
Kjøreregler for Forelesningen

NB: Forelesningen vil bli tatt opp og lagt ut på YouTube etterpå.  Hvis 
du ikke ønsker å komme med på opptaket, skru av mikrofon og 
video, og ikke del skjermen din. Du kan også velge å forlate denne 
forelesningen nå.

Stille spørsmål? Du kan når som helst bruke Chat feltet på Skype til å 
stille spørsmål. Du kan også melde deg med navn i feltet til å muntlig 
stille spørsmål med påsatt lyd og video. Men jeg følger ikke med på 
dette feltet mens jeg gir forelesning. Etter forelesningen, kan jeg 
besvare spørsmål (skriftlig & muntlig).
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Tromsøundersøkelsen
1974-2021
Forskning og innovasjon på 
Helgeland 23.04.2021



Foto: Hanne Knudsen/www.nordnorge.com

Tromsøundersøkelsens forskningslaboratorium    
76 900 innbyggere



Sterk allianse med Tromsøværingene



Bakgrunn
Høy forekomst av hjerte-karsykdom i Nord Norge

Formål
 Studere årsaker til hjerte-karsykdom 
 Overvåke risikofaktorer
 Forebygge sykdom

Gradvis utvidet 
Andre store folkesykdommer som diabetes, lungesykdom, kreft, 
beinskjørhet og brudd, psykisk helse og rus, muskel-skjelettsykdommer, 
aldring og demens, kronisk smerte…

Tromsøundersøkelsen – fra 1974



Gjentatte målinger i 46 år

Foto: Lars Åke Andersen



Spørreskjema: utdanning, arbeid, helse, sykdom og  symptomer, 
kosthold, fysisk aktivitet, bruk av medisiner og helsetjenester…

Biologisk materiale: Blod, urinprøver, avføringsprøver, spytt…

Målinger: Høyde, vekt, blodtrykk, hjerterytme, hofte-livvidde…

Kliniske undersøkelser fra 1994: Ultralyd av hjerte, hovedpulsåre og 
halspulsåre, EKG, beintetthet, muskelstyrke, lungefunksjon, 
øyenbunnsfotografering, aktivitetsmåling, smertefølsomhet, 
tannundersøkelse…

Befolkningsbasert helseundersøkelse
bygd opp gjennom 46 år

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XlgxM19o99_G3M&tbnid=4jt0tTOY2hR-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://9310.no/nyheter/nyhetsarkiv.php?startpoint=426&ei=ttOqU-L-F6PpywOWrIHIDA&bvm=bv.69620078,d.bGQ&psig=AFQjCNHuGxWLlu712vebRQe_evmlTUyXtw&ust=1403790640807693


Kobling til 
endepunktregistre

 Dødsårsaksregisteret

 Kreftregisteret

 Tromsøundersøkelsens endepunktregister
Kardiovaskulær sykdom, hjerteinfarkt, atrieflimmer, 
hjerneslag, venøs blodpropp,  beinbrudd, diabetes



 Blodprøver
De fleste deltakerne fra Tromsø 2, 3,4, 5,
6 og 7

 Serum og plasma 
Lagret – 70º C
> 800 000 serum/plasma 
prøver i biobanken

 Urin, spytt, nese/halsprøver, avføring 
fra utvalg i enkelte undersøkelser

Tromsøundersøkelsens BIOBANK
- verdifull samling av biologisk materiale 



 Datalagringssystem utviklet ved UiT (EUTRO) 
Vurdert som meget god av Datatilsynet

 Datasettmodul, prosjekt- og biobankmodul
Sporingssystem og logg
Funksjonell og rask kobling og uthenting av data

 Datapresentasjon gjennom NESSTAR (NSD) 
http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso

EUTRO passer på data og biobank
Behov for sikker og hensiktsmessig lagring og forvaltning

http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso


Oppgaver som ivaretas av Tromsøundersøkelsen

Strategisk og operativ utvikling 
• Ivareta faglig historikk og videreutvikling
• Forankre i regionale/nasjonale strategier og føringer

Organisasjonsutvikling
• Rekruttering og nyansettelser
• Personaloppfølging
• Etablere arbeidsutvalg

Internt samarbeid med Biobank og EUTRO

Eksternt samarbeid
• Nasjonalt og Internasjonalt forskningssamarbeid, NCD, GBD 

m.fl.
• Infrastruktursamarbeid, konsortier
• Troms & Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune m.fl.
• Helsedataprogrammet - helsedataservice

