)

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls
begränsad begränsad begränsad

a. Ansträngande aktiviteter, som 1 2 3
att springa, lyfta tunga saker,
delta i ansträngande sporter

b. Måttligt ansträngande 1 2 3
aktiviteter, som att flytta ett bord,
dammsuga, skogspromenader
eller trädgårdsarbete

c. Lyfta eller bära matkassar 1 2 3

d. Gå uppför flera trappor 1 2 3

e. Gå uppför en trappa 1 2 3

f. Böja Dig eller gå ner på knä 1 2 3

g. Gä mer än två kilometer 1 2 3

h. Gå några hundra meter 1 2 3

i. Gå hundra meter 1 2 3

j. Bada eller klä på Dig 1 2 3



4. Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete
eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av Ditt kroppsliga
hälsotillstånd?

(Sätt en ring runt en siffra på varje rad)

____

Ja Nej

a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller 1 2
andra aktiviteter

b. Uträttat mindre än du skulle önskat 1 2

c. Varit hindrad att utföra vissa arbetsuppgifter eller 1 2
andra aktiviteter

d. Haft svårigheter att utföra Ditt arbete eller andra 1 2
aktiviteter (t.ex. genom att det krävde extra
ansträngning)____

5. Under de senaste fyra veckorna, har Du haft något av följande problem i Ditt arbete
eller med andra regelbundna dagliga aktiviteter som en följd av känslomässiga
problem (som t.ex. nedstämdhet eller ängslan)?

(Sätt en ring runt en siffra på varje rad)

-

Ja Nej

a. Skurit ned den tid Du normalt ägnat åt arbete eller 1 2
andra aktiviteter

b Utrattat mindre an Du skulle onskat 1 2

c. Inte utfört arbete eller andra aktiviteter så noggrant 1 2
som vanligt

6. Under de senaste fyra veckorna, i vilken utsträckning har Ditt kroppsliga hälsotillstånd
eller Dina känslomässiga problem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner,
grannar eller andra?

(Sätt en ring runt en siffra)

Inte alls 1

Lite 2

Måttligt 3

Mycket 4

Väldigt mycket 5



7. Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste fyra veckorna?

(Sätt en ring runt en siffra)

Mycket lätt 1

Lätt 2

Måttlig 3

Svår 4

Mycket svår 5

8. Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt
normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och hushålissysslor)?

(Sätt en ring runt en siffra)

Inte alls 1

Lite 2

Måttligt 3

Mycket 4

Väldigt mycket 5



9. Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra
veckorna. Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig.
Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna

(Sätt en ring runt en siffra på varje rad)

Hela Största En En Lite Inget
Tiden delen hel del av av av

av del av tiden tiden tiden
tiden tiden

a. Har Du känt Dig riktigt pigg 1 2 3 4 1 6

och stark?

b. Har Du känt Dig mycket 1 2 3 4 5 6

nervös?

c. Har Du känt Dig så 1 2 3 4 5 6

nedstämd att ingenting
kunnat muntra upp Dig?

d. Har Du känt Dig lugn och 1 2 3 4 5 6
harmonisk?

e. Har Du varit full av energi? 1 2 3 4 5 6

f. Har Du känt Dig dyster och 1 2 3 4 5 6

ledsen?

g. Har Du känt Dig utsliten? 1 2 3 4 5 6

h. Har Du känt Dig glad och 1 2 3 4 5 6

lycklig?

i. HarDukäntDtrött? 1 2 3 4 5

10. Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har Ditt kroppsliga hälsotillstånd
eller Dina känslomässiga problem stört Dina möjligheter att umgås (t ex hälsa på släkt,
vänner, etc.)?

(Sätt en ring runt en siffra)

Hela tiden 1

Största delen av tiden 2

En del avtiden 3

Lite av tiden 4

Inget avtiden 5



11. Välj det svarsalternativ som bäst beskriver hur mycket vart och ett av följande
påståenden STAMMER eller INTE STAMMER in på Dig.

