
Tromsøundersøkelsen - gjentatte målinger i 45 år
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45 000 unike personer45 473 unike, 18 510 tre eller flere ganger, 737 menn sju ganger og 1236 kvinner seks ganger



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, kroppssammensetning, muskelstyrke, 
lungefunksjon, øyenbunnsfotografering, aktivitetsmåling (sensor), 
smertefølsomhet, tannundersøkelse…

Endepunktregistre: Dødsårsak, kreft og lokale endepunktregistre 

Data i helseregisteret
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Spesielt for TU er det tette samarbeidet med spesialisthelsetjenesten som ble etablert i 1994 – med kliniske undersøkelser i tillegg til spørreskjema, biologisk materiale og målinger. Knyttet til sentrale registre og lokale endepunktregistre gir dette et unikt og meget rikt datamateriale og danner grunnlag for regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeidTU storesøster. Samarbeider og kompletterer hverandre; by og land, bredde vs dybde + kliniske undersøkelser (HUNT genetikk)

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


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

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

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

EUTRO passer på data

Skreddersydd IT-løsning for sikker og hensiktsmessig lagring og forvaltning

http://tromsoundersokelsen.uit.no/tromso


MVPA reduseres med økende KMI

Triaksiale akselerometerdata, MVPA 10 min. bouts

Normalvekt
(BMI <25)
(n=1957)

Overvekt
(BMI 25-29)

(n=2751)

Fedme
(BMI >30)
(n=1393)

p trend <0.001 32,1 % 21,9 % 10,4 %
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Hva trenger UiT?

1. Sikker lagring av data i befolkningsundersøkelser

2. Dynamisk lagringsløsning, dvs. EUTRO i sikkert (nok) miljø

3. Sikkert analysemiljø for forskere

4. Kobling til andre helseregistre

5. Samarbeid med HUNT-cloud, TSD og HAP 



Ca. 230 pågående prosjekter

Tromsøundersøkelsen 200 prosjekter
70 ph.d.
86 postdok/forskerprosjekter
Resterende er mastergradsprosjekter

Fit Futures 30 prosjekter
10 ph.d.
10 postdok/forskerprosjekter
Resterende er mastergradsprosjekter
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TU – utgangspunkt for fremragende (øye) og eksellente miljøer (Trec)TU, har hatt som strategi å bygge opp/ løfte frem forskningssvake områderEtter modell fra Tromsøundersøkelsen skal det utvikles fremragende forskningsmiljøer på tvers av fakulteter og fagmiljøer, som svarer ut på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og sykdom i befolkningen
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