NAFKAM

Register för exceptionella sjukdomsförlopp (RESF)
INFORMATION TIL BEHANDLARE I OCH UTANFÖR
DEN LANDSTINGSDRIVNA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Register för exceptionella sjukdomsförlopp (RESF) drivs av Nasjonalt forskningssenter innen
komplementær og alternativ medisin, (NAFKAM) vid Universitetet i Tromsø. Centret är upprättat av
Norges Forskningsråd och finansieras i dag av Helse- og omsorgsdepartementet.
Vi registrerar ovanligt goda, såväl som ovanligt dåliga förlopp av sjukdom i samband med alternativ- och
komplementärmedicinsk behandling. Med “exceptionellt goda sjukdomsförlopp” menar vi att patienten
upplever at han/hon har blivit frisk eller symptomfri, eller att symptomerna blivit svagare och/eller färre.
Med “exceptionellt dåliga sjukdomsförlopp” menar vi at patienten upplever att symptomerna blivit starkare
och/eller flera.
NAFKAM har valt att etablera detta register för att patienter, anhöriga, hälsopersonal och
hälsomyndigheter ska ha ett pålitligt organ som samlar in patienters kunskap om, och erfarenheter av,
sjukdomsförlopp som har utvecklat sig på ett annat sätt än förväntat inom skolmedicinen.
Registret utgör en grund för 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.
Kriterier för att delta i registeret är att personen
har eller har haft en sjukdom eller et hälsoproblem
och
upplever att ha uppnått ovanligt positiva eller ovanligt negativa hälsoeffekter i samband
med användning av alternativ- eller komplementärmedicinsk behandling.

Har du patienter / klienter som har berättelser som kan vara aktuelle for registret?
I så fall vil vi gärna at du ber dem kontakta oss.
Du kan också skicka oss namn och kontaktinformation till någon av dina patienter ifall du har
patientens tillåtelse.
Med vänlig hälsning
Anita Salamonsen
Seniorforskare
Ledare av styringsgruppen för RESF

Solveig Johansson
RESF-ansvarig på NAFKAM
e-mail: resf@helsefak.uit.no
telefon: +47 77 64 68 67
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