(Sätt en ring runt en siffra på varje rad)

Stämmer Stämmer Osäker Stämmer Stämmer
precis ganska inte inte alls

bra särskilt
bra

a. Jag verkar ha lite lättare att bli 1 2 3 4 5
sjuk än andra människor

b. Jag är lika frisk som vem som 1 2 3 4 5
helst av dem jag känner

c. Jag tror min hälsa kommer att 1 2 3 4 5
i bli sämre

d. Minhälsaärutmärkt 1 2 3



Symtomformulär

Vilket/vilka av
följande symtom
har du haft den
senaste ckan?

Symtom Nej Ja

Generell smärta i kroppen

Smärta i lederna

Morgonstelhet

Huvudvärk

Trötthet

Ömhet i kroppen

Yrsel (ortostatisk, dvs när
du reser dig upp)

Colon irritabile (orolig
mage varierar mellan lös
avföring och förstoppning)

Orolig urinblåsa (kissar
ofta) .

Rastlösa ben (krypande
känsla i benen)

Minnessvårigheter

Koncentrations svårigheter

Sömnsvårigheter

r Frysningar/svettningar

Domningar/parestesier -______

Hjärtklappning

Feber

Ömma_lymfkörtlar

Förvärras dina symtom av
ansträngning?

Om ja. kvarstår
försämringen mer än 24
timmar?

Om du har haft symtom, hur svåra har
dom varit?
Sätt ditt kryss en ruta, ej mellan två
rutor eller dylikt

Lätt Måttlig Svår Outhärdlig



Frågor om hur du känner dig

INSTRUKTIONER: Läs varje påstående och sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar,
som kommer närmast h ur d u känt dig under den senaste vecka n. Fundera inte alliför
länge. Det första svar som dyker upp är antagligen riktigare än ett svar som du funderat
på länge. Svara på alla frågorna. Kryssa bara i en ruta för varje påstående!

Jag känner mig spänd eller 8. Jag känner mig som om allting går
“uppskruvad” trögt
För det mesta Nästan jämt
JOfta JOfta
JDå och då iibland
Jinte alls JInte alls

2. Jag uppskattar fortfarande 9. Jag känner mig rädd, som om jag
samma saker som förut har “fjärilar i magen”
J Precis lika mycket Jinte alls
Jinte riktigt lika mycket JNågon gång
JBara lite JRätt ofta
JNästan inte alls J Mycket ofta

3. Jag känner mig rädd, som om 10. Jag har tappat intresset för mitt
något förfärligt håller på att hända utseende
JFör det mesta Helt och hållet
JOfta JGanska mycket
JDå och då JLitet grand
Jinte alls Jinte alls

4. Jag kan skratta och se saker från 11. Jag känner mig rastlös, som om
den humoristiska sidan jag måste vara på språng
J Lika mycket som jag alltid kunnat LJVäldigt mycket
J Inte riktigt lika mycket som förut LJEn hel del
J Absolut inte så mycket som förut LIinte så mycket
J Inte alls Jinte alls

5. Oroande tankar kommer för mig 12. Jag ser fram emot saker och ting
med glädje

JMycket ofta JLika mycket som jag alltid gjort
JOfta JNågotmindreänjagbrukade
JDå och då JKlart mindre än jag brukade
JNågon enstaka gång JNästan inte alls

6. Jag känner mig glad 13. Jag får plötsliga panikkänslor
Jinte alls J’Mycket ofta
Jinte så ofta JGanska ofta
Jibland LJinte så ofta
JFör det mesta Jinte alls

7. Jag kan sitta i lugn och ro och 14. Jag kan njLita av en bra bok, eller
känna mig avspänd ett bra radio- eller TV-program
JAbsolut JOfta
JOftast JIbland
LJ Inte ofta Jinte så ofta
Jinte alls JMycket sällan



EQ-5D

Hälsoenkät

Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här Fi vilket
påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd idag).

Rörlighet
j Jag går utan svårigheter

J Jag kan gå men med viss svårighet

LJ Jag är sängliggande

Hygien
j Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning

j Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv

j Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje och
fritidsaktiviteter)
j Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter

. Jag bar vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter.

j Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

Smärtor/besvär
j Jag har varken smärtor eller besvär

j Jag har måttliga smärtor eller besvär

j Jag har svåra smärtor eller besvär

Oro/nedstämdhet
j Jag är inte orolig eller nedstämd

j Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning

j Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd



Bästa
tänkbara
tillstånd

100
Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är,
finns den termometer-liknande skalan till höger. På denna har
Ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt
sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. 9 0

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt
hälsotillstånd är, som Du bedömer det. Gör detta genom att dra en
linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar 8 0
hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.

