Denna ansokningsblankettrir gemensamfor alla medicinskaforskningsetikkommitt6eri Sverige.Om/niir datoriserad
version av blanketten anvfinrlsskall siikandentillse att den tiverensstflmmermed originalblanketten! Ansokan skall
ifyllas si att den blir liittliist (d v s ej handskrivetoch ej med for liten text).
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Ankon-rstdatum

vid Goteborgsuniversitet
Till forskningsetikkommitt6n
Hzirmedanhilles om provning av nedan angivna forskningsprojektinnefattandehumanforsclk,registerstudieeller liknande:
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Multicenterstudie':
(Multicenterprojektbehandlassom en anscikanfor hela studien!)
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Ansdkan avser extern
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1. Medarbetare (namn, titel och diinst, arbetsplats- vid omfattandemulticenterstudierseparatlista, med adresser)
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titel pi svenskafor lekman,utanseketesskhnslig
2. Projekttitel (geen beskrivande
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Def icit, /Hyperact ivity
3. Bilagor som bifogas anstikan:
Skriftlig patient/forsdkspersonsinformation(sknll i normalfallet bifogas) dateradversion
For fackman avsedddetaljerad information (komplettering till punkt 5)
Provningsplan(dateradeller versionnr:
C i- I I l" cl
Enkiit/intervjuformuliir (antal olika formular:

| !

t

Anmiilan till registeransvarigvid myndigheten (vanligen desspersonsuppgiftsombud)
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Owiga bilagor:

onskasej
Onskas
!
!
Godkiinnandegiiller under forutsAttningatt tillstdnd enligt punld 4 eftelles. Det eligger projellansvarig att rapporteraallvarliga
komplikationer eller problern till etikkornrnittenfor eventuellomprtivning av beslutet.
tsestut

RappoflertngefrerstudiensgenomJbrande:

ofi

Datum _

Ordforande

Sekreterare

4. Anhillan om tillstflnd eller anm:ilan har insflntstill/inhiimtas av:
(liikemedelsprcivning)6
Datum: 2OO2-II-29
LaKemeoersverKetlraKemeoersprovnrng,,
X
lal Liikemedelsverket
I
(bla
prdvning
av
medicintelorisk
produk)?
Datum:n Socialstyrclsen
It
^
Datum:
I Ll Strilskvddskommindn"
t
Dalum:_
Ll Datainspektionen'
I
nit".tiu"t
Datum:
E
I
_
Darum:
|
! 6*ie intrrns
l
av forskningsprogrzmmet
Beskriwingen
skallkunnaJbrstds
av kommittAns
lekmdn!
|5a. Sammatrfattnitrg
OBS!ansdkandterrcmitterusfr)tomskriwingomdettaej bealdas.Undvikterminologisomkrdverspecialkunskaper.
I
Angebakgrund.velenskapligfrdgestiillning,
betydelse
avf)rsiiksresaltatenochmotivJbrstudien(fbrsiihsprocedure
I
beskrivssenare,underpunkt 9). Beskrivev.ldkemedels
efelaer och biverkningarkortfattat.Fdrfackmdnavsedd
I
detaljerad
information
kan
bifogas
som
bilaga
dd underpankt3).
Aixecknas
I
AtomoxeLine hydroklorid,
Ar en select.iv
med
noradrenaLinAterupptagshdmmare
'lirFn Fl ler incren affi-nitet
fOr andra neuron^le frensn.rrf- Fl lcr
(dopaminergic, muscarini c - chol inergi c,
neurotransmittorreceptor siter
histaminic,
serotonergic,
alpha-1 or alpha-2 adrenergic).
Atomoxetine skall
sluderas som behandling av vuxna med AD/HD (Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder)
enligt
DSM-rV (APA 1994).

