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Sammendrag 

Arbeid i kalde omgivelser er vanlig i en rekke bransjer og virksomheter. Studier viser at 

kuldeeksponering i arbeidslivet er assosiert med økt risiko for utvikling av langvarige smerter i 

muskel- og skjelettsystemet. Mekanismen bak kroniske muskelskjelettsmerter er ikke fullstendig 

kartlagt, men dysfunksjoner i endogen smertemodulering og endret smertefølsomhet kan være mulige 

forklaringer. Hvorvidt smertebanene i nervesystemet påvirkes av langvarig kuldeeksponering i form 

av arbeid i kalde omgivelser, er imidlertid ikke kjent.  

 

Formålet med prosjektet var å undersøke akutte virkninger av kuldeeksponering på endogen 

smertehemming og smertefølsomhet hos friske, unge menn, samt utprøve og sammenligne  metoder 

for kontinuerlige målinger av hud- og kjernetemperatur ved kuldeeksponering.  

 

Tjue friske, frivillige menn deltok i en eksperimentell, blokkrandomisert overkrysningsstudie. 

Forsøkspersonene ble testet før og etter to timers opphold i et klimarom med regulert lufttemperatur 

(10 C/21,5 C) og luftfuktighet. Smertehemming ble testet med offset analgesi, og smertefølsomhet 

ble testet med kvantitativ sensorisk testing (quantitative sensory testing, QST). Ved offset analgesi ble 

smertehemming undersøkt ved å måle reduksjon i smerteintensitet fremkalt av en svak reduksjon i 

temperatur under smertefull varmestimulering på underarmen. Smerteintensiteten ble målt med en 

digitalisert visuell analog skala (CoVAS, 0-10). Ved QST ble varmeterskel (WDT), varme-

smerteterskel (HPT), varmetoleranseterskel (HPTT) og de tilsvarende variablene for kuldestimulering 

(CDT, CPT, CPTT) brukt som mål på den enkelte deltakers smertefølsomhet. I klimarommet ble det 

brukt ulike temperaturmålende instrumenter for monitorering av hud- og kjernetemperatur.  

 

Smertehemming ved offset analgesi viste en signifikant økning etter kuldeeksponering, sammenlignet 

med etter eksponering for termonøytral temperatur. For QST var det derimot ingen signifikante 

forskjeller mellom kulde og termonøytral temperatur. Samtlige hud- og kjernetemperaturmålinger 

indikerte fysiologiske responser på kuldeeksponeringen.  

 

Det ble i denne studien funnet effekter av kulde på endogen smertehemming, men ikke på 

smertefølsomhet. Metodologiske svakheter kan ha påvirket resultatene, og det er behov for ytterligere 

studier. Det ble i denne studien funnet gode metoder for kontinuerlige målinger av hud- og 

kjernetemperatur som kan benyttes i fremtidige eksperimentelle kuldeforsøk.  
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Abstract  

Work in cold environments is common in a variety of occupations and industries. Studies show that 

work-related cold exposure is associated with an increased risk of developing long-term 

musculoskeletal pain. The mechanisms behind chronic musculoskeletal pain are not fully established, 

but dysfunctions in endogenous pain modulation and altered pain perception may play a role. Whether 

human pain pathways are affected by prolonged cold exposure during work is, however, unknown.  

 

The aim of this study was to determine whether cold exposure affected endogenous pain inhibition and 

pain perception in young, healthy men. This study also aimed to test and compare methods for 

continuous measurements of skin and core temperature during cold exposure.  

 

Twenty healthy, young men volunteered in an experimental study with a crossover, randomized block 

design. The participants were tested before and after a two-hour stay in a climate room with regulated 

ambient temperature (10 C/21,5 C) and humidity. Pain inhibition was tested with offset analgesia, 

and pain perception was tested with quantitative sensory testing (QST). For offset analgesia, pain 

inhibition was examined by measuring reduction in pain intensity caused by a slight reduction in 

temperature during noxious heat stimulation to the forearm. Pain intensity was measured with a 

computerized visual analog scale (CoVAS, 0-10). To quantify pain perception, warm detection 

threshold (WDT), heat pain threshold (HPT) and heat pain tolerance threshold (HPTT) were examined 

along with the equivalent variables for cold stimulation (CDT, CPT, CPTT). During the cold exposure, 

a variety of instruments were used for continuous measurements of skin and core temperature.  

 

Endogenous pain inhibition was significantly increased after cold exposure, compared to after 

exposure to thermoneutral ambient temperature. Pain perception showed no significant differences 

between cold and thermoneutral ambient temperature. All measurements of skin and core temperature 

indicated physiological responses to cold exposure.  

 

In this study, cold exposure altered endogenous pain inhibition, but not pain perception. 

Methodological issues and confounding factors may have affected the results. Valid methods were 

established for continuous measurements of skin and core temperature for use in future experimental 

studies of cold exposure.  
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1 Introduksjon 

Mange ansatte innen bransjer og virksomheter som bygg og anlegg, fiskeri og petroleum er 

eksponert for kulde på arbeidsplassen. Arbeid i kalde omgivelser omfatter både arbeid utendørs 

i vinterhalvåret og arbeid innendørs i kjøle- eller fryserom. I 2016 oppga omtrent 13 prosent av 

yrkesaktive at de var utsatt for kulde minst en fjerdedel av arbeidsdagen, dette tilsvarer 350 000 

yrkesaktive [1]. Mulige helseeffekter som følge av arbeid i kalde omgivelser er et sentralt 

forskningsområde på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og flere eksperimentelle studier er 

gjort for å belyse problemstillingen. 

