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1. Delprosjekter 

1.1. Oversikt 

Tabell 1 viser delprosjekter og prosjektledere i HUSK. En kort beskrivelse av hvert 
delprosjekt står under kapittel 1.2-1.24.  

Tabell 1 Delprosjekter i HUSK 
Prosjekt Navn / Tittel Avdeling/ Arbeidssted Adresse Poststed/adr. e-post 

Familiær 
belastning av 
prostatacancer 

Bakke, August / Overlege Kirurgisk avdeling / 
Haukeland sykehus  5021 BERGEN aumb@haukela

nd.no 

Sammenlikning 
av to metoder for 
bentetthets-
måling: Single 
Energy X-ray 
Absorptiometry 
(SXA) og Dual 
Energy X-ray 
Absorptiometry 
(DEXA) 

Berntsen, Gro (Vinjar 
Fønnebø, Hans Jacob Haga, 
Grethe Tell) / Stipendiat 

Institutt for 
samfunnsmedisin, 
Universitetet i Tromsø 

 
9037 
Universitetet i 
Tromsø 

gro.berntsen@is
m.uit.no 

Angst og 
depresjon i en 
befolknings-
gruppe � 
utbredelse, 
sammenhenger og 
prediktiv 
betydning 

Dahl, Alv / Professor 
Psykiatrisk inst. Aker 
sykehus / Universitetet i 
Oslo 

P.O. Boks 33, 
Gaustad 0320 OSLO a.a.dahl@psykia

tri.uio.no 

Astma, 
spirometri, 
bromkodiltasjon 
og bruk av 
helsetjenester og 
antiastmatika i en 
voksen 
befolkning i 
Bergen 

Gulsvik, Amund / Professor Lungeavd. / Haukeland 
sykehus  5021 BERGEN Amund.Gulsvik

@meda.uib.no 

Prevalens av 
Sjøgrens syndrom  Haga, Hans Jacob / Professor Revmatologisk avdeling / 

Haukeland sykehus  5021 BERGEN HJHA@haukela
nd.no 

Arbeid � 
sykemelding � 
trygd 

Haug, Kjell (John Gunnar 
Mæland) / Professor 

Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN Kjell.Haug@isf.
uib.no 

Dødstanker og 
selvmordsfare hos 
voksne kvinner 
og menn i 
Hordaland: en 
epidemiologisk 
kartlegging 
gjennom HUSK 

Holsten, Fred / Professor Psykiatrisk Institutt / 
Universitetet i Bergen 

Haukeland 
sykehus 5021 BERGEN Fred.Holsten@p

syk.uib.no 

Tvangslidelser 
hos voksne 
kvinner og menn i 
Hordaland: en 
epidemiologisk 
kartlegging 
gjennom HUSK 

Holsten, Fred / Professor Psykiatrisk Institutt / 
Universitetet i Bergen 

Haukeland 
sykehus 5021 BERGEN Fred.Holsten@p

syk.uib.no 



Prosjekt Navn / Tittel Avdeling/ Arbeidssted Adresse Poststed/adr. e-post 

Vinterdepresjoner 
hos voksne 
kvinner og menn i 
Hordaland: en 
epidemiologisk 
kartlegging 
gjennom HUSK 

Holsten, Fred / Professor Psykiatrisk Institutt / 
Universitetet i Bergen 

Haukeland 
sykehus 5021 BERGEN Fred.Holsten@p

syk.uib.no 

Kvinnekohort for 
prospektive 
studier for 
urininkontinens, 
urinveisinfeksjon 
og legemiddel-
epidemiologi 

Hunskår, Steinar / Professor 
Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN Steinar.Hunskar
@isf.uib.no 

Vold Hunskår, Steinar / Professor 
Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN Steinar.Hunskar
@isf.uib.no 

Hundehold Lingås, Frode / Forsknings-
sjef 

Fagseksjon for genetikk / 
Norges 
Veterinærhøyskole 

P. O. 8146 DEP. 0033 OSLO frode.lingaas@v
eths.no 

Sosial støtte og 
sosialt stress i 
relasjon til helse 

Mittelmark, Maurice / 
Professor 

HEMIL - senteret / 
Universitetet i Bergen Øisteinsgt. 3 5007 BERGEN 

Maurice.Mittel
mark@psych.ui
b.no 

Arbeidsrelaterte 
plager i 
Hordaland 

Moen, Bente / Professor 
Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN Bente.Moen@is
f.uib.no 

