
Levde erfaringer: smerte hos barn og unge med cerebral parese 

Smerter hos barn med cerebral parese (CP) underbehandles, og det er et sterkt behov for endringer i 

klinisk praksis. For å utforme målrettede forbedringstiltak trenger vi mer kunnskap om den 

smertebyrden disse barna lever med. I dette PhD prosjektet, som er en del av det internasjonale 

CPPain-programmet, er derfor målsetningen å etablere bedre kunnskap om hvordan barna selv og 

deres foreldre opplever sin situasjon, når de i størst mulig grad kan beskrive den med egne ord. Det 

er også en målsetning å kartlegge hva de opplever å ha av hjelp og støtte når det gjelder å håndtere 

smertebyrden. 
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Hovedveileder: Randi Dovland Andersen 

Biveiledere: Reidun B. Jahnsen og Agneta Anderzén-Carlsson.  

Både Andersen og Jahnsen er tilknyttet Charm, mens Anderzén-Carlsson er tilknyttet Universitetet i 

Örebro. 

Prosjektet har en kvalitativ tilnærming med tre delstudier: Til delstudie 1 ble det rekruttert 15 barn 

med CP og smerter, i aldersgruppen 8 – 17. Det ble gjort et målrettet utvalg for å få en gruppe med 

ulik alvorlighetsgrad av CP og med ulik smertebyrde. Til delstudie 2 og 3 ble en av foreldrene til barna 

i studie 1 inkludert. Data ble samlet inn ved hjelp av semi-strukturerte individuelle intervjuer. Den 

tredje delstudien blir en kartlegging av foreldrenes opplevde støttenettverk, og er planlagt som en 

mixed-methods studie. Innsamlede kvantitative data fra CPPain spørreundersøkelsen vil bli analysert, 

og utdypet ved bruk av kvalitative data fra foreldreintervjuene.  

 

Status: Alle data er samlet inn. Data fra delstudie 1 er ferdig analysert, og artikkelen snart ferdigstilt. 

Analysen av data fra delstudie 2 er påbegynt. 

Lived experiences: pain in children and adolescents with cerebral palsy 

Pain in children and adolescents with cerebral palsy (CP) is undermanaged, and there is a need for 
changes in clinical practice. We need more knowledge of the pain burden these children experience 
to develop improved treatment strategies. The aim of this PhD project, which is a part of the 
international CPPain program, is to create a better understanding of the pain burden and pain-
related support experienced by children and adolescents with CP and their parents, by learning how 
they describe it in their own words. 
 
PhD candidate: Elisabeth Rønning Rinde, Neuropsychologist, HABU, Telemark Hospital TrustMain 
supervisor: Randi Dovland Andersen 
Co-supervisors: Reidun B. Jahnsen and Agneta Anderzén-Carlsson 
Andersen and Jahnsen are both connected to Charm, while Carlsson is connected to the University of 
Örebro. 
 
This qualitative project will include three sub-studies. For sub-study 1, 15 children with CP and pain in 
the age group 8-17 were recruited. A purposeful sampling strategy was used to recruit children with 
varying degrees of both CP and pain burden. For sub-studies 2 and 3, one of the parents of the 
children in study 1 were recruited. Data were developed in semi-structured individual interviews. 
Sub-study 3 will be a mapping of their support network from the parents’ perspective, and this is 
planned to apply a mixed-methods approach, utilizing a combination of quantitative data from the 
CPPain survey and qualitative data from interviews with parents. 
 
Status: Data collection for all three studies is completed. Data for study 1 is analyzed, and the 
corresponding article almost finished. The analysis of data for study 2 is started. 