7 0

6 0

5 0
Ditt

nuvarande
hälsotillstånd

3 0

2 0

1 0

0
Sämsta

tänkbara



Smärtiokalisering

Markera på teckningen var smärtan sitter. Använd symbolerna för att beskriva
olika typer av smärta.

MMM
MM

xxxSrcinncinde xx

ffcndc

11111I11
Hugcird/Sk&cride ifi III

Bu cin e/P srcnde

Stickonde ::
TTT

Tr1ckonde TT

sss
Orijt ss



Ringa in den siffra som motsvarar hur ont du har haft i genomsnitt den senaste veckan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen Värsta
värk tänkbara värk



MULTIDIMENSIONAL FATIGUE INVENTORY

Swedish version
MFI2O

Genom följande påståenden vill vi få en uppfattning om hur Du känt Dig de senaste
dagarna.
Som ett exempel, tänk på påståendet “Jag har känt mig avspänd.”
Om du tycker att det stämmer fullständigt med hur Du har känt dig, sätt då kryss längst till
vänster, så här:

Lli_____

Ju mindre Du instämmer med påståendet, desto längre till höger placerar Du krysset.
Var vänlig och ta ställning till samtliga påståenden.

1. Jag känner mig i form Ja, det stämmert Nej, det stämmer
inte

2. Kroppsligt känner jag mig Ja, det stämmer Nej, det stämmer
bara istånd att göra inte

väldigt lite

_________________

3. Jag känner mig mycket Ja, det stämmer - Nej, det stämmer

aktiv inte

4. Jag har lust att göra en Ja, det stämmer r Nej, det stämmer

massa trevliga saker
[________________

5. Jag känner mig trött Ja, det stämmer Nej, det stämmer

____ ______________

inte

6. Jag tycker att jag hinner Ja, det stämmer Nej, det stämmer

med mycket på en dag 1 inte

7. Närjag gör något kan jag Ja, det stämmer Nej, det stämmer

koncentrera mig på det inte

8. Kroppsligt orkar jag Ja, det stämmer Nej, det stämmer

mycket

____________

inte

9. Jag fasar för att behöva Ja, det stämmer Nej, det stämmer
integora nagoL

__________

10. Jag får värdigt lite gjort Ja, det stämmer1 Nej, det stämmer

under en dag

____________ _______

inte

il. Jag har lätt för att Ja, det stämmer[ Nej, det stämmer

koncentrera mig inte



15. Jag har massor av planer Ja, det stämmer

16. Jag blir lätt trött Ja, det stämmer

17. Jag får inte mycket gjort Ja, det stämmer

18. Jag har ingen lust att Ja, det stämmer

göra något

19. Mina tankar far lätt iväg Ja, det stämmer

20. Kroppsligt känner jag mig Ja, det stämmer

i utmärkt form

Nej, det stämmer
inte

Nej, det stämmer
1 inte

Nej, det stämmer
inte

Nej, det stämmer

12. Jag är utvilad

13. Jag använder mycket
kraft för att koncentrera

Ja, det stämmer

Ja, det stämmer

—

mig på saker

14. Kroppsligt känner jag mig Ja, det stämmer

i dålig form

Nej, det stämmer
inte

Nej, det stämmer
inte

Nej, det stämmer
inte

--

EEH
inte

J Nej, det stämmer

_______

inte

Nej, det stämmer
inte



Namn: Datum:

1. Uppskatta aktuell svårighetsgrad av ditt sömnproblem (dvs senaste två veckorna):

Inga Lätta Måttlig Svåra Mycket svåra

Svårigheter att 0 1 2 3 4
somna

Svårigheter att
upprätthålla 0 1 2 3 4
sömnen

Problem med
förtidigt 0 1 2 3 4
uppvaknande

Mycket nöjd Nöjd Varken/eller

0 1 2 3 4

3. 1 vilken utsträckning anser du att sömnproblemen stör ditt dagliga fungerande (t ex
dagtrötthet, förmåga att fungera på arbetet/dagliga sysslor, koncentration, minne,
humör etc.)?