Psykososiale 
forholds 
betydning for selv 
- rapportert helse 
og livskvalitet 

Mæland, John Gunnar / 
Professor 

Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN John.Meland@i
sf.uib.no 

Livskvalitet Riise, Trond / Professor 
Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Ulriksdal 8c 5009 BERGEN Trond.Riise@isf
.uib.no 

Hukommelse og 
minne 

Smith, David (Harald 
Nygaard, Knut Engedal, 
Grethe Tell) / Professor 

University of Oxford   
david.smith@ph
armacology.oxf
ord.ac.uk 

En 
epidemiologisk 
studie av kosthold 
og ernæring med 
spesiell vekt på 
folatstatus. 

Tell, Grethe S. 
Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

   

Etiologiske 
studier av 
oteoporose i 
Hordaland 

Tell, Grethe S. (Hans-Jacob 
Haga, Sylvi Aanderud) / 
Professor 

Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Haukeland 
sykehus 5021 BERGEN  Grethe.Tell@isf

.uib.no 

Søvn Ursin, Reidun / Professor Fysiologisk institutt / 
Universitetet i Bergen Årstadv. 19 5009 BERGEN Reidun.Ursin@

pki.uib.no 

Homocystein II 
undersøkelsen i 
Hordaland: 
oppfølging av 
homocysteinkoho
rten 1992-1993 

Vollset, Stein Emil (Grethe S. 
Tell) / Professor 

Institutt for samf. med. 
fag / Universitetet i 
Bergen 

Armauer 
Hansens Hus 5021 BERGEN Stein.Vollset@s

mis.uib.no 

Hypokondri Wilhelmsen, Ingvard / 1. 
amanuensis 

Psykosomatisk 
poliklinikk / 
Diakonissehjemmets 
sykehus 

Haraldsplass 5009 BERGEN 
Ingvard.Wilhel
msen@meda.ui
b.no 

Oppfølging av 
deltakere med lav 
benmineraltetthet 

Aanderud, Sylvi og 
Gudnasson, Stefnir (Tell, 
Grethe S.) / Professsor II 

Instituttt for indremedisin Haukeland 
Sykehus 5021 Bergen saan@haukelan

d.no 



 

1.2. Familiær belastning av prostatacancer.  

Prosjektleder er professor August Bakke, kirurgisk avd. (urologisk seksjon), Haukeland 
sykehus, Universitetet i Bergen.  

Formålet er å identifisere familiær risiko for utvikling av cancer prostata hos menn.  

1.3. Sammenlikning av to metoder for bentetthetsmåling: 
Single Energy X-ray Absorptiometry (SXA)  
Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) 

Prosjektledere er stipendiat Gro Rosvold Berntsen og professor Vinjar Fønnebø fra �Tromsø 
Osteoporose studie� (TROST), Universitetet i Tromsø og professor Grethe Seppola Tell og 
professor Hans�Jacob Haga fra HUSK. 

Formålet er å studere sammenliknbarhet mellom benmineraltetthet målt i underarmen med 
SXA og hofte/ underarm målt med DEXA. 
Probemstillinger er: 

- Er SXA (single x-ray absorptiometry) og DEXA (dual energy x-ray absroptiometry) 
presisjon for målinger sammenlignbar? 

- Er presisjonen for målinger i underarmen med hhv. SXA og / eller DEXA forskjellig fra 
presisjonen ved hoftemålinger med DEXA? 

- Gir målinger med SXA og DEXA i samme måleområde sammenlignbare 
bentthetsresultat? 

- Determinanter for presisjon ved underarms og hoftemålinger � hvilken målemetode er den 
mest robuste? 

1.4. Angst og depresjon i en befolkningsgruppe � 
utbredelse, sammenhenger og prediktiv betydning 

Prosjektleder er professor dr. med. Alv A. Dahl ved Universitetet i Oslo, assistert ved flere 
medarbeidere. 

Prosjektet vil sammenligne utbredelsen av angst og depresjon og forholdet mellom disse og 
en rekke andre variabler i aldersgruppen 1925-27, 1950-51 og 1953-57 i Hordaland (HUSK) 
og Nord-Trøndelag (HUNT). Forskjeller og likheter kan studeres i forhold til en rekke 
forklaringsvariabler.  

