Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Uttesting av HUNT4 opplegg
Totalt 150+ doktorgrader med HUNT!
HUNT-undersøkelsen har til nå
bidratt til utdanning til PhD for
over 150 forskere totalt! Noen
avhandlinger er basert
utelukkende på HUNT-materiale.
Ofte blir HUNT-opplysninger
koblet til informasjon fra
sykehusjournaler eller registre,
for eksempel om hvor mange som
utvikler en sykdom. I noen tilfeller
brukes HUNT som sammenligning
med egne innsamlede data. En
doktoravhandling omfatter som
regel minst 3 vitenskapelige
publikasjoner. Vi ser da også at
antall vitenskapelige
publikasjoner har økt de siste
årene.
Vil du vite mer, kan du gå til
HUNT- biblioteket på nett og bla
gjennom artiklene som er
publisert med HUNT-data.

Utsmykking av auditoriet på
HUNT med avhandlinger

HUNT4 nærmer seg med raske skritt
og teamet som skal lose alle deltakere
gjennom målestasjonene har testet ut
hvordan dette vil fungere i praksis.
Fredag 23. september var store deler
av HUNT forskningssenter innrettet
som målestasjon og tok imot 24
frivillige for å teste opplegget. Disse
ble tatt inn på blant annet måling av
kroppssammensetning,
tannhelseundersøkelse, pusteprøve, i
tillegg til at det ble gjennomført et
intervju med emner om helse og
arbeid. Simulering av blodprøvetaking
og innsamling av urinprøve stod også
på programmet. Med andre ord, hele
HUNT4 opplegget ble testet ut på et
tidlig stadium. Dette for å avdekke om
tidsbruken som er beregnet per
måledel er realistisk, om utstyret
fungerer, og hvordan de som blir målt
og intervjuet opplever deltakelsen.
Logistikk-koordinator Trond Viggo
Grøntvedt var veldig fornøyd med
dagen: - Dette har vært en utmerket
test på hvordan HUNT4 skal foregå i
realiteten når vi skal sette i gang i de
ulike kommunene. Lokale forhold vil
naturligvis variere til en viss grad, for
eksempel hvor stort areal vi kan bruke
eller hvor mange adskilte rom vi har
tilgjengelig. Men vi har stilt noen
minimumskrav for å kunne
gjennomføre et godt opplegg og ser at
dette har fungert i det store og hele.

Noen forbedringspunkt fant vi også:
Spesielt kan vi bli bedre på
informasjon om undersøkelsene
hvor vi må kunne informere kort og
presist om hva deltakerne møter på
de ulike stasjonene. Deltakerne får
informasjon tilsendt før oppmøte,
men vi kan med fordel også gjenta
noe av denne informasjonen på
stasjonen for å gjennomføre
undersøkelsene enda raskere.
Grøntvedt retter til slutt en stor
takk til alle som stilte opp denne
dagen: - Vi er veldig heldige som
har så mange ivrige frivillige som lot
seg teste. Nå er det bare å jobbe
videre til HUNT4 virkelig går av
stabelen og håpe på like stor iver
blant alle nordtrøndere!

HUNT og kvinnehelse

Eldre kvinner har økt risiko for å dø etter at de har hatt hoftebrudd. Dette gjelder ikke bare den
første tiden etter bruddet, men i flere år etterpå.

Noen forskningsprosjekt ser spesielt på helseforhold som angår kvinner, for eksempel
svangerskap, hormonelle forhold eller brystkreft. Det kan også hende at risikofaktorer
har ulik påvirkning for kvinner og menn. Her presenterer vi noen kjønnsspesifikke
resultater fra HUNT opp gjennom årene.
En god latter forlenger livet
Det har vi trodd lenge, men nå
støtter HUNT teorien, og da særlig
for kvinner: Har du en mild og
godsinnet form for humor, har du
lavere risiko for å dø av hjerte- og
karsykdom, lungebetennelse og
influensa. Resultatene er fra en
oppfølgingsstudie etter HUNT2 og
ble publisert i april 2016.

Hodepine og
hormonale faktorer
Forekomst av hodepine er høyest
blant kvinner i alderen 30-39 år.
Spesielt utsatt er kvinner som har
første menstruasjon i ung alder.
http://tidsskriftet.no/2003/04/aktuelt/he
ad-hunt-jakten-pa-arsaker-til-hodepine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2
0636369

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?t
erm=Romundstad+et+al.+2016+humor

Osteoporose, hoftebrudd og underarmsbrudd blant kvinner
Eldre kvinner har økt risiko for å
dø etter at de har hatt
hoftebrudd. Dette gjelder ikke
bare den første tiden etter
bruddet, men i flere år etterpå.