En kohortstudie utført i Tromsø viste at kuldeeksponering i arbeidslivet var assosiert med 

kroniske smerter i muskel og skjelett [2]. I en annen kulderelatert studie publisert i 2007 

rapporterte 90 prosent av deltakerne minst én helseplage som kunne assosieres med lave 

temperaturer på arbeidsplassen [3]. Muskel- og skjelettlidelser er hyppigst rapportert, etterfulgt 

av plager knyttet til respirasjon, Reynauds syndrom og perifer sirkulasjon [3, 4]. Disse funnene 

underbygges av en svensk epidemiologisk studie som i 2017 viste at innendørs kulde-

eksponering var assosiert med utviklingen av den kroniske leddsykdommen revmatoid artritt 

(RA) [5].  

Det foreligger i dag mye kunnskap om kroppens fysiologiske responser på kulde og evnen 

mennesker har til å tilpasse seg lave temperaturer. Det er for eksempel godt kjent at 

menneskekroppen tilstreber en konstant kjernetemperatur på tilnærmet 37 C, hvor kroppens 

indre organer fungerer optimalt. Temperatursenteret i hypothalamus regulerer kropps-

temperaturen ved å holde varmeproduksjonen og varmetapet i balanse. Mekanismene bak 

sammenhengen mellom kuldeeksponering og kroniske muskel- og skjelettlidelser er imidlertid 

uklare, men endogene smertemodulerende mekanismer og smertefølsomhet kan tenkes å spille 

en rolle [6]. Smertemodulering innebærer en forsterkning eller hemming av nociseptive signaler 

på ulike nivåer i smertesystemet [7]. Det er godt kjent at dysfunksjoner i nervesystemets 

smertemodulering kan bidra til langvarige smerter og kroniske sykdommer [6, 8]. Strigo og 

kolleger (2000) gjorde i deres studie funn som kan indikere at kulde aktiverer kroppens 

endogene smertehemmende mekanismer. I den samme studien ble det også funnet at kjølige 

omgivelser undertrykker smertefølsomheten ved varme- og kuldestimuleringer [9]. 

Offset analgesi er et fenomen man kan se på for å måle graden av endogen smertehemming. 

Ved offset analgesi vil en liten reduksjon i temperatur ved smertefull varmestimulering, 
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fremkalle en relativt stor reduksjon i smerteintensitet [10]. Smertefølsomhet kan undersøkes 

ved å kvantifisere smerteintensiteten ved termiske stimuleringer på huden, også kalt kvantitativ 

sensorisk testing (quantitative sensory testing, QST) [11]. Ved å utføre smertetester etter 

eksponering for kulde i et klimarom, kan kortsiktige effekter av kulde på smertemodulering og 

smertefølsomhet undersøkes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.1 Smerte 

Smerte blir av International Association for the Study of Pain (IASP) definert som: en 

ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, 

eller beskrevet som slik skade [12].  

Smertesansen er helt nødvendig for at vi skal kunne beskytte oss mot ytre påkjenninger. Smerte 

kan ses på som et fysiologisk beskyttelsessystem som sikrer og beskytter tilheling av skadet 

vev. Ved vevsskade eller potensiell vevsskade som følge av smertestimuli, aktiveres en type 

reseptorer som kalles nociseptorer. Nociseptorer er nerveceller med frie nerveendinger og gir 

opphav til det vi kaller nociseptiv smerte [13]. Selv om det er godt samsvar mellom graden av 

nociseptoraktivering og graden av smerteopplevelse, er smerte først og fremst en subjektiv 

opplevelse som kan opptre uavhengig av nociseptiv aktivering [14]. Smerte er ikke 

hensiktsmessig i alle tilfeller; kroniske smerter har ofte ingen beskyttende funksjon, og 

resulterer derimot ofte i nedsatt livskvalitet [15]. 

Det finnes to hovedtyper nociseptorer i huden: høyterskelmekanoreseptorer og polymodale 

nociseptorer. Førstnevnte aktiveres bare av kraftig mekanisk stimuli, mens den andre, i tillegg 

til kraftig mekanisk stimuli, også reagerer på varme over ca. 45 C og kjemiske stoffer som 

frigjøres ved celleskade og betennelse [14]. Serotonin, histamin og kaliumioner er eksempler 

på stoffer som frigjøres ved celleskade og som kan bidra til å aktivere nociseptorer [16].  

A- og C-fibre er de viktigste smerteledene nervefibrene som leder signaler fra nociseptorene 

ved stimulering [17]. A-fibre er tynne, myeliniserte fibre med en ledningshastighet på opp til 

ca. 30 m/s, mens C-fibre er umyeliniserte fibre med en ledningshastighet på under 1 m/s [18]. 

Tykkelsen på nervefibrene har direkte sammenheng med sanseopplevelsen; skarp og stikkende 

smerte, også kalt «fast pain», skyldes aktivering av de tynne A-fibrene. Denne smerten er lett 

å lokalisere. Kraftig, brennende smerte som vedvarer etter endt stimulering, også kalt «slow 

pain», skyldes aktivering av C-fibre. Denne smerten er vanskeligere å lokalisere [14]. På grunn 

av perifere og sentrale tilpasningsprosesser, kan gjentakende eksponering for smertestimuli føre 

til en økning (sensibilisering) eller reduksjon (adaptasjon) i responsen på smertestimuli [19].  

Signalene som ledes gjennom A- og C-fibrene ved smertestimulering føres videre inn i 

ryggmargens dorsalhorn, hovedsakelig i laminae I og II, hvor nervefibrene danner synapser 

med nerveceller som formidler informasjon videre til ulike områder i hjernen via retikulær-
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substansen og thalamus (Figur 1). Fra thalamus vil den nociseptive informasjonen ledes videre 

til cortex for videre prosessering og smerteoppfatning [14, 20] 

 

 

 

 
 
 

Figur 1. Forenklet illustrasjon av forbindelsen mellom perifere nociseptorer og thalamus. Perifere nociseptorer 

har frie nerveendinger som aktiveres av stimulus. Nociseptiv informasjon formidles via primære afferente 

nervefibre (A- og C-fibre) til ryggmargens dorsalhorn, primært i laminae I og II. Gjennom sekundære afferente 

nervefibre ledes informasjonen videre til thalamus. Figuren er modifisert fra [21]. 

