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REGISTER FÖR EXCEPTIONELLA SJUKDOMSFÖRLOPP
FOKUS PÅ PATIENTER MED MIGRÄN SOM KONTAKTAR ZONTERAPEUTER OCH
AKUPUNKTÖRER I DANMARK, ENGLAND, NORGE OCH SVERIGE 2009
Register för exceptionella sjukdomsförlopp (RESF)
Register för exceptionella sjukdomsförlopp drivs av Nasjonalt forskningssenter innen komplementär og
alternativ medisin, NAFKAM. Centret är upprättat av Norges Forsknings-råd och finansieras i dag av
Helse- og omsorgsdepartementet.
Vi önskar registrera goda, såväl som dåliga förlopp av kronisk eller allvarlig sjukdom efter
alternativmedicinsk behandling. Med “exceptionellt goda sjukdomsförlopp” menar vi till exempel helt eller
långvarigt tillfrisknande av en allvarlig sjukdom. Med “exceptionellt dåliga sjukdomsförlopp” menar vi
allvarliga biverkningar eller negativa följder av alternativ behandling som till exempel missad diagnos med
allvarliga konsekvenser för sjukdomsförloppet.
På NAFKAM har vi prioriterat att etablera detta register, då vi menar att det är viktigt för både patienter,
anhöriga, hälsopersonal och hälsomyndigheter, att det finns ett organ som samlar in patienters kunskap om
och erfarenheter av sjukdomsförlopp, som icke utvecklar sig efter “läroboken” inom skolmedicinen.
Registret bildar grund till forskning som kan bidra till att ge svar på vilka faktorer som påverkar ovanliga
sjukdomsförlopp. Detta kan göra det lättare för patienter och behandlare att välja behandling på en
kunskapsbaserad grund.
År 2009 vill RESF ha speciellt fokus på patienter med migrän
NAFKAM har ingått ett samarbete med internationella akupunktur- och zonterapiföreningar med tanke på
att samla in exceptionella migränförlopp år 2009 från Danmark, England Norge och Sverige. Vi är
intresserade av att få kontakt med klienter som har upplevt sig ha ett exceptionellt gott sjukdomsförlopp
efter behandling med akupunktur eller zonterapi – och som icke har uppnått motsvarande resultat efter
skolmedicinsk behandling.
Kriterier för deltagande i registret är att personen
•
•
•

har/har haft migrän och
har uppnått ovanliga resultat efter behandling med akupunktur eller zonterapi och
hade en medicinsk diagnos innan han/hon började med den akupunktur- eller zonterapibehandling
som gav ovanliga behandlingsresultat.

Kontaktperson ang. akupunktur: www.birtenielsen.dk – telefon (+45) 56 87 90 10
Kontaktperson ang. zonterapi: www.leilaeriksen.dk – telefon (+45) 43 64 81 39
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