
Region: Saksbehandler: Telefon:  Vår dato: Vår referanse:

REK sør-øst Katrine Ore 22845517  29.04.2013 2013/611/REK sør-øst
A

 Deres dato: Deres referanse:

 19.03.2013
 

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

 
All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

 
Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff

 
Arne Fetveit
Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Postboks 1130 Blindern

2013/611  Akupunktur for akutte korsryggsmerter

 Universitetet i OsloForskningsansvarlig:
 Arne FetveitProsjektleder:

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet
11.04.2013. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikklovens
§ 4.

Prosjektet
Målet med studien er å evaluere om en enkelt behandling med akupunktur kan redusere tid til tilfriskning
for akutte uspesifikke korsryggsmerter når det brukes i tillegg til standard ryggbehandling i henhold til
nasjonale retningslinjer.

Prosjektet vil også vurdere andre effektmål som bedring av tilstanden som opplevelse av bedring,
ryggfunksjon, sykefravær samt bruk av medisiner.

I tillegg vil man gjøre analyser av prognostiske faktorer for tilfriskning og kostnadseffektivitet av
behandlingen.

Studien er utformet som en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis
(ACUBACK-studien). Deltakerne randomiseres i to grupper, en som mottar akupunktur i tillegg til
standardisert behandling og en som kun mottar standardisert behandling.

I studien skal man benytte elektroniske samtykkeskjema i sikker kommunikasjonskanal. Pasientene skal
svare på flere elektroniske spørreskjema relatert til sosioøkonomiske faktorer, livskvalitet, smerte og
ryggfunksjon over en periode på 52 uker. 

Komiteens vurdering 
I det elektroniske skjema er det et felt ”Hvorfor ikke” der det skal krysses av for alternativer for ikke å delta
i studien. Komiteen finner det problematisk at de som ikke ønsker å delta i studien bes om å oppgi en
begrunnelse for dette. Helseforskningsloven stiller krav om at deltakelse i studier skal være basert på
frivillighet. Det skal ikke registreres begrunnelser for hvorfor man ikke ønsker å delta i studier. Komiteen
ber om at punktet ”Hvorfor ikke?” tas ut av samtykket.

Informasjonsskrivet er skrevet i en bydende form. Komiteen ber om at setningen ”Vi vil gjerne invitere deg
til å delta i en forskningsstudie for å vurdere om en enkelt behandling med akupunktur kan gjøre deg raskere



frisk av akutte korsryggsmerter.” Vi ber om at det omskrives til en mer nøytral forespørsel om deltakelse i
studien.

Vedtak
Med hjemmel i helseforskningsloven §§ 9 og 33 godkjennes prosjektet under forutsetning av at
informasjonsskrivet endres slik det er angitt ovenfor.

Godkjenningen av forskningsprosjektet gjelder til 31.12.2016.

Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets
avslutning. Opplysningene skal lagres avidentifisert mens prosjektet pågår.

Det er prosjektleders ansvar å påse at taushetsplikten overholdes i henhold til helseforskningsloven § 7.

Enhver publikasjon basert på studien må skje i en slik form at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-
og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å
gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes.

Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må
prosjektleder sende endringsmelding til REK.

Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt, se
helseforskningsloven § 12.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr.
helseforskningsloven § 10, 3 ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A.
Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. Forvaltningsloven § 29.
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