Kartleggingen gjøres ved hjelp av HADS (Hospital Anxiety an Depression Scale), et 
anerkjent standardisert selvutfyllingsinstrument med syv spørsmål om angst og syv spørsmål 
om depresjon. 



1.5. Astma, spirometri, bronkodilatasjon og bruk av 
helsetjenester og antiastmatika i en voksen befolkning i 
Bergen. 

Prosjektleder er professor Amund Gulsvik, Lungeavdelingen. Med. A, Universitetet i Bergen. 
Formålet med prosjektet er: 

- å estimere dynamiske lungevolum og bronkodilatasjon blant aldersgruppen 1925-27 og 
1950-51 i Bergen.  

- å estimere fall i lungefunksjonen hos menn over 8 år fra 37-40 år og 45- 48 år. 

- å påvise risikofaktorer for lungefunksjonsnivå og lungefunksjonsfall i en generell 
befolkning på Vestlandet 

- å kartlegge om bruken av helsetjenester (legemidler) ved astma og kronisk obstruktiv 
lungesykdom er som anbefalt etter nasjonale og internasjonale retningslinjer.  

1.6. Prevalens av Primært Sjøgrens Syndrom i to norske 
befolkningsgrupper på 40-49 år og 71-74 år. 

Prosjektleder er professor Hans Jacob Haga, Revmatologisk avdeling, Haukeland sykehus.  

Man ønsker: 

- å undersøke prevalensen av tørre øyne og tørr munn i befolkningsgruppene født 1925-27 
og 1950-51 og 1953 � 57. 

- å undersøke prevalensen av primært Sjøgrens syndrom (pSS) og sannsynlig pSS i de 
samme aldersgruppene ved å benytte Europeiske klassifikasjonskriterier for diagnostikk.  

- å følge opp prospektivt en gruppe med pasienter med sannsynlig pSS for å se om de 
utvikler manifest pSS eller organmanifestasjoner forenlig med pSS  

1.7. Arbeid - sykemelding � trygd 

Prosjektleder er professor Kjell Haug, Seksjon for sosialmedisin, Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Tilknyttet prosjektet er også professor John 
Gunnar Mæland, forsker Sturla Gjesdal og professor Grethe Seppola Tell fra samme institutt. 

Man ønsker å studere sammenhengen mellom arbeid, sykefravær og trygd hos personer født 
1953-57, deriblant å se på: 

Deltagelse i HUSK etter trygdestatus  
Formål: beskrive deltagelse i HUSK (fremmøte, utfylling av skjema 2) ut fra 
trygdestatus på innkallingstidspunktet (ingen ytelser, sykmeldt, på 
rehab.penger/attføringspenger, uføretrygdet, arbeidsløysestønad) 

Trygdestatus og subjektiv helse/livskvalitet  
Formål: Sammenligne subjektiv helse/livskvalitet i alders- og kjønnspesifikke grupper 
etter trygdestatus 

Arbeidsfaktorer og trygdestatus 
Formål: Sammenligne opplysninger om arbeid og arbeidsmiljø i alders- og 
kjønnspesifikke grupper etter trygdestatus 



Prediktorer for langtidssykefravær 
Formål: å predikere langtidssykefravær innen tre år 

Prediktorer for uførepensjonering 
Formål: å predikere uførepensjonering innen fem år 

1.8. Dødstanker og selvmordsfare hos voksne kvinner og 
menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom 
HUSK 

Prosjektleder er professor Fred Holsten, Psykiatrisk institutt, UiB.  

Man ønsker: 

- å kartlegge prevalensen og kjønnsfordeling av dødstankerå se på opplysninger om 
dødstanker i forhold til søvnproblemer. 

- å se på komorbiditet mellom tvangslidelser og suicidalitet 

- å se på om det er indikasjoner på at de med dødstanker har dårligere somatisk helse enn de 
øvrige. 

1.9. Tvangslidelser hos voksne kvinner og menn i 
Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSK. 

Prosjektleder er professor Fred Holsten, Psykiatrisk institutt, UiB. 

Man ønsker: 

- å se på forekomst av tvangstanker og tvangshandlinger 

- å se på komorbiditet mellom tvangslidelser og andre lidelser 

1.10. Vinterdepresjoner hos voksne kvinner og menn i 
Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSK. 

Prosjektleder er professor Fred Holsten, Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen. 
Medarbeidere er Dr. med Bjørn Bjorvatn, Fysiologisk institutt, UiB og søvngruppen i Bergen 
ved professor Reidun Ursin, Fysiologisk institutt, UiB.  