 

 

I dag vet vi at smerteopplevelse skyldes et komplekst samspill i nettverk av nevroner i flere 

deler av hjernebarken. Vi vet også at den subjektive smerteopplevelsen ikke bare skyldes 

aktivitet i nociseptorer, men inkluderer psykologiske, sosiale, kulturelle og biologiske faktorer 

[22]. Forskning har vist at smerte ofte er dårlig korrelert med nociseptoraktivering og heller et 

resultat av tolkning av tilgjengelig informasjon [23].  

 

Smertesystemet blir i dag forstått som plastisk, det vil si at egenskapene vil endre seg ved 

vedvarende smerte. Selv om de fleste smerteopplevelser glemmes raskt, kan smerte i mange 

tilfeller føre til endringer i nervesystemet som på sikt kan føre til kroniske smerter [14]. At 
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smertesystemet er plastisk kan også forklare at smerte kan hemmes og fasiliteres (forsterkes), 

dette blir omtalt som smertemodulering.  

1.1.1 Smertemodulering   

Med smertemodulering menes hemming eller forsterkning av nociseptive signaler på ulike 

nivåer i smertesystemet. Før introduseringen av nyere smerteteorier trodde man at perifere 

smertesignaler uavbrutt ble formidlet til hjernen [24]. Descartes (1596-1650) hadde et mekanisk 

syn på kroppen og mente at ytre smertestimulering aktiverte perifere nerver som sendte 

signalene videre til hjernen uten noen form for endogen modulering [25]. Dette innebar en 

oppfatning om at sterk stimuli vil gi sterk smerteopplevelse og svak stimuli vil gi svak 

smerteopplevelse [24-26]. I 1965 introduserte den kanadiske psykologen Ronald Melzack og 

den britiske legen Patrick Wall The gate control theory, en teori som skulle vise seg å være 

nyttig for videre smerteforskning [25]. Melzack og Wall tok et oppgjør med Descartes lineære 

stimuli-respons-modell og presenterte ideen om at det i ryggmargens dorsalhorn finnes en 

“port” som kan hemme eller forsterke afferente nerveimpulser [27-29].  

Periakveduktal grå substans (PAG) er et område i midthjernen som har en viktig betydning for 

endogen smertehemming. David Reynolds oppdaget på 1960-tallet at elektrisk stimulering av 

PAG i hjernen hos mus kan gi en uttalt smertehemmende effekt [30]. Den smertehemmende 

effekten ved stimulering av PAG kan forklares ved at nedadstigende baner til ryggmargens 

dorsalhorn aktiveres. Disse banene er koblet til retikulærsubstansen i medulla oblongata, eller 

rostrale ventromediale medulla (RVM), og ender i ryggmargens dorsalhorn, hovedsakelig i 

laminae I. Via såkalte on- og off-celler vil stimulering av PAG gi en forsterkning eller hemming 

av smerterelaterte nevroner i ryggmargens dorsalhorn [14, 24]. Også oppadstigende 

forbindelser fra PAG kan virke inn på smertemodulering ved å hemme smerterelaterte 

nerveimpulser i thalamus. Amygdala, et område i tinninglappen i hjernen, mottar signaler fra 

PAG og andre kjerner i hjernestammen som integreres med annen informasjon for videre 

tolkning av stimuli. Ved å sende forbindelser til PAG, kan amygdala indirekte modulere 

smertesignaler [14]. Figur 2 illustrerer signalveier knyttet til endogen modulering av smerte.  
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Figur 2. Nociseptive og modulerende signalveier. Afferente og oppadstigende nervefibre vises i rødt, mens 

efferente og nedadstigende nervefibre vises i blått. Perifere nociseptorer aktiveres av en smertefull stimulus og 

sender signaler til ryggmargens dorsalhorn (DRG) gjennom A- og C-fibre. Fra ryggmargen formidles signalene 

videre gjennom det anterolaterale systemet og hjernestammen til kortikale områder i hjernen. Smerteoppfatningen 

er avhengig av prosesseringen i cortex. Et komplekst nedadstigende system, fra PAG i mellomhjernen og RVM 

videre til ryggmargens dorsalhorn, modulerer aktiviteten i de oppadstigende baner. DRG: dorsalrotganglion, 

PAG: periakveduktal grå substans, RVM: rostral ventromedial medulla. Figuren er modifisert fra [31].  
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Smertestimulering kan i seg selv hemme smerte ved å aktivere kroppens endogene 

smertehemmende mekanismer. Ved å påføre smertestimuli et sted på kroppen kan man hemme 

smerteopplevelsen et annet sted på kroppen – et fenomen som blir kalt diffus nociseptiv 

inhiberende kontroll (diffuse noxious inhibitory control, DNIC). Under et dyreforsøk ble det 

observert at perifere smertestimuli undertrykte responsen i smerterelaterte nervefibre i 

dorsalhornet [32]. På mennesker kan dette undersøkes ved å se hvordan smerteopplevelsen som 

følge av akutt smertestimuli, for eksempel kontaktvarme på hud, kan moduleres ved samtidig 

påføring av kondisjonerende smertestimuli et annet sted på kroppen, for eksempel lokal 

kuldeeksponering i form av nedsenking av en hånd i kaldt vann [33]. Yarnitsky og kolleger 

introduserte i 2010 conditioned pain modulation (CPM) som et begrep for DNIC hos mennesker 

[34]. Mekanismen bak CPM er ikke fullstendig kartlagt, men den antas å være knyttet til 

nederste del av retikulærsubstansen og komponenter i lillehjernen [24].  