Inte alls Lite störande Något Mycket 1 högsta grad
störande störande störande störande

0 1 2 3 4

4. Hur märkbart för andra tror du att ditt sömnproblem är i form av nedsatt Iivskvalitet?

Inte alls Knappt Något Mycket 1 högsta grad
märkbart märkbart märkbart märkbart märkbart

0 1 2 3 4

5. Hur oroad/besvärad är du över ditt nuvarande sömnproblem?

Inte alls Lite oroad Något oroad Mycket oroad 1 högsta grad
oroad oroad

0 1 2 3 4

2. Hur nöjd/missnöjd är du med ditt nuvarande sömnmönster?

Missnöjd Mycket
m issnöjd



Formuläret “Livshändelser”

Har du någon gång livet varit med om någon eller några av följande händelser?

Ja Nej

Allvarlig konflikt på arbetet

L

_____

Ofrivillig ar betslöshet

Allvarligt försämrad ekonomi

Missfall

Abo

Äktenskaplig separation

Allvarlig sjukdom

Sjukhusvård för infektionssjukdom

Allvarlig olyckshändelse

Utsattförfysisktvåld

Utsatt för psykisk misshandel

Utsatt för sexuella övergrepp

Hotad till livet

Allvarlig sjukdom hos barn/anhörig/vän

Dödsfall hos barn/anhörig/vän

Annan händelse av allvarlig karaktär I

L

_



Perceived Stress Scale — 10 items (PSS—10)

Frågorna i detta formulär handlar om Dina upplevelser, känslor eller tankar under den
senaste månaden. För varje fråga får Du ange hur ofta Du har upplevt, känt eller tyckt på
ett speciellt sätt. Vissa frågor kan verka likartade men försök ändå att behandla varje fråga
för sig. Besvara därför varje fråga utan någon längre betänketid. Försök inte räkna ut hur
ofta Du har känt Dig på ett visst sätt, försök i stället uppskatta det som verkar vara det
rimligaste för Dig enligt svarsalternativen. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på
frågorna nedan. Ta ställning till varje alternativ och markera Ditt svar.

9. Hur ofta har Du under den senaste
månaden blivit arg över saker som låg
utanför Din kontroll?

______ ____

10. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt att problemen blivit så
många att Du inte kunnat bemästra dem?

- AJdhg Sällan Ibland Ganska Mycket
ofta ofta

1. Hur ofta har Du under den senaste
månaden blivit upprörd över något som D D D 0 0
skett helt oväntat?

2. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt att Du inte har haft kontroll 0 0 0 0 0
över de ktigafaktorernaiDittHv?

3. Hur ofta har Du under den senaste
Q Q 0månaden känt Dig nervös och stressad?

---__-----

4. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt Dig säker på Din förmåga Q Q Q Q
att hantera Dina personliga problem?

5. Hur ofta har Du under den senaste
månaden tyckt att saker och ting har 0 0 0 0 0
utvecklat sig som Du har velat?

6. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt att Du inte kunde hantera 0 0 0 0 0
allt som måste göras?

7. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt att Du har haft kontroll över 0 0 0 0 0
irriterande moment i Ditt liv?

8. Hur ofta har Du under den senaste
månaden känt att Du har haft kontroll över 0 0 0 0 0
saker och ting?

0 0

0

0 0 0

0 0 00



INSTRUKTION: Läs varje påstående nedan och ringa sedan in den siffra som bäst
beskriver hur Du känner Dig just nu, i detta ögonblick. Det finns inga riktiga eller felaktiga
svar. Använd inte för mycket tid på varje påstående, utan svara som Du tycker bäst
beskriver hur Du känner dig just nu.