Kommunikasjon og samfunnskontakt
• Nettsider
• SoMe
• Media
• Representasjon

Forvaltning og drift
• Ivareta henvendelser fra  forskere/ deltakere/ andre 
• Rådgivning
• Datahåndtering (data ut/ inn)
• Internkontroll
• Prosjektoppfølging
• Kontraktsforvaltning
• Endepunktoppdatering/ lenke til registre
• Saksforberedelse til råd og utvalg
• Dialog med institutt/fakultet/universitet

Økonomi
• Utarbeide budsjett
• Søke finansiering
• Økonomistyring og rapportering

Utnytte datamaterialet til relevante formål
• Forskning og publisering av høy kvalitet
• Folkehelseoppdraget
• Prioritere bruk av biologisk materiale
• Fatte beslutninger om ny kontakt med 

forskningsdeltakere



 Hjerte-karsykdommer

 Kreft

 Diabetes

 Kosthold

Miljøgifter

 Normalbakterieflora og helse

 Antibiotikaresistens

 Alkohol 

 Fysisk aktivitet

Munn- og tannhelse

 Øyehelse

 Aldring - demens

 Beinskjørhet-brudd 

 Kronisk smerte

 Søvnproblemer

 Bruk av helsetjenester 

 Bruk av legemidler

 Psykisk helse og rus

Hva forskes det på?



Hjertet i Tromsøundersøkelsen

Nyresykdom

Atherosklerose

Øye (retinopati)

SmertefølsomhetDiabetes

Benskjørhet

Kognitiv funksjon/demens

Hjerneslag

Psykisk helse

Blodpropp i vener 
og lunge (VTE)



Innovasjon i Tromsøundersøkelsen



Vitenskapelig produksjon

Ca 900 vitenskapelige. publikasjoner



Vitenskapelig produksjon

> 150 doktorgrader



>230 pågående prosjekter

Tromsøundersøkelsen > 230 prosjekter
70 ph.d.
86 postdok/forskerprosjekter
Resterende er mastergradsprosjekter

Forvaltningsavgift for tilgang til data (TDI)
Phd og postdoktorprosjekter
Konsortieprosjekter (større forskningssamarbeid)
Mastergradsprosjekter



Alle forskere tilknyttet forskningsinstitusjoner 
kan søke tilgang til data

For fremgangsmåte og variabelpresentasjon se 
www.tromsoeundersoekelsen.no og  
http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso/

Tromsøundersøkelsen etablerer kontakt med ansvarlig forskningsgruppe
Søknader behandles av Data og publiseringsutvalget, månedlige møter

Forvaltningskostnader (eks. mva.) ved datautlevering i 2020: 
• 83 000 kr for ph.d.-prosjekt
• 26 000 kr pr. artikkel

http://www.tromsoeundersoekelsen.no/
http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso/


Hjerte- og kardødelighet Nord-Norge og Norge
1970 – 2012

Menn (alle aldre) Nord-Norge

Kvinner (alle aldre) Nord-Norge

1970 2012
År Folkehelseinstituttet og SSB



Risikofaktorer menn 40-49 år

Risikofaktor 1974 1979 1986 1994 2001 2008 2016
Røyk (%) 62 51 45 41 35 22 13
Kolesterol (mmol/L) 7,3 6,6 6,3 6,2 6 5,58 5,45
Systolisk blodtrykk (mmHg) 129 134 133 134 129 129 127
Overvekt % 38 41 45 48 50 50 50
Fedme % 5 5 6 11 18 20 27


Norsk

								Tromsø 1		Tromsø 2		Tromsø 3		Tromsø 4		Tromsø 5		Tromsø 6		Tromsø 7

						År		1974		1979		1986		1994		2001		2007		2015

						Deltakere		6595		16221		21826		27158		8130		12984		22000

																								År





																								Deltakere, n		1038		870



		År		1974				1979-80				1986-87				1994-95				2001-02				2007-08				2015-2016





		Deltakere, n		6,595				16,221				21,826				27,158				8,130				12,984				21,083

		Alder, år		20-49				20-54				12-67				25-97				30-89				30-87				40+

		Oppmøte %		74				78				75				72				79				66				65





Deltakere i tromsøundersøkelsen 1974-2016



Deltakere	[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]
[CELLEOMRÅDE]