De endogene smertehemmende mekanismene er noe mer studert og forstått enn de 

smertefasiliterende mekanismene, men fasilitering av nedadstigende smertesystemer som en 

forklaring på kroniske smertetilstander er også å finne forskning på. En ubalanse mellom det 

smertehemmende systemet og det smertefasiliterende systemet antas å være involvert i kroniske 

og patologiske smertetilstander [24, 35].  

1.1.2 Offset analgesi  

Offset analgesi er en eksperimentell metode å aktivere det smertehemmende systemet på.  

Mekanismen bak offset analgesi er ikke fullstendig kartlagt og fenomenet er lite studert. Ved 

offset analgesi vil en svak reduksjon i temperatur under smertefull varmestimulering fremkalle 

en relativt stor reduksjon i opplevd smerteintensitet [10].  

 

Funn indikerer at en smertehemmende mekanisme aktiveres ved offset analgesi [36]. Svekkelse 

av denne mekanismen kan være involvert ved kroniske smertetilstander. For eksempel har 

undersøkelse av nevropatisk smerte i dyremodeller vist at perifere nerveskader forårsaker 

eksitotoksisk tap av hemmende internevroner i ryggmargen [10]. Offset analgesi ser ut til å 

være redusert eller totalt fraværende hos pasienter med nevropatisk smerte sammenlignet med 

friske kontroller, noe som kan forklares av en svekkelse i endogen nedadgående smerte-

hemming hos pasienter med kronisk, nevropatisk smerte [37, 38]. Derbyshire og Osborn 

undersøkte i 2009 hjerneaktiviteten under offset analgesi ved hjelp av en undersøkelse med 

funksjonell magnetresonans (fMRI). I denne studien ble det funnet en økt aktivitet i PAG og 
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RVM under offset analgesi, sammenlignet med kontroller. Funnene ga sterk evidens for at 

endogene smertehemmende mekanismer i PAG og RVM hemmer smerteopplevelsen og 

aktiveringen av smertematrisen under offset analgesi [39].  

1.1.3 Smerteterskel  

Smerteterskel er det laveste punktet der en smertestimulering gir smertefølelse. Flere studier 

har vist at smerteopplevelsen er individuell og avhenger av biologiske, sosiokulturelle og 

psykologiske faktorer [40-42]. Ved hjelp av moderne bildeteknikker som positron-

emisjonstomografi (PET) og fMRI har man i nyere tid klart å lokalisere områder i hjernen som 

er sentrale for den subjektive smerteopplevelsen. Mye tyder på at den har sammenheng med 

økt aktivitet i kortikale områder i hjernen, for eksempel i insula og gyrus cinguli [18, 23]. 

Forhold som er knyttet til hjerneaktivitet, slik som stemningsleie og forventninger, kan påvirke 

smerteoppfatningen. For eksempel er det mye som tyder på at forventning om smerte kan gi en 

økt aktivitet i smerterelaterte områder i hjernen [29]. Den subjektive smerteopplevelsen skyldes 

med andre ord et svært komplisert og sammensatt nettverk av responser. 

I en studie av Coghill, McHaffle og Yen (2003) ble det brukt et 16x16 mm varmeelement på 

baksiden av leggen og visuell analog skala (VAS, 0-10) for måling av smerteintensitet. 

Opplevelsen av smerte fremkalt av varmeelementet på 49 C viste en vesentlig forskjell mellom 

individene, med VAS-skåringer fra VAS 1,05 og helt opp til VAS 8,9 [43]. Høyere aktivitet i 

kortikale områder i hjernen knyttet til kroppsfornemmelse, oppmerksomhet og affekt ble funnet 

hos individer som viste høy følsomhet for nociseptiv varmestimulering, sammenlignet med 

individer som viste lav følsomhet. Spesielt aktiveringen i et område i hjernen kalt anterior 

cingulate cortex (ACC) viste en høyere frekvens hos individer som viste høyest 

smertefølsomhet [43]. Litteratur tyder på at individuelle variasjoner i responser på nociseptiv 

stimulering kan knyttes til endogen antinocisepsjon mediert av blant annet endogene 

opioidmekanismer [44].  

QST er en ikke-invasiv eksperimentell metode å undersøke det somatosensoriske systemet på 

[45]. Ved å kvantifisere endringer i det somatosensoriske systemet, kan QST bidra med sensitiv 

og pålitelig informasjon i studier av kronisk og nevropatisk smerte [46, 47]. Ved QST gis ulike 

stimuleringer (termisk, mekanisk, elektrisk og/eller kjemisk) på huden for å undersøke 

individuelle terskler [48]. Arya og kolleger (2019) brukte i deres studie en standard protokoll 

med følgende variabler: varmeterskel (warm detection threshold, WDT), varmesmerteterskel 
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(heat pain threshold, HPT), varmetoleranseterskel (heat pain tolerance threshold, HPTT), 

kuldeterskel (cold detection threshold, CDT), kuldesmerteterskel (cold pain threshold, CPT) og 

kuldetoleranseterskel (cold pain tolerance threshold, CPTT). CDT anses å representere 

responsen mediert av A-fibre, mens WDT knyttes til C-fibre [48]. Varme- og kuldesmerte 

aktiverer både A- og C-fibre [49].  
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1.2 Eksperimentelle smertestudier 

Humane eksperimentelle smertestudier er nødvendige for å forstå mekanismene som ligger bak 

akutte og kroniske smertetilstander, og metoden benyttes mye innen diagnostikk og behandling 

av smerterelaterte tilstander, samt innen farmakologiske og kliniske studier. Ved 

eksperimentelle smertestudier påføres forsøkspersoner kortvarige termiske, mekaniske, 

elektriske eller kjemiske stimuleringer på huden for å fremkalle aktivering av smertereseptorer 

[50]. En god smertefremkallende metode må være reproduserbar og kvantifiserbar, samtidig 

som den fremkaller nevrofysiologiske responser på en standardisert måte [51].  