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte alls inte så ganska bra

bra bra

1. Jag kännermigfrusen 1 2 3 4

2. Jag vill inte göra något alls 1 2 3 4

3. Jagkännermignedstämd 1 2 3 4

4. Jagärhungrig 1 2 3 4

5. Jag ärtörstig 1 2 3 4

6. Jag känner mig illamående 1 2 3 4

8. Jag har ont någonstans i kroppen 1 2 3 4

9. Jag vill vara stilla 1 2 3 4

10. Jag känner mig full av energi 1 2 3 4

11. Jag kännermig trött 1 2 3 4

12. Jag har lustattarbeta 1 2 3 4

13. Jag harontilederna 1 2 3 4

14. Jag känner mig orkeslös 1 2 3 4

15. Jag känner mig orolig 1 2 3 4

16. Jag känner mig sömnig 1 2 3 4

17. Jag känner att jag är i fysiskt god form 1 2 3 4

18. Jag har ont i musklerna 1 2 3 4

19. Jag känneratt jag äripsykisktgodform 1 2 3 4

20. Jag kännermigvarm 1 2 3 4

21. Jag kan koncentrera mig 1 2 3 4

22. Jag känner mig frisk 1 2 3 4



Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte alls inte så ganska bra

bra bra

23. Jag känner mig skakig 1 2 3 4

24. Jag känner mig sjuk 1 2 3 4

25
Jag känner mig fokuserad på de

1 2 3 4uppgifter jag har framför mig

26. Jag orkar vara med andra människor 1 2 3 4

27. Jag orkar inte göra något alls 1 2 3 4

28. Jagharlustattrörapåmig 1 2 3 4

29. Jag vill umgås med andra människor 1 2 3 4

30. Jag vill vara för mig själv 1 2 3 4

31. Jag känner mig öm i kroppen 1 2 3 4

32. Jag harontihuvudet 1 2 3 4

33. Jag känner mig attraktiv 1 2 3 4

34. Jag har lust att ta itu med saker och ting 1 2 3 4

35. Jagkännermigrastlös 1 2 3 4



Under de senaste 3 månaderna, vilka behandlingar (utöver denna) har du fått?

Mediciner

JaEI NejLi
Om ja, vilken medicin har du fått? (ex. tryptizol, citalopram, voltaren, citodon)
Sort/namn Hur mycket?

Ja, jag har fått behandling men vet inte vilken sort det är Li

Psykologisk behandlinglterapilsamtal

JaEI NejLi
Om ja, vad för psykologisk behandling har du fått? (exempelvis stödsamtal, KBT,
avslappning etc.)
Sort/namn Hur mycket/ofta?

Ja, jag har fått behandling men vet inte vilken sort det är Li

Sjukgymnastik

JaEI NejEl
Om ja, vad för sjukgymnastisk behandling har du fått? (exempelvis träningsråd, stretching,
avslappning etc.)
Sort/namn Hur mycket/ofta?

Ja, jag har fått behandling men vet inte vilken sort det är Li

Annan behandling

JaLI NejLi
Om ja, vad för annan behandling har du fått? (exempelvis blockader, akupunktur,
massage, örtmedicin etc.)
Sort/namn Hur mycket/ofta?

Ja, jag har fått behandling men vet inte vilken sort det är El



Prevalens och påverkan av psykoneuroimmunologiska faktorer vid Myalgisk
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För ansökan om etikprövning

Intyg

Med detta intygar verksamhetschef/motsvarande att forskningspersonernas säkerhet
garanteras och att det finns nödvändiga resurser för att genomföra forskningsprojektet:

The prevalence and impact ofpsychoneuroimmunologicalfactors in Mya igic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: treatment effects and mechanisms ofaction of
Acceptance and Commitment Therapy (Prevalens och påverkan av psykoneuroimmunologiska
faktorer vid Mya Igisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom - behandlingseffekt av
Acceptance & Commitment Therapy)
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Information och föi anom deltagande i for kningsstudie avseende
utvärdering av behani ffn-octrsjukdomsniekanimer vid MEICFS (Kroniskt

trätthetssyndrom)

Vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen, Karolinska Universitetssjukhuset,
arbetar vi för närvarande, i samarbete med Danderyds Sjukhus, för att utveckla
kunskapen om och behandling av ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Detta sker på
uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Vid Beteendemedicinska sektionen genomför vi nu en studie som undersöker om en
beteendemedicinsk behandlingsmodell baserad på Acceptance & Commitment
Therapy (ACT), är hjälpsam för individer med ME/CFS. Denna behandling har utifrån
kliniskt erfarenhet och forskning tidigare visat sig vara lämplig som
behandlingsalternativ vid långvarig smärta. Behandlingen innefattar totalt ca 13
besök hos psykolog och läkare, ca 1 gång i veckan, under 13-15 veckor

Utöver att delta som patient i behandlingen hos oss kommer du att:
• få fylla i ett antal formulär avseende symtom, funktionsförmåga och

livskvalitet innan, under och efter behandling samt vid uppföljningstillfällen;
• innan behandling genomföra tester som undersöker neurofysiologiska

funktioner. De undersökningar som genomförs är väletablerade och bedöms
ej vara påfrestande eller medföra obehag.

• genomföra tester som undersöker fysisk aktivitet och kapacitet samt sömn,
innan och efter behandling samt vid uppföljning.

• lämna blod- och salivprover innan och efter behandling samt vid uppföljning 12
månader efter avslutad behandling. Blodprov tas vid
provtagningsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 20 ml
blod tas vid varje tillfälle. Salivprov tas av dig själv i hemmet vid två tillfällen
under en dag (morgon och kväll), detaljerade instruktioner om
tillvägagångssätt och förvaring ges muntligt samt följer med
provtagningsmaterialet. Syftet med blod- och salivproven är att undersöka
nivåer av vissa ämnen i kroppens immun- och stressystem.

All information som samlas in kommer att skyddas. Du har rätt att alltid få reda på
vilka uppgifter som vi har, vad de har använts till och att ändra uppgifterna om
något skulle ha blivit fel.
Blod- och salivproverna kommer att analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet
och kommer att förvaras avidentifierade vid Karolinska Universitetssjukhusets
biobanksenhet. Proverna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt
dem. De personuppgifter som noteras när ett prov tas kodas och förvaras på ett
sådant sätt att obehörig person kan inte se vem som lämnat ett visst prov. Proverna
kommer endast att användas på det sätt du givit ditt samtycke till. Eventuellt kan
proverna komma att sparas i syfte att användas för framtida ej planerad forskning. 1
sådant fall kommer en ny etisk prövning att göras, vilket betyder att du kan komma
att kontaktas igen för samtyckesförfrågan. Om du ångrar att du gav tillstånd till att
dina prover lagras vid Biobanksenheten Karolinska Universitetssjukhuset har du
möjlighet att få proverna förstörda.

Smärtcentrum/Beteendemeciicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Vi bedömer att medverkan i studien, utöver blod- och salivprovstaging, väletablerade
neurofysiologiska och fysiska tester samt ifyllande av formulär, inte innebär några
ytterligare påfrestningar eller personliga kostnader.

Allt material som samlas in under studien kommer att sammanställas i vetenskapliga
tidskrifter och presenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera deltagarna.
Materialet kommer att bearbetas i statistiska analyser av vår torskningsgrupp, eller i
samarbete med annan forskargrupp. Som deltagare har du tillgång till dina
personliga resultat.

Ingen specifik försäkring har tecknats för projektet utan patientskadeförsäkring gäller.
Ersättning utgår inte för förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter kopplade till
projektet. All medverkan i denna studie är helt frivillig. Du kan, när som helst, utan
ytterligare motivering välja att avbryta din medverkan. Sådana beslut kommer inte att
påverka din fortsatta kontakt med sjukvården. Har du frågor eller funderingar om
studien är du välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänliga hälsningar,

Gunnar L Olsson Martin Jonsjö Rikard Wicksell
Forskningsansvarig Doktorand, Leg. Psykolog, Med dr, Psykolog

Docent, överlakare

gunnar.oIssonkarolinska.se martin.jonsjo@karolinska.se rikard.wicksell@karolinska.se

08-51 777270 08-51777845 08-517 77845

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie avseende behandling och
sjukdomsmekanismer vid MEICFS (Kroniskt trötthetssyndrom)

Jag har informerats om studien och fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått
dem besvarade.

Jag har läst informationsbiadet och jag väljer att delta i denna
forskningsstud ie vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset.