1974	1979	1986	1994	2001	2007	2015	6595	16221	21826	27158	8130	12984	22000	Tromsø 1	Tromsø 2	Tromsø 3	Tromsø 4	Tromsø 5	Tromsø 6	Tromsø 7	År


Antall deltakere



Fit futures 1 + 2

2010-11  2012-13

Tromsø 1

Tromsø 7

Tromsø 2

Tromsø 6

Tromsø 5

Tromsø 3

Tromsø 4



Engelsk

																										Year





																										Participants, n		1,038		870



				Year		1974				1979-80				1986-87				1994-95				2001-02				2007-08				2015-2016





				Participants, n		6,595				16,221				21,826				27,158				8,130				12,984				21,083

				Age, yrs		20-49 yrs				20-54 yrs				12-67 yrs				25-97 yrs				30-89 yrs				30-87 yrs				40+

				Participation %		74				78				75				72				79				66				65





Fit futures 1 + 2

2010-11  2012-13

Tromsø 1

Tromsø 7

Tromsø 2

Tromsø 6

Tromsø 5

Tromsø 3

Tromsø 4



m RCT

																						Kan B-vitamin beskytte mot hjerteinfarkt?

																														Kan livsstilsintervensjon endre kosthold og fysisk aktivitet?

														Reduserer omega-3 tilskudd blodtrykk og blodfettstoffer?

								Øker kokekaffe kolesterol i blodet?																		Beskytter D-vitamin mot overvekt, depresjon, diabetes?







				År		1974				1979-80				1986-87				1994-95				2001-02				2007-08				2015-2016





				Deltakere, n		6,595				16,221				21,826				27,158				8,130				12,984				21,083

				Alder, år		20-49				20-54				12-67				25-97				30-89				30-87				40+

				Oppmøte %		74				78				75				72				79				66				65









Tromsø 1

Tromsø 7

Tromsø 2

Tromsø 6

Tromsø 5

Tromsø 3

Tromsø 4



Eng m RCT

																																Can lifstyle interventions change diet and physical activity?

								Does boiled coffee increase blood cholesterol?														Can vit. B protect against myocardial infarction?

														Do omega-3 fatty acids reduce blood pressure and blood lipids?												Can vit. D protect against overweight, depression and diabetes?













				Year		1974				1979-80				1986-87				1994-95				2001-02				2007-08				2015-2016





				Participants, n		6,595				16,221				21,826				27,158				8,130				12,984				21,084

				Age, yrs		20-49				20-54				12-67				25-97				30-89				30-87				40+

				Participation %		74				78				75				72				79				66				65







Tromsø 1

Tromsø 7

Tromsø 2

Tromsø 6

Tromsø 5

Tromsø 3

Tromsø 4



Sosioøkonomi

		Eggen AE et al.  Journal of Epidemiology and Community health 2014;68:712-719

		Risikofaktorer og sosioøkonomi

		Daglig røyking														BMI (kg/m2)												 Prosent fedme (BMI ≥ 30)												SYSBT (mmHg)

				≤ 9 år skole		10-12 år skole		< 4 år universitet		≥4 år universitet								≤ 9 år skole		10-12 år skole		< 4 år universitet		≥4 år universitet						≤ 9 år skole		10-12 år skole		< 4 år universitet		≥4 år universitet						1		2		3		4

		Menn 1994-95		47		38.7		31		19.6						Menn 1994-95		25.9		25.9		25.8		25.3				Menn 1994-95		11.1		10.7		10.5		7.4				Menn 1994-95		139.1		139.3		138.9		137

		Menn 2007-08		32.4		24.7		19.2		9.1						Menn 2007-08		27.2		27.4		27.2		26.5				Menn 2007-08		21.5		22.9		20.3		13.5				Menn 2007-08		134.9		134.1		133.6		132.3

		Kvinner 1994-95		46.4		37.5		23.6		16						Kvinner 1994-95		25.5		25		24.7		24.6				Kvinner 1994-95		15.1		10.4		7.7		7.7				Kvinner 1994-95		135.6		133.7		132.7		131

		Kvinner  2007-08		37.7		29.8		19.1		12						Kvinner  2007-08		26.4		26.2		26		25.5				Kvinner  2007-08		19.7		18.4		16		14.1				Kvinner  2007-08		129.5		126.8		124.7		123.3

																kolesterol (mmol/L)