Den økte risikoen kunne ikke
forklares ut fra medisinske
problemer kvinnene hadde før de
brakk hoften.
https://link.springer.com/article/10.1007
%2Fs00198-011-1811-y

Opplysninger fra HUNT og
Tromsøundersøkelsen viste at
underarmsbrudd forekommer
hyppigere blant bydamer enn
blant de som bor på landet (og er
over 65 år). Fra før var det kjent at
denne sammenhengen fantes for
hoftebrudd også. Fordi beinmasse
ble målt i HUNT3 kunne forskere
fastslå at rurale kvinner har
høyere beinmasse-indeks, altså
sterkere bein sammenlignet med
urbane kvinner. Forskerne tror at
dette kan være en forklaring for
forskjellene de fant. Kanskje
skyldes det utendørsopphold og
manuelt arbeid?
HUNT3: måling av beinmasse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=omsland+norepos+2011

Faktorer relatert til fødsel og barn
Kvinner som har prøvd å bli
gravid men ikke lykkes, er i
gjennomsnitt mindre fornøyd
med livet og har oftere
helseproblemer enn kvinner som
får barn, og de som er frivillig
barnløse.
Forekomsten av angst og
depresjon er derimot lik blant
alle grupper. (Rostad et al., 2014)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
?term=Infertility+experience+and+healt
h+differentials+-+a+population-based

Noen HUNT resultater i 2016
Det publiseres i snitt en ny
artikkel per uke med funn
fra HUNT. HUNT blir ofte
koblet med andre registre
for å kunne se på
sykdomsutvikling eller
årsaker til et langt liv. Her
er noen resultater fra
2016.
Fysisk aktivitet kan beskytte mot
depresjon etter hjerteinfarkt
Det er kanskje ikke alle som vet at
det er tre ganger høyere
forekomst av depresjon blant de
som har fått hjerteinfarkt enn
blant andre. Forskere har funnet
at fysisk aktivitet kan virke
forebyggende på depresjon etter
hjerteinfarkt. Det var en gradvis
effekt fra de som aldri hadde
trent, de som hadde trent

men hadde sluttet, til de som tok
opp trening og de som hele tiden
hadde trent. Forskerne
konkluderte med at det aldri er
for seint til å begynne med
trening.

Kunnskap fra HUNT bidrar til
bedre hodepinebehandling
Blant annet fra HUNT vet vi at
man kan få mer hodepine når
man bruker for mye
smertestillende medisiner mot
hodepine. Nå har forskere
utviklet en enkel intervensjon
som fastleger kan bruke for å
hjelpe de med hodepine
grunnet
medikamentoverforbruk.
Resultatene av et testforsøk
ble publisert i 2016 og er
lovende – de som klarte å gå
ned i medikamentbruk fikk
mindre hodepine målt i antall
dager per måned.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/26645391

http://forskning.no/hjertet-depresjontrening/2016/01/fysisk-aktivitetbeskytter-mot-depresjon-etterhjerteinfarkt

2 storskala studier med HUNT
HUNT bidro til stor studie om fedme – kvinner mer utsatt enn menn
I en stor studie om vektutvikling i verden slo forskere sammen
opplysninger fra hele 200 land, med data fra 19,2 millioner. HUNT bidro
til denne datainnsamlingen. Studien viser en økende forekomst av
overvekt for begge kjønn, men flere kvinner enn menn utvikler fedme.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30054-X/abstract

Blodtrykket stiger på verdensbasis – men ikke i Norge
Blodtrykksdata fra ikke mindre enn 19 millioner mennesker fra 1479
studier ble slått sammen og analysert for å se på utviklingen av
blodtrykk på verdensbasis i tidsrommet 1975-2015. Det viste seg at
blodtrykket stiger på verdensbasis, og da spesielt i lavinntektsland. I
høyinntekstland er trenden derimot i ferd med å snu. Det samme ser vi i
HUNT-undersøkelsen: selv om vekta øker i gjennomsnitt, og flere får
diabetes, har blodtrykket sunket over de siste tiår. Forskerne er ikke helt
sikre på hva dette kan skyldes, men tror at vi blant annet spiser mindre
salt enn før.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673616319195
https://blog.medisin.ntnu.no/sterk-reduksjon-i-blodtrykket/

Vanskelig barndom har
sammenheng med sykdom
Professor Linn Getz og
kollegaer fant at mennesker
som har opplevd en vanskelig
barndom er mer utsatt for å få
to eller flere kroniske
sykdommer, enn de med en
god barndom. «Hvis vi føler oss
truet eller presset, så setter vi i
gang stressresponsene i
kroppen, som for eksempel
immunforsvar, hjertefrekvens,
og blodtrykk.», forklarer hun.
«Hvis disse responsene settes i
gang ofte tidlig i livet, og du
ikke får skrudd dem av fordi
det aldri føles trygt, så kan
dette føre til kroniske
forstyrrelser hos enkelte.»
http://journals.plos.org/plosone/artic
le?id=10.1371/journal.pone.0130591
https://www.nrk.no/trondelag/vansk
elig-barndom-kan-fore-til-flerekroniske-sykdommer-1.13095407

HUNT4 starter opp i 2017
Vi er med!

vi ses på feltstasjon!!