Detta inbegriper att jag deltar i en beteendemedicinsk behandling baserad på
Acceptance & Commitment Therapy samt att jag (om inte annat anges nedan) före
och efter behandlingen samt vid uppföljningstillfällen efter avslutad behandling;

• skriftligt besvarar ett antal frågor om ME/CFS och hur detta påverkar livet;
• genomgår väletablerade neurofysiologiska undersökningar (endast före

behandling);
• genomför tester som undersöker fysisk kapacitet, aktivitet och sömn, samt;
• lämnar blod- och salivprov vilka lagras avidentifierade i en biobank.

Jag samtycker till att medverka i behandlingsstudien som utvärderar en ACT-baserad
beteendemedicinsk behandling för att öka funktionsförmåga och livskvalitet.

Jag godkänner att den information som samlas in muntligen, skriftligen, via
neurofysiologiska och fysiska tester samt blod- och salivprov används i utvärdering
av behandlingen och i utvecklingen av kunskap rörande ME/CFS (Kroniskt
trötthetssyndrom), och att informationen sammanställs så att alla deltagare och svar
är helt anonyma och publiceras i vetenskapliga tidskrifter vid studiens avslut.

Jag godkänner att kontakt tas med andra vårdgivare för att få information som är av
betydelse för rehabiliteringen och forskningen.

Jag förstår att deltagandet i studien är helt frivilligt och att jag när som helst under
studiens gång kan jag välja att avbryta behandlingen och min medverkan i studien.

Jag vet att mitt namn och andra kontaktuppgifter sparas i ett register som förvaras
skyddat vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen.

Underskrift:

_____________

N am nfö rtyd 1 iga n de:

_____________

Adress:

_____________

Telefon:

____________

E-post:

_____________

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Information och förfrågan om .tgaiide foikiiiiiy,tw!Jie avseende
utvärdering av behandling och sjukdomsmekanismer vid MEICFS (Kroniskt

trötthetssyndrom)

Vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen, Karolinska Universitetssjukhuset,
arbetar vi för närvarande, i samarbete med Danderyds Sjukhus, för att utveckla
kunskapen om och behandling av ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Detta sker på
uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Vid Beteendemedicinska sektionen genomför vi nu en studie som undersöker om en
beteendemedicinsk behandlingsmodell baserad på Acceptance & Commitment
Therapy (ACT), är hjälpsam för individer med ME/CFS. Denna behandling har utifrån
kliniskt erfarenhet och forskning tidigare visat sig vara lämplig som
behandlingsalternativ vid långvarig smärta. Behandlingen innefattar totalt ca 13
besök hos psykolog och läkare, ca 1 gång i veckan, under 13-15 veckor

Utöver att delta som patient i behandlingen hos oss kommer du att:
• få fylla i ett antal formulär avseende symtom, funktionsförmåga och

livskvalitet innan, under och efter behandling samt vid uppföljningstillfällen;
• innan behandling genomföra tester som undersöker neurofysiologiska

funktioner. De undersökningar som genomförs är väletablerade och bedöms
ej vara påfrestande eller medföra obehag.

• genomföra tester som undersöker fysisk aktivitet och kapacitet samt sömn,
innan och efter behandling samt vid uppföljning.

• lämna blod- och salivprover innan och efter behandling samt vid uppföljning 12
månader efter avslutad behandling. Blodprov tas vid
provtagningsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 20 ml
blod tas vid varje tillfälle. Salivprov tas av dig själv i hemmet vid två tillfällen
under en dag (morgon och kväll), detaljerade instruktioner om
tillvägagångssätt och förvaring ges muntligt samt följer med
provtagningsmaterialet. Syftet med blod- och salivproven är att undersöka
nivåer av vissa ämnen i kroppens immun- och stressystem.