1.2.1 Måling av smerte 

Fordi smertefølelsen er subjektiv, kan den ikke observeres eller måles objektivt. Å kunne måle 

og kvantifisere smerte er essensielt både klinisk og i forskning, og det har derfor blitt utviklet 

målemetoder for å gradere den subjektive smerteopplevelsen. De fleste målinger av smerte blir 

i dag gjort ved at den enkelte selv rapporterer smerteopplevelsen, for eksempel ved hjelp av 

ulike skalaer [52]. VAS er et instrument som kan brukes for å måle smerteintensitet. Ved VAS-

skåring har man en rett, lang linje der endepunktene beskriver ytterpunkter av smerteintensitet; 

ingen smerte i den ene enden og verst tenkelige smerte i den andre (Figur 3). Pasienten angir 

opplevd smerte et sted mellom «0: ingen smerte» og «10: verst tenkelige smerte».  

VAS er mye brukt i forskning der det ønskes å måle presise endringer i smerteintensitet [53]. 

VAS-skåring med penn og papir er i stor grad erstattet med mindre tidkrevende PC-baserte 

VAS (computerized VAS, CoVAS) som gir bedre mulighet til å foreta kontinuerlige skåringer 

[50, 54]. 

 

 

 

 

Figur 3. Prinsippet bak VAS. Ytterpunktene av smerteintensitet er markert med «Ingen smerte» helt til venstre på 

skalaen (0) og «verst tenkelige smerte» helt til høyre på skalaen (10). Graden av smerteintensitet angis et sted 

mellom VAS 0 og VAS 10. VAS: visuell analog skala (0-10). 
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1.3 Kroppstemperatur  

1.3.1 Temperatursensibilitet 

Huden danner et beskyttende lag rundt kroppen mot fysiske, kjemiske og termiske 

påkjenninger, i tillegg til at den virker som et sanseorgan for detektering av ytre stimuli. Huden 

og vevene under inneholder en gruppe temperatursensitive reseptorer som kalles 

termoreseptorer. Termoreseptorer er nerveceller med frie nerveendinger som detekterer 

endringer i temperatur. Informasjon fra termoreseptorer ledes gjennom de samme A- og C-

fibrene som formidler nociseptiv informasjon. Informasjonen entrer ryggmargens dorsalhorn 

og ledes oppover det anterolaterale system til thalamus og cortex for videre prosessering [25]. 

Følelse av varme formidles gjennom umyeliniserte C-fibre, og følelse av kulde formidles 

gjennom myeliniserte A-fibre. Termoreseptorer som detekterer varme aktiveres ved 

temperaturer mellom 32 C og 45 C, mens detektering av kulde skjer ved temperaturer under 

32 C. Temperaturer høyere enn 45 C vil oppleves som smertefulle på grunn av nociseptor-

aktivering [14]. Temperaturer over 45 °C og under 15 °C anses å være smertefulle, men dette 

varierer mellom individer. Betydelig vevsskade kan oppstå som følge av stimulering med 

temperaturer over 50 °C og under 0 °C [55]. 

1.3.2 Temperaturregulering  

Hypothalamus er et område i hjernen, lokalisert mellom hypofysen og thalamus, som er viktig 

for funksjon og regulering av det autonome nervesystemet [14]. Hypothalamus utgjør bare 0,4 

prosent av den totale hjernemassen, men er ansvarlig for livsviktige funksjoner som 

opprettholder kroppens homeostase [56]. Senteret for temperaturregulering ligger i hjernen, 

nærmere bestemt i temperatursensitive nevroner i hypothalamus [57]. Her sørger sanse-

informasjon fra termoreseptorer for å opprettholde kroppens kjernetemperatur og dermed påse 

at organer og kroppslige prosesser fungerer optimalt [58].  

Temperaturen i indre organer, eller kjernetemperaturen, ligger på rundt 37 C under normale 

forhold [59], mens temperaturen i hud og underhudsfett kan variere i større grad. For å 

opprettholde en stabil kjernetemperatur kreves det en balanse i kroppens varmeproduksjon og 

varmetap. Når kjernetemperaturen stiger, for eksempel under trening, vil termoreseptorer sanse 

en økning i temperatur og sende signaler til hypothalamus som videre setter i gang prosesser 

for å motsette seg endringen i temperatur [58]. Økt blodsirkulasjon til huden (vasodilatasjon) 
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og økt produksjon av svette øker varmetapet og motvirker økning i kjernetemperaturen. Ved 

deteksjon av lave temperaturer vil hypothalamus sende signaler om å øke varmeproduksjon, 

blant annet ved skjelving og sammentrekning av blodkar (vasokonstriksjon). Dette for å hindre 

varmetap og sørge for at blodet holdes nær kroppens indre og livsviktige organer. Funn tyder 

på at den fremre delen av hypothalamus detekterer høye temperaturer og fremmer varmetap, 

mens bakre del er viktig for de varmesparende prosessene [14].  