																		≤ 9 år skole		10-12 år skole		< 4 år universitet		≥4 år universitet

																Menn 1994-95		6.4		6.2		6.1		6

																Menn 2007-08		5.4		5.4		5.4		5.4

																Kvinner 1994-95		6.5		6.2		6		5.9

																Kvinner  2007-08		5.5		5.5		5.4		5.4



Daglig røyking



Menn 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	47	38.700000000000003	31	19.600000000000001	Menn 2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	32.4	24.7	19.2	9.1	Kvinner 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	46.4	37.5	23.6	16	Kvinner  2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	37.700000000000003	29.8	19.100000000000001	12	Utdanningsnivå





Prosent









Kroppsmasseindeks 



Menn 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	25.9	25.9	25.8	25.3	Menn 2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	27.2	27.4	27.2	26.5	Kvinner 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	25.5	25	24.7	24.6	Kvinner  2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	26.4	26.2	26	25.5	Utdannningsnivå





Kg/m2









Prosent fedme



Menn 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	11.1	10.7	10.5	7.4	Menn 2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	21.5	22.9	20.3	13.5	Kvinner 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	15.1	10.4	7.7	7.7	Kvinner  2007-08	≤ 9 år skol	e	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	19.7	18.399999999999999	16	14.1	Utdanningsnivå





Prosent









Systolisk blodtrykk



Menn 1994-95	1	2	3	4	139.1	139.30000000000001	138.9	137	Menn 2007-08	1	2	3	4	134.9	134.1	133.6	132.30000000000001	Kvinner 1994-95	1	2	3	4	135.6	133.69999999999999	132.69999999999999	131	Kvinner  2007-08	1	2	3	4	129.5	126.8	124.7	123.3	Utdanningsnivå





MmHg









Kolesterol 



Menn 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	6.4	6.2	6.1	6	Menn 2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	5.4	5.4	5.4	5.4	Kvinner 1994-95	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	6.5	6.2	6	5.9	Kvinner  2007-08	≤ 9 år skole	10-12 år skole	<	 4 år universitet	≥4 år universitet	5.5	5.5	5.4	5.4	Utdanningsnivå





Mmol/L











Risikofaktorer

		Menn 40-49 år



		Risikofaktor		1974		1979		1986		1994		2001		2008		2016

		Røyk (%)		62		51		45		41		35		22		13

		Kolesterol (mmol/L)		7.3		6.6		6.3		6.2		6		5.58		5.45

		Systolisk blodtrykk (mmHg)		129		134		133		134		129		129		127

		Overvekt %		38		41		45		48		50		50		50

		Fedme %		5		5		6		11		18		20		27









Tromsøundersøkelsen 
viser at

 Nedgangen i dødelighet av hjerteinfarkt drives av nedgang i 
forekomsten av hjerteinfarkt og plutselig død utenfor sykehus

 Ca 2/3 av nedgangen i hjerteinfarkt skyldes endringer i kjente 
risikofaktorer (røyking, kolesterol og blodtrykk)

 Færre får hjerteinfarkt, og flere overlever infarktet de får

 Mannsverk J. et al, Circulation 2016;133:74-81



Overleve til 90 år blant menn: 
Tromsøundersøkelsen 1974-2018



Oppfølgingsstudier mellom de 
store datainnsamlingene

År 1974 1979-80 1986-87 1994-95 2001-02 2007-08 2015-2016

Deltakere, n 6 595 16 221 21 826 27 158 8 130 12 984 21 083
Alder, år 20-49 20-54 12-67 25-97 30-89 30-87 40+
Oppmøte % 74 78 75 72 79 66 65

Beskytter D-vitamin mot overvekt, 
depresjon, diabetes?

Nye verktøy for livsstilsendring - 
har de effekt? 

Øker kokekaffe 
kolesterol i blodet?

Reduserer omega-3 tilskudd 
blodtrykk og blodfettstoffer?

Kan B-vitamin 
beskytte mot 
hjerteinfarkt?

Tromsø 1 Tromsø 7Tromsø 2 Tromsø 6Tromsø 5Tromsø 3 Tromsø 4

Hypoteser fra analyser i Tromsøundersøkelsen er 
utgangspunkt for kliniske utprøvinger og 
oppfølgingsstudier



Hva bidrar Tromsøundersøkelsen med?

 Nasjonal og internasjonal forskningsressurs

 Folkehelsebarometer – kartlegger risikofaktorer og sykdom 

 Fremskaffer grunnlag for endring i levevaner og helseatferd

 Verktøy for målrettet planlegging og forebygging

 Økt kompetanse og bedre pasientbehandling
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