ADHD, som debuterar i barndomenr forekommer hos 3& to 58 av alla skolbarn, och
problemen kvarstAr ofta .i vuxen Alder och naistan alltid
vid svAr ADIHD. Enligt
DSM-IV innebAr diagnosen AD/HD atE personen har sympEom pA ouppmArksarnheL och
hyperaktivitet
som 5r swArare dn vad man vanligen
ser hos
/ impulsivitet
j-nom
pA motsvarande utvecklingsnivA,
individer
och som hindrar
funktionen
minst tva omraden. AD/HD medfor problem i studier,
arbete och i
familjesituationen.
VanLigen utvecklas comorbida psykiatriska
storningar.
(t ex
Inom barnpsykiatrin
5r effekten
av central s t imutant ia vdldokumenterad
metshylphenidat,
placebodextroamfetamin)
. En randomiserad
dubbelblind
kontrollerad
studie visat
att lekemedlen Aven har effekt
vid AD/HD hos vuxna.
Trots den goda effekten,
och trots att anvandandet av central- s timulantia
vj"sat
sig snarast minska risken
for framtida
missbruk hos individer
med AD,/HD, har
det missbruk av medlen som forekommer i samhiillet
i stort
medfort arr Trern
psykofarrnaka.
soker alLernativa
Basen for anvandandet av atomoxetin bygger pa antagandet
av en noradrenerg
pAverkan pa central
uppmdrksamhet och exekutiva
funkt.ioner
samt pA data frAn
placebo-kontrollerade
dubbelblinda,
studier
av desipramin,
en noradrenalinprovningar
Aterupptagshdmmare.
Preliminara
resultat
frAn placebo-kont.rollerade
visade att atomoxetin tofererades
val och var effektiv
vid behandling av ADIHD
patienter
hos pediatriska
samt enligE en studie
even vuxna patienter.
Behandlingen
av AD/HD stracker
sig i de flesta
faLl over mAnga Ar.
BehandL ingsforskning
av vuxna med AD/HD Ar mager, bAde vad gailler pedagogik
och psykofarmakabehandl-ing.
vi avser nu aLt prova atomoxetj-n pA ca 40
patienter
i 18 till
50 ars Aldern som efter
omfat.Lande neuropsykologisk
utredning
fAtt
diagnosen AD/HD. SEudien syftar
till
att unders6ka atomoxetins
pA al/Ho synrptom, dess formAga att forhindra
effekt
Aterfall
samt aven att
studera sAkerheten av medicinen pa ett ars sikt.

5b. Vilken primlr vetenskaplig frigestrillning ligger till grund ftir projektets planering? Ange riven eventuella
sekundrira hypoteser som provas.

pA problematiken
Att unders6ka atomoxetins
effekt
vid ADHD hos wuxna, pA
pA uppmdrksamhet, aktivitetskontroll
kort sikL effekten
och exekutiva
positiv
samE
funktioner
och pA langre sikt om eventuell
effekL kvarstar
pAverkan pA psykosocia-[funktion.
Negariva sidoef fekt.er pA korr och lAng sikt
skall studeras.
6.

Forskningsetiska iivervigandenz ldentifiera och precisera vilka etiska problem som kan foreligga. Ange vilka
kunskapsvinster studien kan forvcintas ge och betydelsen av dessa, vilka risker for skador och obehag som olika aktdrer
och berdrda kan utsrittas for, samt ge Din egen vcirdering av risk-nytto-fr)rhdllandet. OBS! Detta iir en obligatorisk
uppgrft.

En risk
behandling
skulle
kunna vara att fokus helt laggs pA medikamentell
av ADHD. Det skall undvikas genom att vi samtidigt
fortsatter
den pAborjade
utveckLingen
av pedagogiska metoder och stodsamtal vid vuxen-ADHD.
AII provtagning
sker med informerat
samtycke. venpunktion
ar ett i princip
problem.
ofarligt
ingrepp och blodmangden medfdr inga medicinska
Provtagningen
kan medfora rddsla
och smerta. AIla prover
tages av en
pA barn och vuxna och
sjukskoterska
med stor erfarenhet
av provtagning
bedovning med EMLAkram kommer aLL anvandas nar det dr laimpligt.
Provtagning
kommer i mAnga fall
nodvandig av medicinska
at.E kombineras med provtagning
skal . vi bedomer inte att studien medfor nAqra medicinska risker
for

7. Fiirsiiksobjekt:
(antal):
Fnskaforsokspersoner

Patienter(antal): 40
(vid multicenterstudie anges bide totalt antal och minimiantallcenter)

Om barn, dementa eller personer som av andra sk2il ej iir kapabla att ge eget informerat samtycke skall ingi, skall detta
motiveras under punkt 6

8. Redogiir fiir det statistiskaunderlagetftir patient/ftirsiiksmaterialens
storlek. Med dettaavsesen statistisk
"power"-beriikningeller motsvarande
overviiganden.