All information som samlas in kommer att skyddas. Du har rätt att alltid få reda på
vilka uppgifter som vi har, vad de har använts till och att ändra uppgifterna om
något skulle ha blivit fel.
Blod- och salivproverna kommer att analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet
och kommer att förvaras avidentifierade vid Karolinska Universitetssjukhusets
biobanksenhet. Proverna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt
dem. De personuppgifter som noteras när ett prov tas kodas och förvaras på ett
sådant sätt att obehörig person kan inte se vem som lämnat ett visst prov. Proverna
kommer endast att användas på det sätt du givit ditt samtycke till. Eventuellt kan
proverna komma att sparas i syfte att användas för framtida ej planerad forskning. 1
sådant fall kommer en ny etisk prövning att göras, vilket betyder att du kan komma
att kontaktas igen för samtyckesförfrågan. Om du ångrar att du gav tillstånd till att
dina prover lagras vid Biobanksenheten Karolinska Universitetssjukhuset har du
möjlighet att få proverna förstörda.

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Vi bedömer att medverkan i studien, utöver blod- och salivprovstaging, väletablerade
neurofysiologiska och fysiska tester samt ifyllande av formulär, inte innebär några
ytterligare påfrestningar eller personliga kostnader.

Allt material som samlas in under studien kommer att sammanställas i vetenskapliga
tidskrifter och presenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera deltagarna.
Materialet kommer att bearbetas i statistiska analyser av vår forskningsgrupp, eller i
samarbete med annan forskargrupp. Som deltagare har du tillgång till dina
personliga resultat.

Ingen specifik försäkring har tecknats för projektet utan patientskadeförsäkring gäller.
Ersättning utgår inte för förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter kopplade till
projektet. All medverkan i denna studie är helt frivillig. Du kan, när som helst, utan
ytterligare motivering välja att avbryta din medverkan. Sådana beslut kommer inte att
påverka din fortsatta kontakt med sjukvården. Har du frågor eller funderingar om
studien är du välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänliga hälsningar,

Gunnar L Olsson Martin Jonsjö Rikard Wicksell
Forskningsansvarig Doktorand, Leg. Psykolog, Med dr, Psykolog

Docent, överläkare

gunnar.olssonkaroIinska.se martin.jonsjo@karolinska.se rikard.wicksell@karolinska.se

08-51 777270 08-51777845 08-51777845

(

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie avseende behandling och
sjukdomsmekanismer vid MEICFS (Kroniskt trötthetssyndrom)

Jag har informerats om studien och fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått
dem besvarade.

Jag har läst informationsbladet och jag väljer att delta i denna
forskningsstud ie vid Smärtcentrum/Beteendemed icinska sektionen,
Karolinska Universitetssjukhuset.

Detta inbegriper att jag deltar i en beteendemedicinsk behandling baserad på
Acceptance & Commitment Therapy samt att jag (om inte annat anges nedan) före
och efter behandlingen samt vid uppföljningstillfällen efter avslutad behandling;

• skriftligt besvarar ett antal frågor om ME/CFS och hur detta påverkar livet;
• genomgår väletablerade neurofysiologiska undersökningar (endast före

behandling);
• genomför tester som undersöker fysisk kapacitet, aktivitet och sömn, samt;
• lämnar blod- och salivprov vilka lagras avidentifierade i en biobank.

Jag samtycker till att medverka i behandlingsstudien som utvärderar en ACT-baserad
beteendemedicinsk behandling för att öka funktionsförmåga och livskvalitet.

Jag godkänner att den information som samlas in muntligen, skriftligen, via
neurofysiologiska och fysiska tester samt blod- och salivprov används i utvärdering
av behandlingen och i utvecklingen av kunskap rörande ME/CFS (Kroniskt
trötthetssyndrom), och att informationen sammanställs så att alla deltagare och svar
är helt anonyma och publiceras i vetenskapliga tidskrifter vid studiens avslut.

Jag godkänner att kontakt tas med andra vårdgivare för att få information som är av
betydelse för rehabiliteringen och forskningen. (

Jag förstår att deltagandet i studien är helt frivilligt och att jag när som helst under
stud iens gång kan jag välja att avbryta behandlingen och min medverkan i studien.

(
Jag vet att mitt namn och andra kontaktuppgifter sparas i ett register som förvaras
skyddat vid Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen.

U nderskrift:

______________

N am nfö rtyd 1 ig ande:

_____________

Adress:

_____________

Telefon:

_____________

E-post:

_____________

Smärtcentrum/Beteendemedicinska sektionen
Karolinska Universitetssjukhuset


