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REGISTER FOR EKSEPSJONELLE SYKDOMSFORLØP (RESF)
INFORMASJON TIL BEHANDLERE INNENFOR OG UTENFOR HELSEVESENET
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) drives av Nasjonalt forskningssenter innen
komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Senteret er opprettet av Norges
Forskningsråd og finansieres i dag av Helse- og omsorgsdepartementet.
Vi registrerer uvanlig gode, så vel som uvanlig dårlige forløp av sykdom som knyttes til bruk
av alternativ behandling. Med “eksepsjonelt gode sykdomsforløp” mener vi at pasienten
opplever å bli frisk/ symptomfri, eller at symptomene er blitt svakere og/eller færre. Med
“eksepsjonelt dårlige sykdomsforløp” mener vi at pasienten opplever at symptomene er blitt
sterkere og/ eller flere.
NAFKAM har prioritert å opprette RESF slik at pasienter, pårørende, helsepersonell og
myndigheter har et pålitelig organ som samler pasientenes erfaringer og kunnskap om
sykdomsforløp som har utviklet seg på en annen måte enn skolemedisinen har forventet.
Registeret danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som
påvirker eksepsjonelle sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere
å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.
Kriterier for deltakelse i registeret er at personen
har eller har hatt en sykdom/helseplage
og
opplever å ha oppnådd positive eller negative helseeffekter som knyttes til bruk av
alternativ behandling.

Har du pasienter / klienter som har historier som kan være aktuelle for registeret?
I så fall vil vi gjerne at du oppfordrer dem til å ta kontakt med oss.
Du kan også sende en pasients navn og kontaktinformasjon til oss per brev dersom du har
pasientens tillatelse til dette.

Anita Salamonsen
seniorforsker
leder av styringsgruppen for RESF

Solveig Johansson
daglig leder for RESF
e-post: resf@helsefak.uit.no
telefon: +47 77 64 68 67
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