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WE-STUDIEN 
Blir det lettere for barn med CP å gå etter å ha fått Botox? 

HVORFOR SPØR VI OM DU KAN VÆRE MED I DENNE UNDERSØKELSEN? 

Vi spør foreldrene dine om de synes det er i orden at du er med i WE-studien, som er det som kalles 

et forskningsprosjekt. Hvis foreldrene dine synes det er OK at du deltar, håper vi du også synes det. 

Det vi vil finne ut er om det er helt sikkert at sprøytene med Botox som du får i leggen, virkelig virker 

slik de skal.  Vi ønsker spesielt å finne ut om denne behandlingen gjør det lettere for barn med CP å 

gå, og at det dermed også kan bli lettere å være med på aktiviteter sammen med venner.   

HVA VIL SKJE DERSOM DU DELTAR? 

Dersom foreldrene dine synes det er i orden, og du selv vil delta i studien, betyr det at må du komme 

på sykehuset fem ganger.  

Dette skal vi gjøre første, tredje, fjerde og femte gang du kommer: 

Det vi skal gjøre tar to eller tre timer og foreldrene dine kan være med på alt. 

 

Først vil en voksen person snakke med deg og foreldrene 
dine. 

 

Så vil vi måle hvor tung og lang du er. 

 

Vi vil også måle hvor lange beina dine er når du ligger og 
sitter på en benk. 
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Deretter vil vi feste to små brikker på deg, en på ryggen og 
en på låret. Disse brikkene måler hvor mye du rører deg, og 
de skal du ha på kroppen i en uke. 

  

Til slutt vil vi måle hvor lett det er for deg å gå. Det gjør vi 
ved å la deg puste gjennom en slik blå maske og ved å sette 
klistremerker på føttene dine.  

 
 

 

Andre gang du kommer skal vi gjøre dette: 

Det vi skal gjøre denne gangen tar omtrent en time og foreldrene dine kan være med denne gangen også. 

 

Nå vil du få noen sprøytestikk i den ene eller i begge 
leggene. Hvis du har fått Botox før vet du hvordan det 
gjøres. 

 

Vi er ikke er sikre på om Botox faktisk gjør det lettere å gå. Derfor vil noen av de som deltar i studien 

få sprøyter med saltvann i stedet for Botox. Verken du, foreldrene dine, legen som setter sprøytene, 

eller de som skal undersøke deg, vet om du får saltvann eller Botox. Det skal være hemmelig. Det er 

til sammen 96 barn og ungdommer fra 4-17 år som skal delta i denne studien. Halvparten vil få 

Botox, den andre halvparten vil få saltvann. Først når alle er ferdig undersøkt, vil vi finne ut hvem 

som har fått Botox og hvem som har fått saltvann. Både sprøyter med Botox og saltvann kan gjøre litt 

vondt, men du kan få bedøvelse i huden som hjelper mot dette. 

KAN DU TENKE DEG Å VÆRE MED I WE-STUDIEN? 

Dersom du lurer på noe, kan du eller foreldrene dine ringe Anne Elisabeth Ross Raftemo (tlf.: 

92064296) eller Siri Merete Brændvik (tlf.: 72573830 / 93426016). Du og foreldrene dine bestemmer 

om du skal være med i studien. Selv om du sier ja nå til å delta, kan du også når som helst 

ombestemme deg uten at vi trenger å vite hvorfor. 