Man ønsker å finne ut hvor utbredt vinterdepresjoner er i Norge deriblant: 

- å sammenligne variable om pasienter med vinterdepresjoner (SAD = Seasonal Affective 
Disorder) med blant annet demografiske variable. 

- å se på forekomst av sesongvariasjon målt ved SPAQ (Seasonal Patterns Assessment 
Questionaiere), etter kjønn.  

- å se på data om søvn hos gruppen med forhøyet SPAQ � score sammenlignet med de 
øvrige. 

- å se på komorbiditet til somatiske lidelser og depresjoner.  

- å se om personer med høy score på sesongvariasjon har andre lidelser enn depresjoner.  



1.11. Kvinnekohort for prospektive studier for 
urininkontinens, urinveisinfeksjon og 
legemiddelepedemiologi  

Prosjektleder er professor Steinar Hunskår, Institutt for samfunnsmedisinske fag, 
Universitetet i Bergen. Medarbeidere er professor August Bakke, førsteamanuensis Anders 
Bærheim og amanuensis Jørund Straand. 

Formålet er å finne svar på når inkontinensen opptrer, det naturlige forløpet og om det er 
remisjoner, insidens av nedre urinveisinfeksjoner; effekt av forebyggende tiltak, risikofaktorer 
og hva som er bestemmende for bruk av legemidler i en kvinnepopulasjon før, under og etter 
menopausen. Studien skal vare i opptil 15 år og deltakere er kvinner født 1953-57.  

1.12. Vold 

Prosjektleder er professor Steinar Hunskår, institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB og 
amanuensis Knut Steen, Kirurgisk institutt, UIB. 

Formålet med delprosjektet er å kartlegge epidemiologiske forhold om vold. Spørsmålene om 
vold er del av skjema 2 (personer født 1953-57). Funnene vil bli relatert til et klinisk materiale 
fra en studie ved Bergen Legevakt.  

1.13. Hundehold 

Prosjektleder er forskningssjef Frode Lingaas, Norges Veterinærhøgskole. 

Formålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom hundehold og psykisk og fysisk 
helse hos deltakerne født 1953-57.  

1.14. Sosial støtte og sosialt stress i relasjon til helse 

Prosjektleder er professor Maurice Mittelmark, HEMILsenteret.  

Man ønsker: 

- å kartlegge positive og negative aspekter ved kontakten med andre mennesker på en rekke 
ulike dimensjoner. Dette gjøres ved hjelp av de �Kontakt med andre mennesker skalene�. 

- - å sammenholde svarene med andre opplysninger knyttet til demografiske forhold, 
ressurser, livsstil og fysisk og psykisk helse.  

The 'kontakt med andre mennesker' scales are three scales intended to measure  

- (1) perceived availability of social support and contact with social network (KAM-S),  

- (2) problematic social relationships (KAM-B), and  

- (3) loneliness (KAM-E).  

KAM is an abbreviation for kontakt med andre mennesker and the scale designations S, B, 
and E are abbreviations for støtte (support), belastning (strain) and ensomhet (loneliness).  

The KAM-S includes measures of marriage/living in a partnership (bo6), perception of having 
enough friends (venn2), having frequent contact with social groups (venn3) and perceived 
availability of confidant (k1) and tangible (k8) support.  



The KAM-B is a six-item scale (k2-k7) constructed from social psychological theory 
(Heider's Balance Theory, Social Exchange Theory).  

The KAM-E is a six-item scale (k9-k14), slightly revised version of a scale developed in 
Norwegian for the Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal studies conducted in Western Norway 
in 1995.  

1.15. Arbeidsrelaterte plager i Hordaland.  

Prosjektleder er professor Bente Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Formålet er å påvise forekomsten av en del 
arbeidsrelaterte plager i befolkningen. I Hordaland gjelder dette for aldersgruppen født 1953-
57.  

Arbeidsrelaterte plager er: 

- forplantningsevne i relasjon til yrke hos kvinner og menn, herunder spontanaborter, 
graviditet, antall barn. Forholdet til eksponering for petroleumsprodukter, 
plantevernmidler og tungmetaller. 

