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Mål 

 

Det overordnede målet med studien var å få bredere innsikt i og mer 
kunnskap om ungdom med CFS slik det er erfart og fortalt av 
ungdommene. I tillegg var målet å utforske smerte og helserelatert 
livskvalitet hos ungdom med CFS og en kontrollgruppe med friske 
ungdommer og å sammenlikne de to gruppene.  
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Hva er kronisk utmattelesesyndrom? (CFS) 

• Ekstrem utmattelse 

• Utmattelse etter lette fysiske 
eller mentale anstrengelser 

• Pasienten kan være påvirket i 
mild, moderat, alvorlig eller 
svært alvorlig grad.  

• Sykdomsforløpet kan variere og 
de som er alvorligst rammet er 
sengeliggende og svært 
hjelpetrengende.  

 



 
 

    
 

• 120 ungdommer (12-18 år) med 
CFS 

• 39 friske ungdommer (12-18 år)  

• Inkludert i studien i perioden 
mars 2010- mars 2012 



Mixed Methods Research (MM)  

 

 

• Det beste fra ulike paradigmer (Johnson and Onwuegbuzie 2004) 

• Innhente data samtidig eller etter hverandre 

• Integrerer ulike typer data i en eller flere stadier i forskningsprosessen (Creswell 
2014)  



*spørreskjemaer art. 2 **spørreskjemaer og målinger art. 3 



Artikkel 1 
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Artikkel 1: «Noen ganger føles det som om verden går videre uten meg»: 
ungdommers opplevelse av å leve med kronisk utmattelsessyndrom 
 

• Deltakere: 17 ungdommer med 
CFS 

 

• Mål: Å utforske ungdommenes 
egne erfaringer ved det å leve med 
CFS 

 

• Metode: Kvalitative intervjuer 
analysert gjennom fenomenologisk 
hermeneutisk tilnærming 

 



Artikkel 1- Funn 

• På siden av livet, -innelukket og utestengt 
• Sjelden med venner, sengeliggende, klarte ikke komme seg ut og følte seg glemt 

• Kroppen, sykdommen og jeg 
• Kroppen reagerer annerledes enn de var vant med før de ble syke 

• Hvis sykdommen ikke synes, eksisterer den da? 
• Følte seg mistrodd og beskylt for å være late 

• Å håndtere livet samtidig som man håper på en bedre fremtid 
• Sykdommen gjorde at de klarte å se ut over seg selv. Satte mer pris på familie. Klarte å se 

for seg en fremtid der de var friske 



 

 

Deltakere:  

120 ungdommer med CFS og  

39 friske ungdommer 

Metode: 

• Brief Pain Inventory (BPI)  

• Hyppighet av smerte 

• Trykkalgometri 



Artikkel 2- Funn: utbredelse av smerte 

 

• Nesten alle med CFS rapporterte at de hadde hatt smerter siste uke vs 30% av de 
friske ungdommene 

 

• Hodepine hos 67% ungdommer med CFS vs 13% hos de friske  

 

• Nesten 30% av ungdommene med CFS hadde mer enn 4 smertefulle steder på 
kroppen. De friske rapporterte smerter ett eller to steder på kroppen  

 



Artikkel 2- Funn: alvorlighetsgrad og 
innvirkning på daglig aktivitet 

 

 

• Ungdom med CFS var alvorlig plaget av smerte sammenliknet med 
friske 

 

• Smerte hadde alvorlige konsekvenser på daglige gjøremål og 
aktiviteter 



Artikkel 2- Funn: Smerteterskel 

 

• Ungdom med CFS hadde signifikant 
lavere smerteterskler sammenliknet 
med de friske ungdommer 

 

• Smerteterskel for trykk var hele 50% 
lavere hos ungdommene med CFS 
sammenliknet med de friske 



Artikkel 3 

Deltakere: 120 ungdommer med 
CFS og 39 friske ungdommer 

 

Metode: Spørreskjemaer 

• Pediatric Qualty of Life Inventory 
(PedsQL) 

• Mood & feelings questionnaire 
(MFQ) 

 

 



Funn- Artikkel 3 

11.01.2016 
Figur 1: Helserelatert livskvalitet hos ungdom med CFS og friske 

kontroller  
 



Temaer til drøfting i kappen  

 

• Helserelatert livskvalitet 

• Ulike uttrykk og historier  

• Smerte og lidelse 

• Identitetsutvikling 

• Når man ikke finner noe galt 

 

 



Konklusjon og implikasjoner 

 

• Ungdommer med CFS har et 
veldig vanskelig liv 

• HRQOL hos ungdommene med 
CFS var svært dårlig 

• De hadde mye smerter, men 
også en lavere smerteterskel enn 
de friske ungdommene  

• Aksept og reorientering 

• Håp og fremtidstro 

 

 

 

 



Tusen takk til alle 
ungdommene som 
deltok i studien  

&  

Takk for 
oppmerksomheten 

 