1.3.3 Måling av temperatur  

For å måle kroppens kjernetemperatur har det lenge vært vanlig med rektalmålinger. Andre 

målemetoder som også benyttes inkluderer øre-, armhule-, munnhule- og pannemålinger, men 

disse er mindre pålitelige. Selv om målinger med rektaltermometre lenge har vært gull-

standarden for å måle kjernetemperatur, har flere studier funnet begrensninger ved denne 

målemetoden, blant annet at det tar tid før rektaltemperaturen endres i samsvar med endringen 

i kjernetemperaturen [60, 61]. Å benytte øretermometer har blitt en vanlig målemetode for å 

estimere kjernetemperaturen, også klinisk. Denne metoden er rask, enkel og praktisk, men både 

tidligere og nyere forskning har indikert at øretermometre ikke er pålitelige sammenlignet med 

rektale termometre [62, 63].  

Når det gjelder måling av hudtemperatur har en rekke ulike måleteknikker vært utprøvd i 

forbindelse med fysisk aktivitet [64, 65]. Nyere teknologi har ført til fremvekst av utstyr som 

potensielt kan brukes til monitorering av hudtemperatur, for eksempel kompakte «dataloggere» 

som festes på huden [64]. Måling av hudtemperatur med termografikamera er også en metode 

som i økende grad utprøves [66-68]. Ved å måle den elektromagnetiske strålingen fra huden, 

kan termografi være nyttig i fremtidige studier der en ønsker å undersøke endringer i 

hudtemperatur. I biomedisin, for eksempel, har termografi vist seg å være den mest lovende 

teknikken for å undersøke endringer i hudtemperatur i forbindelse med sykdommer og lidelser, 

sammenlignet med andre konvensjonelle metoder [68]. Nøyaktige målinger av hudtemperatur 

er imidlertid vanskelig å få til, og måleteknikkene anvendes først og fremst ved undersøkelser 

av temperaturendring [69, 70].  
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1.4 Kulde  

1.4.1 Fysiologiske responser på kulde 

Mennesker har generelt to viktige fysiologiske responser på kulde: vasomotoriske responser og 

metabolske responser [71]. Førstnevnte skyldes stimulering av alfa-adrenerge reseptorer som 

gir perifer vasokonstriksjon [72]. Det skjer en reduksjon i temperatur i det eksponerte 

hudområdet, samt i det underliggende vevet, noe som er essensielt for å opprettholde og 

forhindre fall i kroppens kjernetemperatur [72, 73]. Med andre ord vil blodsirkulasjonen til 

huden minske for å opprettholde temperaturen i viktige indre organer som hjerne, hjerte og 

nyrer. Vedvarende vasokonstriksjon og det følgende varmetapet kan gi opphav til frostskader 

og tap av manuelle ferdigheter; allerede ved en hudtemperatur på 20-22 C vil man kunne se 

en reduksjon i fingerbevegelighet [74].  

Kuldeindusert vasodilatasjon er en annen vasomotorisk respons på kulde som modulerer 

effekten av den perifere vasokonstriksjonen og dermed motvirker frostskader og reduserer tap 

av bevegelighet. Reduksjon i hjertets minuttvolum, hjerterate og blodtrykk oppstår ved 

eksponering for ekstrem kulde [72]. I tillegg til de vasomotoriske effektene av kulde, vil 

kroppen sette i gang metabolske prosesser for å øke produksjonen av varme. Dette skjer i 

hovedsak med muskler som kilde. Ufrivillige, repeterende muskelsammentrekninger, eller 

skjelving, genererer varme og kan produsere så mye som fire til fem ganger den normale 

varmeproduksjonen ved hvile [74]. Ikke-skjelvende termogenese er en annen respons på 

kuldeeksponering, der varmeproduksjonen hovedsakelig genereres gjennom metabolisme i 

brunt fettvev (brown adipose tissue, BAT) [75].  

Faktorer som kjønn, antropometri og kroppssammensetning kan påvirke opplevelsen av kulde 

og graden av kuldeinduserte fysiologiske responser. En studie utført ved Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI) viste at kvinner har dårligere blodsirkulasjon til ekstremiteter, samt at 

det tar lenger tid før blodstrømmen er tilbake til normalt etter kuldeeksponering. Studien 

konkluderte blant annet med at kvinner tåler kulde dårligere enn menn [76]. En nyere studie fra 

2018 underbygger funnene til FFI ved å konkludere med at skjelving hos kvinner starter ved 

høyere temperaturer, sammenlignet med menn [77].   
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1.4.2 Effekter av kulde på helse  

Det finnes lite forskning på helseeffektene av langtidseksponering for kulde i den generelle 

populasjonen [3]. Den begrensede forskningen som er gjort tyder imidlertid på at arbeid i kalde 

omgivelser kan assosieres med muskel- og skjelettlidelser, respirasjonssykdommer, perifere 

sirkulasjonssykdommer og hudsykdommer [2-4, 78]. Kuldeeksponering har også vist å 

redusere både fysisk og kognitiv prestasjonsevne [2]. En studie på helseeffekter relatert til 

innendørs kuldearbeid viste at nedsatt konsentrasjon og motivasjon var blant de hyppigst 

rapportere effektene i forhold til fysisk ytelse [78].  

Det er kjent at kulde kan forverre eksisterende symptomer hos personer som allerede er syke, 

for eksempel pustevansker hos pasienter med kroniske luftveissykdommer. Hos diabetes-

pasienter kan metabolske forstyrrelser påvirke kroppens temperaturregulering og forsterke 

kuldeopplevelsen som følge av nedsatt blodsirkulasjon til ekstremitetene. Også atopisk eksem, 

psoriasis og andre hudsykdommer kan forverres som følge av kalde omgivelser [4].   
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1.5  Kulde og smerte  

Det finnes lite studier som ser på den direkte sammenhengen mellom kuldeeksponering og 

smerte. De få studiene som er gjort indikerer imidlertid at muskel- og skjelettlidelser er mer 

utbredt blant yrkesaktive som er utsatt for kulde, sammenlignet med yrkesaktive som ikke er 

det [2, 79, 80]. Blant muskel- og skjelettsymptomer er det rygg- og knesmerter som er hyppigst 

rapportert [79]. 