- muskelskjelettplager i ulike yrker og sammenhengen med psykologiske jobbkrav og sosial 
kontroll og støtte i arbeidet 

- forekomsten av �hvite fingre� (Raynauds syndrom) grunnet arbeid med vibrerende 
håndverktøy 

- forekomst av håndeksem grunnet arbeid med vann eller kjemiske stoffer 

- årsaker til at frisører og bilmekanikere slutter i sitt yrke før oppnådd pensjonsalder 

- forekomsten av personer som mener de er blitt overfølsom mot visse kjemiske stoffer 

1.16. Psykososiale forholds betydning for selv � rapportert 
helse og livskvalitet 

Prosjektleder er professor John Gunnar Mæland, seksjon for sosialmedisin, Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, UiB. Tilknyttet prosjektet er også professor Trond Riise og 
professor Grethe Seppola Tell fra samme institutt. 

Helserelatert livskvalitet målt ved SF-12 � metodiske spørsmål 
Formål: å undersøke reliabilitet og validitet av SF-12 blant HUSK-deltagerne 

Selvrapportert helse og livskvalitet i Hordaland 
Formål: å beskrive selvrapportert helse og livskvalitet etter kjønn, alder, bosted, 
tidligere og nåværende sykdom 

Helserelatert livskvalitet og psykososialt arbeidsmiljø 
Formål: Studere subjektiv helse/livskvalitet i forhold til psykososialt arbeidsmiljø hos 
yrkesaktive 

Livsstil og helserelatert livskvalitet  
Formål: Sammenligne helserelatert livskvalitet etter selvrapporterte helsevaner 



1.17. Livskvalitet  

Prosjektleder er professor Trond Riise, institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i 
Bergen.  

�SF-36 Health Survey� (SF-36) er et livskvalitetsinstrument (spørreskjema) hvor livskvalitet 
blir operasjonalisert gjennom 36 spørsmål. SF-12 er en forkortet utgave av SF � 36 og blir 
brukt i HUSK (skjema 1).  

Formålet med delprosjektet er å finne svar på:  

Hvordan er helserelatert livskvalitet hos MS � pasientene i forhold til livskvalitet i normal � 
befolkningen? 

Hvordan er helserelatert livskvalitet til MS � pasienter sammenlignet med andre kroniske 
sykdommer? 

Undersøkelsen vil også representere en etablering av normalmateriale for dette 
spørreskjemaet, og en målsetning blir derfor også å estimere gjennomsnitts-scorer relatert i 
sosio-demografiske bakgrunnsvariabler slik som kjønn, enkel yrkesklassifisering, utdanning, 
røyking, drikkevaner og fysisk aktivitet. 

1.18. Hukommelse og minne 

Prosjektleder er professor David Smith ved prosjektgruppen OPTIMA, University of Oxford, 
England, professorene Clarke, Milwain og Johnston, samme sted. Medarbeidere i Norge er 
professorene Knut Engedal, Universitetet i Oslo, Harald Nygaard og Grethe Seppola Tell ved 
Universitetet i Bergen.  
Formålet med studien er å studere assosiasjoner mellom resultater fra et kognitivt testbatteri 
blant over 3.000 eldre (født 1925-27) personer i 1998-99 og ulike kliniske og biokjemiske 
observasjoner opprinnelig målt i 1992-93 og igjen i 1998-99, med spesiell referanse til 
risikofaktorer for hjerte- karsykdommer og ernæringsmessige markører, spesielt relatert til 
homocysteinmetabolismen (homocystein, folat og vitamin B12).  

1.19. En epidemiologisk studie av kosthold og ernæring med 
spesiell vekt på folatstatus 

Prosjektleder er professor Grethe Seppola Tell , seksjon for forebyggende medisin, institutt 
for samfunnsmedisinske fag, UIB. 

Et ugunstig kosthold er en viktig risikofaktor for kolorektal kreft. Sammenhengen mellom 
kosthold og de nye markørene for folatstatus har ikke vært bestemt i 
befolkningsundersøkelser. Prosjektet har to overordnete mål: 

1) Kartlegging av kreftrelatert kosthold og ernæringsstatus (distribusjon og samvariasjon) 

2) Å bestemme assosiasjonen mellom kosthold og folatstatus (som mål på folatstatus 
bestemmes serum folat og homocystein). 



1.20. Etiologiske studier av osteoporose i Hordaland 

Prosjektleder er professor Grethe Seppola Tell, institutt for samfunnsmedisinske fag, UIB. 
Medarbeidere er professor Sylvi Aanderud, professor Hans Jacob Haga og professor Stein 
Emil Vollset.  