pat ient f6rdelningen
under de senaste tvA Aren, berdknar vi att vi
:. * f-A- r- ^" r- u p p e n v u x n a
"---.
ia qu paLfenLer som dr rahra<anfrfir'.
med ADHD med barndomsdebut.
Troligen
kommer mdnnen aLt var nAgot fler
iin
kvinnorna,
men snedf ordelningen
Ar mindre tydlig
5n i barndomen. Gruppen pA
40 individer
pA
bedoms vara ti.Ilrdckligt
stor for en pilotstudie
av effekter
A D H D -s y m p t o m o c h s i d o e f f e k t e r
av atomoxetin hos vuxna.
Utifran
h^r

fA

ihan

9. Redogiir ftir undersiikningsprocedur och resultatinsamling. Av beskrivningen skall framgd konkret hur studien avses
genomfdras, d v s typer av ingrepp, mcitmetoder, antal besok, tidsdtgdngfor varje forsdk, doser och administrationssritt
fi)r ev. lcikemedeloch/eller isotoper, blodprovsmtingd (riven ackumulerad mringd vid multiplafdrsdk). Brfogo grirna
sd att kommitten latt kanfArsfi hurfdrsoken gdr till.
flddesscheman eller bilaga med merfullstdndigftrklaring,
Sammanfatta dock alltid den viktigaste informationen nedan.

vid
kommer 40 patienter
att delta.
Studien pAgAr i c:a 18 mAnader. Totalt
f6r
uppfyller
alla krit.erier
forsta
besoket vilL vi undersoka om patienten
gors avseende tidigare
och aktuellt
Intervjuer
att fa vara med i studien.
samE
genomgAr en fullstdndig
lakarundersokning
hiilsotiflstAnd
och patienten
Blod- och urinprov
och EKG tages. serskilt
en neuropsykologisk
utredning.
uLvarderas
ADHD-s)rmptom i barndom och i vuxen alder inklusive
anhorigintervj
uingAngskriEerier
och sjAlv bestAmmer sig for att
om patienLen uppfyller
kommer patienten
mottsagningen en gAng
han/hon vill
vara med i studien,
till
ut ratt
dos av l-akemedl-et. On
i veckan under 10 veckor for att titrera
med liikemedlet under
kommer han/hon att fa forEsetta
atomoxetin hjAlper,
mottagningen
yE.terligare
till
ett ar. Under denna tid kommer patlenten
manad sker en mer omfattande
ungefAr en gAng i mAnaden. Var tredje
ldkarundersokning
.
med neuropsykologisk
I slutet
av studien
utokas LAkarundersokningen
m
e
s
t
som Ar
rel-evanta for att se pa
testsning, innefattande
de tester
tages igen.
o
c
h
b
l
o
d
- och urinprover
funktionen
vid ADHD. EKc-undersokning

10. Redogiir fiir komplikationer ([ven smilrta, obehageller integritetsintring). Ange rivendtgrirderfdr attfdrebygga
och/ellerbehandladessa.

Venpunktion
ofarligt
ingrepp och blodmangden medfor inga
Ar ett i prineip
kan medfdra radsla och smarta. AIla prover
medicinska problem. Provtagningen
pa barn och
med stor erfarenhet
av provtagning
tages av en sjukskoterska
vuxna och bedovning med EMLAkTAm kommer atL anvandas nAr det ;ir lAmpligt.
nodvaindig av
aEt kofibineras
med provtagning
Provtagning
kommer i mAnga fall
medicinska skAl .
AllvarLiga
Icke-onskade sidoeffekter
av lekemedl-et finns beskrivna.
Det finns ej beskrivet. nAgon allvarlig
bieffekter
ar ytterst
sallsynla.
av likemedlet
som inte gatt Eillbaka
vid utsattande.
Patienten
bieffekt
och skrifligt
om tidigare
informeras
utforligt
muntligt
beskrivna
biverkningar
och ombedes vanda sig til-I mottagningen sA snart han/hon rycker
Sjukskdterska
och l5kare
kommer under studiens
sig mArka nAgon biverkan.
gAng aktiwt
biverkningar
samt gora upprepade
att frega efter
hdlsokontroller.