Strigo og kolleger (2000) sin studie undersøkte effekten av temperatur på smerteopplevelse ved 

å påføre smertefulle varme- og kuldestimuleringer med et varmeelement på armen. Resultatene 

viste en liten, men signifikant effekt av omgivelsestemperatur på smertefølsomhet [9]. Både  

varme-, kulde- og smertesensitivitet ble undersøkt. Funnene samsvarer med dyrestudier som 

viser at lave temperaturer øker smerteterskelen ved nociseptive varme- og kuldestimuleringer 

[9]. Resultatene er ikke entydige, idet det også har blitt observert at smerteterskel og 

smertetoleranse er uavhengig av temperatur [81]. Effekten av omgivelsestemperatur på 

smertefulle varme- og kuldestimuleringer som er funnet kan skyldes hvordan nociseptive 

nevroner i ryggmargens dorsalhorn responderer på ulike temperaturer. Det er mulig at 

kuldeeksponering aktiverer kuldesensitive signalveier via A-fibre, noe som kan føre til en 

sentral hemming av aktiviteten i varmesensitive nociseptorer og dermed en nedsatt følsomhet 

for varmestimulering. I dyreforsøk har 30 minutters eksponering for 19 C vist å doble β-

endorfin i plasma, noe som kan indikere at en antinociseptiv effekt, mediert av endogene 

opioidmekanismer, blir trigget av kjølige omgivelser [9]. 
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2 Hensikt og mål  

Hensikten med studien var å undersøke endringer i kroppens smertemekanismer som følge av 

akutt kuldeeksponering. I denne studien utprøves også ulike metoder for å monitorere hud- og 

kjernetemperatur under kontrollert kuldeeksponering.  

Studien hadde følgende mål: 

I. Undersøke akutte effekter av kuldeeksponering på endogen smertehemming  

II. Undersøke akutte effekter av kuldeeksponering på smertefølsomhet 

III. Utprøve og sammenligne metoder for kontinuerlige målinger av hud- og kjerne-

temperatur i forbindelse med kuldeeksponering.  
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3 Avgrensninger av oppgaven 

Denne oppgaven er en del av et større forskningsprosjekt ved STAMI som ser på effekter av 

kuldeeksponering på smerte og motorisk og kognitiv funksjon. Oppgaven er avgrenset til å 

undersøke effekter av kuldeeksponering på smerte, samt utprøve ulike metoder for måling av 

hud- og kjernetemperatur i forbindelse med kuldeeksponeringen.  

Effekter av kulde på smerte undersøkes i en eksperimentell studie på 20 forsøkspersoner 

(hovedstudie) planlagt og utført av forskere og ingeniører på STAMI. Som masterstudent har 

jeg fått tilgang på rådata fra datainnsamlingen, og har selv bearbeidet disse i forkant av de 

statistiske analysene.  

I etterkant av hovedstudien, høsten 2019, ble det utført en pilot (studentpilot) med seks 

forsøkspersoner, planlagt og utført av meg selv og to andre masterstudenter på STAMI. Hver 

masterstudent var forsøksleder for to forsøkspersoner. I studentpiloten ble det fokusert på 

praktisk innføring og utprøving av måleteknikker for hud- og kjernetemperatur. Temperatur-

dataene som presenteres i denne oppgaven er fra to forsøkspersoner som deltok i studentpiloten 

og som jeg selv har vært forsøksleder for. Det innsamlede datamateriale fra smertetestene i 

studentpiloten er ikke tatt med i denne oppgaven.  
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4 Materiale og metode 

I denne oppgaven analyseres deler av det innsamlede datamateriale fra hovedstudien (n=20), 

samt temperaturdata fra to forsøkspersoner i studentpiloten (n=2). Under 3.3.2 Måling av 

temperatur gjøres det rede for metodene for hud- og kjernetemperaturmålinger som ble brukt 

både i hovedstudien og i studentpiloten. Temperaturmålemetodene som kun ble anvendt i 

studentpiloten er beskrevet i delkapittel 3.8 Studentpilot.   

4.1 Studiedesign 

Hovedstudien hadde et blokkrandomisert, kontrollert overkrysningsdesign. Forsøkspersonene 

ble testet under to ulike betingelser med én uke utvaskingsperiode. At studien var randomisert 

innebar en tilfeldig rekkefølge på betingelsene forsøkspersonene ble testet under, i dette tilfelle 

kulde (10 C) og termonøytral omgivelsestemperatur (21,5 C). Blokkrandomisering sikrer at 

det er like mange forsøkspersoner ved hver rekkefølge. I et overkrysningsdesign går forsøks-

personene gjennom begge intervensjonsmetodene og vil på den måten fungere som sine egne 

kontroller [82]. Figur 4A viser hvordan hovedstudien var satt opp.  

I studentpiloten var det kun én forsøksdag i tillegg til introduksjonsdagen. På forsøksdagen ble 

forsøkspersonene testet før og etter kuldeeksponering. I stedet for en ny forsøksdag ble det lagt 

til en ekstra sesjon i klimarommet ved termonøytral temperatur. Figur 4B viser hvordan 

studentpiloten var satt opp.    
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Figur 4. Oppsett for smerteforsøkene. A. Oppsett for hovedstudien. Sesjon 1 fungerte som en innføringsdag for 

sesjon 2 og sesjon 3. Forsøkspersonene ble randomisert til hvilken av temperaturbetingelsene (10 C og 21,5 C) 

de skulle gjennomføre først. Smertetester ble gjort før og etter to timer i klimarom ved de ulike 

temperaturbetingelsene. B. Oppsett for studentpiloten. Sesjon 1 fungerte som en innføringsdag for sesjon 2. I 

sesjon 2 ble smertetester gjort før og etter to timer i klimarom ved 10 C. Smertetestene etter kuldeeksponeringen 

ble etterfulgt av én times opphold i klimarom på 21,5 C.  