Formålet med prosjektet er å utføre målinger av benmineraltetthet for hele skjelettet og i 
hoften for å finne svar på følgende problemstillinger: 

- hva er distribusjonen av benmineraltetthet blant ulike grupper av utvalget definert mht. til 
kjønn, helse, sykdom, livsstil, sosioøkonomiske og demografiske forhold? 

- hva er assosiasjonen mellom benmineraltetthet og kroppssammensetningen for øvrig, 
spesielt med hensyn til fettfri masse, fettvev og fordeling av fettvev? 

Man vil følge deltakerne over tid for å finne svar på følgende problemstillinger: 

- hvordan forandrer benmineraltettheten seg over tid, for kvinner spesielt fra 
premenopausale verdier til etter menopausen? 

- hvilke faktorer predikerer tap av benmineraltetthet over tid? Kan undergrupper 
identifiseres som har spesielt raske og store tap? 

- hva er samvariasjonen mellom tap av benmineraltetthet og endringer i 
kroppssammensetningen for øvrig? 

På lengre sikt vil kohorten være stor nok til å studere kliniske brudd.  

1.21. Søvn 

Prosjektleder: Professor dr. med. Reidun Ursin, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen 
(UiB). 

Medarbeidere: Dr. med. Bjørn Bjorvatn, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, Overlege 
Jan Grebstad, Lungeavdelingen, Haukeland sykehus (HS), Professor dr. med. Fred Holsten, 
Psykiatrisk klinikk, HS, UiB, Overlege Håvard Skeidsvoll, Klinisk nevrofysiologisk avdeling, 
HS, Overlege dr. med. Magne Tvinnereim, Øre-nese-halsavdelingen, HS. 

Formål: 

- å undersøke prevalens for søvnvansker, forsinket søvnfase, søvnapnoe og narkolepsi. 
- å undersøke hva som karakteriserer søvnen til personer med søvnvansker 
- å kartlegge bruk av sovemedisiner hos personer med søvnvansker 
- å kartlegge søvnmengde i den aktuelle aldersgruppen 
- i samarbeid med andre prosjekt å studere relasjoner mellom søvnvansker og 
psykologisk/psykiatriske, sosiale-, helse- og livsstilsfaktorer 

1.22. Homocystein II undersøkelsen i Hordaland: oppfølging 
av homocysteinkohorten 1992-1993 

Prosjektleder er professor Stein Emil Vollset, seksjon for medisinsk statistikk, UiB. 
Medarbeidere er professorene Grethe S. Tell, Helga Refsum og Per Magne Ueland. 

Man ønsker: 



- å registrere sykdomsopptreden siden forrige undersøkelse utført i 1992-93, og å relatere 
dette til plasma total homocystein målt samme tid.. 

- å undersøke kostvaner for å studere sammenhengen mellom kosthold, B - vitaminstatus og 
plasma totalhomocystein 

- å undersøke endringer i plasma totalhomocystein over en 5-7 års periode 

- å bestemme C677T mutasjon i metylentetrahydrofolatreduktase � genet og studere dennes 
relasjon til sykdomsopptreden og interaksjoner med folatinntak, livsstil og vitaminstatus 
som determinant for forhøyet homocystein. 

1.23. Hypokondri 

Prosjektleder er førsteamanuensis Ingvard Wilhelmsen, institutt for medisinsk avdeling A, 
UIB.  

Hypokondriprosjektet består av tre deler: 

I: Forekomst av hypokondri 

II: Comorbiditet ved somatoforme lidelser. 

III: Prospektiv klinisk studie av hypokondri. 

Formålet med delprosjektet er å kartlegge forekomsten av hypokondri. Personene rekrutteres 
fra HUSK ved at de som skårer over en viss verdi på spørsmål i skjema 2 får tilsendt et 
informasjonsskriv med spørsmål om videre undersøkelse. Spørsmålene i skjema 2 er et 
selvutfyllingsskjema kalt Whiteley Index (skjema som er laget for å identifisere personer med 
høy sykdomsangst).  

1.24. Oppfølging av deltakere med lav benmineraltetthet 

Prosjektledere er professor Sylvi Aanderud og Stefnir Gudnasson, Haukeland Sykehus.  

Formålet er å gi et klinisk tilbud til deltagere med lav BMD.  