11. Redogiir ftir resultat frin relevanta djurfiirsiik.
hmttanforsok.

Om djurfdrsr)ket ej utfdrts, ange sk(ilen till att initialt utfara

12. Redogiir

fiir tidigare erfarenheter (egna och/eller andra) av den anvAnda tekniken eller behandlingen.
Om ansdkan avserfortsr)ttning pd/uppfdljning av tidigare godkrint projekt, ange Dnr och beslutsdatumfc)r
tidigare godkcind ansokan. Om tekniken enbart anv(ints i djurftrsdk bAr riven dessa erfarenheter redovisas. Vid nya
behandlingar inkluderande lakemedel bdr anges hur mdnga patienter (med aktuell, respektive annan dkomma), som
tidigare erhdllit foreslagen och/eller hdgre dosering, samt hur ldnga behandlingsperioder som tidigare studerats.

har anvants av mer en 2800 barn och ungdomar och 250 vuxna med
Atomoxetin
Dessutom har over l2OO vuxna med depression provat
studier.
ADHD i kliniska
PA vuxna finns endasL korttidsstudier,
atomoxetin.

II
1 3 . An ge relation mellan fii rstiksledare och patient/fii rstiksperson.
X

Lakur.-patient

f]

An.run,

fl

rursgivare-student

X

Arbetsgivare-anstalld

Vid annonsering efter patienter och/ellerforsdkspersoner skall annonsen
tillstritlas kommittdnfdr godkrinnande. Annonsering bor riverensstrimmamed den skriftliga idormationen enligt punkt
riven om annonsen rir mer koncis. Ange om patienter/fbrsdkspersoner rekryterats frdn tidigare eller pdgdende studier.
Ange inklusions- och exklusionskriterier.

14. Hur utvlljes patienter/ftirsiikspersoner?

FrAn

lopande

kl-inisk

verksamhet.

15. Kan patienternaiftirstikspersonerna komma att inkluderas i flera studier samtidigt eller i nlra anslutning till
denna studie? Om sd rir jatlet ange projekttitel, ansvarig, samt Dnrfor cle andra stuiierna.l3

Planeras

ej

f.n.

16. Ange formerna fiir och registrering av hilsokontroll av friska ftirsiikspersoner.

Ej tillAmpligt

t8,

@reringenavresultatochev.komplikationer.Angeformernaforregistreringiformavfdrsoksprotokoll och journalanteckningar. Bfoga ev. interujttformukir eller enkciter och formukir fr)r registrering av
'resultat.
Ange sekretesssfudd vid t ex datorbearbetning av resultat eller videoinspelning. Drtta bdr vanligen vora
kodade vid bearbetning.

Data
personuppgifter
databearbetas.
kommer att
insamlade
under studien
vara
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konfidentiell
strikt
lag.
gallande

18. Hur informeras patienterna/fiirsdkspersonerna och hur inhimtas samtycke? Fdrutom den muntliga informationen
skall som regel en kortfattad och kittfi)rstdelig skriftlig information ges! Denna skall bifogas ansokan. Om avsikten tir
att ge endasi muntlig information, beskrives i denna ruta eller pd bilaga innehdllet i.den
"fdr muntliga inforrytationen. Om
tz
ytterli{are Lpplysningar" !
ingZn eller ofuttstaiatg information ges,mdste detta noga motiveras !"SefArklaring

patienterna
inf ormat,ion om sLudien.
f Ar sAvAl munt,lig som skrif tlig
av st.udien.
kommer ocksA att inf ormeras om resultatet

19. Vilka ekonomiskaersittningar eller andra ftirminer utgir till deltagarnai projektet?
Ersiit|ningfrr..svedaochvdrk'.Angeev'belopp(foreskatt);
lu

(om tilliimpligt)
Ersiittningfor forloradarbetsinkomst

I

Reseersiithring

Xlu

Befrielserfrankostnaderforliikemedel(omtiillampligt)

I

n

N.j

[Ntj
lu

fl

N.j

Befrielserfran andrakostnaderi sambandmedsjukvf,rd,ellerandraformaner?:

20. Vilket fiirsfikringsskydd finns ftir deltagarna i projektet? Det dligger projelctledarenatt kontrollera om befintliga
forsdkringar tricker skador som kan uppkomma. Vid behov tecknas speciell fdrsdkring.

Fors5krade

genom LdkemedelsforsAkringen

och

Patientskadelagen.

De

