
 

Fortæl os om 

usædvanlige sygdomsforløb  

NNNNAAAAFFFFKKKKAAAAMMMM Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 

Formålet med RESF 

På NAFKAM har vi prioriteret at etablere dette register, 

fordi vi mener, det er vigtigt for både patienter, 

pårørende, sundhedspersonale og sundhedsmyndigheder, 

at der findes et organ, som indsamler patienters viden om 

og erfaringer med sygdomsforløb, der udvikler sig 

usædvanligt efter brug af alternativ behandling. Med en 

sådan systematisk indsamling, kan denne viden danne 

grundlag for forskning med basis i patienternes 

erfaringer.  

Alle usædvanlige sygdomsforløb der registreres i RESF, 

vil kunne danne grundlag for forskning. Denne forskning 

kan gøre det lettere for patienter og behandlere at vælge 

behandling på et vidensbaseret grundlag. 

Materialet forskere får tilgang til, vil være ikke-

identificerbart. NAFKAM formidler eventuelle 

henvendelser fra forskere til patienter i registeret. 

� 

Information fra registret  

Registret formidler årlige rapporter på NAFKAMs 

hjemmeside. Rapporterne kan også fås ved henvendelse 

til NAFKAM.  

Vi ønsker at komme i kontakt med 

• Personer der har erfaret et usædvanligt godt eller 

usædvanligt dårligt sygdomsforløb efter brug af 

alternativ behandling.  

• Pårørende til personer der har erfaret et usædvanligt 

dårligt sygdomsforløb efter brug af alternativ 

behandling.  

• Alternative behandlere der har behandlet patienter, 

der har opnået usædvanligt gode eller usædvanligt 

dårlige behandlingsresultater efter brug af alternativ 
behandling.  

• Sundhedspersonale der har mødt patienter med 

usædvanligt gode eller usædvanligt dårlige 
behandlingsresultater efter brug af alternativ 

behandling.  

NB! Dersom du kontakter os på vegne af en anden, må 

vedkommende give sin tilladelse. 

Du kan kontakte oss via: 

• telefon +47 77646650 

• e-mail: resf@helsefak.uit.no 

• brev: (se postadresse nedenfor) 

• netregistrering: www.nafkam.no 
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Alternativ behandling er 

et begreb, der kan have mange definitioner. I Register 
for exceptionelle sygdomsforløb bruger vi begrebet om 
al behandling patienten selv definerer som alternativ i 
forhold til konventionel medicin. Det kan omfatte 
både egne tiltag og det at gå til en behandler. 
Nogle eksempler er akupunktur, zoneterapi, 
homøopati, massage, mentale øvelser, religiøs 
helbredelse, healing og specielle tilskud i form af urter.  

� 

Registrering, forskning og medicinsk vurdering  

Dersom du som patient, pårørende eller behandler 
ønsker at fortælle om et usædvanligt sygdomsforløb 
efter brug af alternativ behandling, kan du kontakte 
NAFKAM via telefon, brev, internet eller e-mail, hvor 
du kort beskriver hvilken sygdom/helbredsproblem, 
henvendelsen gælder, og hvilke resultater der er opnået 
ved brug af alternativ behandling.  

Dersom kriterierne for deltagelse i registret er opfyldt, 
modtager patienten et registreringsskema og 
samtykkeerklæring. Der bedes om person- og 
kontaktinformation samt beskrivelse af det 
usædvanlige sygdomsforløb inkluderet skolemedicinsk 
og alternativ behandling. De færdigt udfyldte skemaer 
returneres til NAFKAM i en frankeret svarkonvolut. 
Al information, der gives i tilknytning til registeret, er 
tavshedsbelagt, og skriftligt materiale opbevares 
nedlåst. 

Indtil videre bliver medicinsk vurdering kun foretaget 
for patienter med sygdomsforløb knyttet til kræft eller 
sclerose. Dette sker efter indhentning af 
journaloplysninger fra læger, hospitaler og alternative 
behandlere, som patienten har opført i 
registreringsskemaet.   

Sygdomsforløb som gennemgår medicinske 
vurderinger bliver grupperet i tre kategorier:  

• “Medicinsk exceptionelt sygdomsforløb”   

• “Mulig medicinsk exceptionelt sygdomsforløb”  

• “Ikke medicinsk exceptionelt sygdomsforløb”  

 
Alle sygdomsforløb, der registreres i registeret, uanset 
hvilken kategori de grupperes i, vil kunne danne 
grundlag for forskning.  

De medicinske vurderinger bliver foretaget af læge 
ansat ved NAFKAM. Enkelte sygdomsforløb vil 
desuden blive vurderet af eksterne eksperter. De 
sygdomsforløb der vurderes af eksterne eksperter, vil 
være ikke-identificerbare.  

� 

Hvem er vi? 

Nationalt Forskningscenter inden for Komplementær 
og Alternativ Medicin (NAFKAM), Universitetet i 
Tromsø, Norge har til opgave at udføre forskning, 
vejledning, undervisning og forsknings-formidling 
inden for alternativ behandling i Norge. Centret er 
finansieret af Helse- og Omsorgsdepartementet i 
Norge. En af NAFKAMs opgaver er at drive Register 
for Exceptionelle Sygdomsforløb.   

� 

Register for exceptionelle sygdomsforløb, RESF 

er et register over usædvanlige sygdomsforløb efter 

brug af alternativ behandling. Vi har valgt at kalde 

disse usædvanlige sygdomsforløb exceptionelle. Når vi 

bruger ordet ‘exceptionelle’, skal det exceptionelle 

vurderes i forhold til hvilke behandlingsresultater, som 

patienten har opnået eller kan opnå inden for det 

etablerede sundhedsvæsen.   

RESF samarbejder med patientforeninger i 
Skandinavien, og sygdomsforløb fra Norge, Danmark 
og Sverige registreres.  

� 

Kontakt os hvis 

du har eller har haft en sygdom eller et 
helbredsproblem  

                 og  

du har opnået usædvanlige behandlingsresultater efter 
brug af alternativ behandling. 

� 

Et usædvanligt sygdomsforløb er  

et sygdomsforløb, hvor du har opnået andre resultater 
efter brug af alternativ behandling end efter brug af 
etableret behandling. Forløbet kan enten have været 
usædvanligt godt eller usædvanligt dårligt.  

Med et usædvanligt godt sygdomsforløb menes, at du 
mener din sygdom/dit helbredsproblem er blevet 
væsentlig bedre, eller at du mener du er blevet 
symptomfri eller frisk efter brug af alternativ 
behandling.  

Med et usædvanligt dårligt sygdomsforløb menes, at 
du efter brug af naturmidler eller alternative 
behandlingsformer eller efter råd fra alternativ 
behandler mener, at din sygdom/dit helbredsproblem 
er blevet væsentlig værre, eller at du har modtaget råd 
om at afslutte behandling givet af læge, for eksempel 
at slutte med medicin eller strålebehandling. 

Vi har brug for dine erfaringer med alternativ behandling!  
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