NAFKAM

REGISTER FOR EXCEPTIONELLE SYGDOMSFORLØB (RESF)
INFORMATION TIL BEHANDLERE INDENFOR OG UDENFOR SUNHEDSVÆSENET
Register for exceptionelle sygdomsforløb drives af Nationalt forskningscenter inden for
komplementær og alternativ medicin (NAFKAM), Universitetet i Tromsø. Centret er etableret af
Norges Forskningsråd og finansieres i dag af Helse- og omsorgsdepartementet i Norge.
Vi registrerer patienters usædvanligt gode såvel som usædvanligt dårlige forløb med sygdomme, hvor der
indgår brug af alternativ behandling. Med “exceptionelt gode sygdomsforløb” mener vi, at patienten
oplever at blive frisk eller symptomfri, eller at symptomerne er blevet svagere og/eller færre. Med
“exceptionelt dårlige sygdomsforløb” mener vi at patienten oplever at symptomerne er blevet stærkere
og/eller flere.
NAFKAM har prioriteret at etablere dette register, for at patienter, pårørende, sundhedspersonale og
myndigheder kan have et pålideligt organ, der indsamler patienters viden om og erfaringer med
sygdomsforløb, der har udviklet sig på en anden måde end forventet indenfor den konventionelle medicin.

Registeret danner grundlag for forskning, som kan bidrage til at belyse hvilke faktorer, der påvirker
usædvanlige sygdomsforløb. En sådan forskningsbaseret viden kan gøre det lettere for patienter og
behandlere at vælge behandling på et vidensbaseret grundlag.
Kriterier for deltagelse i registeret er, at personen
har eller har haft en sygdom eller et helbredsproblem
og
oplever at have opnået usædvanligt positive eller usædvanligt negative helbredseffekter der
forbindes med brug af alternativ behandling.

Har du patienter/ klienter, der har historier, der kan være relevante for registeret?
I så fald vil vi gerne, at du opfordrer dem til at kontakte os.
Du kan også sende en patients navn og kontaktinformation til os per brev, hvis du har patientens
tilladelse til dette.

Venlig hilsen
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