 

4.2 Rekruttering og utvalg  

I hovedstudien ble rekrutteringen gjort av en ekstern person uten tilknytning til selve prosjektet. 

Det ble sendt ut en utlysning i ett av nyhetsbrevene til STAMI med ønske om friske, unge menn 

mellom 18-35 år som kunne tenke seg å være med i et kuldeforsøk ved STAMI (vedlegg 9.1). 

I utlysningen var det oppgitt en e-postadresse som interesserte kunne ta kontakt på. Det ble også 

rekruttert via forelesninger på Universitetet i Oslo, og via innlegg om prosjektet i forelesninger 

på farmasistudiet. Rekrutteringen ble også gjort via utlysning på STAMIs nettside. Det ble gjort 

et telefonintervju med interesserte for å kartlegge om deres helse var god nok for deltakelse i 

studien (vedlegg 9.2).  

Inklusjonskriterier: 

 

• Frisk  

• Mann 

• Alder < 35 og > 18 år 

 

Eksklusjonskriterier: 

 

• Røyker daglig 

• Nikotinbruk før forsøk (9 timer avholdenhet kreves; snus, røyk e-sigarett, nikotin-

preparater) 

• Omfattende medisinske forhold nå eller tidligere, for eksempel kreftbehandling 

• Sirkulasjonslidelser som angina, arytmi, åreforkalkning, kardiomyopati, medfødt 

hjertefeil, koronarsykdom, hjertesvikt, hyperkolesterolemi, perifer vaskulær sykdom, 

Smerteforsøk 2 timer 10 C Smerteforsøk Innføringsdag 

SESJON 1 

1 time 21,5 C 

SESJON 2 

B 
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Raynauds sykdom; hypertensjon med systolisk blodtrykk > 160 mmHg eller mottar 

behandling for hypertensjon 

• Endokrin, metabolsk sykdom; type 2 diabetes, alvorlig overvekt med BMI > 30 

• Autoimmun sykdom, type 1 diabetes 

• Nevrologiske/psykiatriske tilstander, epilepsi, perifer nevropati, nåværende eller 

tidligere kroniske smertetilstander (mild hodepine 1-2 dager per måned er ok): 

regelmessig bruk av reseptbelagte medisiner eller ikke-reseptbelagte medisiner som har 

en betydelig effekt på smerter eller varme/kulde persepsjon (særlig opiater, 

antidepressiva, antiepileptika; anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, migrenemedisin 

og muskelavslappende medikamenter) og narkotikabruk.  

Det var i utgangspunktet ønskelig med 40 deltakere i hovedstudien, men dette ble sett på som 

lite gjennomførbart da forsøket helst skulle skje innen samme halvår. Grunnen til dette var 

akklimatiseringen som ville vært ulik for forsøkspersonene dersom de ble testet på ulike tider 

av året.   

I studentpiloten ble rekrutteringen til dels gjort av masterstudenter på STAMI.  

4.3 Datainnsamling  

I hovedstudien gikk forsøkspersonene gjennom de samme testene på sesjon 2 og sesjon 3. 

Sesjon 1 fungerte som en innføringsdag der formålet var å bli kjent med noen av testene som 

skulle utføres på sesjon 2 og sesjon 3, i tillegg til at det ble utført innledende kroppsmålinger. 

Temperaturen i klimarommet var innstilt på 10 C og 21,5 C for henholdsvis kulde og 

termonøytral temperatur.    

Den første dagen, på sesjon 1, møtte forsøkspersonen opp kl. 09.00 på STAMI. Etter en kort 

introduksjon om forsøkets gang, ble forsøkspersonen bedt om å lese og signere Forespørsel om 

deltakelse (vedlegg 9.3) før igangsetting av de innledende kroppsmålingene. Kroppshøyde, 

kroppsvekt, kroppssammensetning og blodtrykk ble målt, før forsøkspersonen fikk en innføring 

i nevrosensorisk, motorisk og kognitiv testing. Data fra innføringsdagen er ikke analysert i 

denne oppgaven. En uke senere, på sesjon 2, møtte forsøkspersonen opp kl. 09.00 på STAMI. 

Det ble servert et måltid, og forsøkspersonen ble samtidig bedt om å fylle ut et spørreskjema 

for monitorering av personlig tilstand (vedlegg 9.4). Etter ca. 20 minutter ble forsøkspersonen 

ført inn på laben der blodtrykk ble målt, etterfulgt av nevrosensorisk testing, inkludert testing 
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av smertefølsomhet og endogen smertehemming. Det ble deretter tatt en blodprøve før 

forsøkspersonen ble bedt om å skifte til en standardisert, tynn kjeledress. Før forsøkspersonen 

ble ført til klimarommet, ble kjernetemperatur målt med øretermometer (Braun ThermoScan 5, 

Braun IRT6020). I tillegg ble utstyr for temperaturmåling og hodetelefoner påmontert.  

Forsøkspersonen ble deretter ført inn på et 12 m2 klimarom innstilt på 10 C eller 21,5 C. Det 

ble tatt bilder med et Forward Looking Infrared Radar (FLIR) kamera (FLIR T1020, FLIR 

Systems, Inc.) av hender, kragebein og ansikt. Det ble deretter utført motoriske tester, etterfulgt 

av Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB), en metode for å teste 

kognitiv funksjon. Resultatene fra de motoriske og kognitive testene er ikke analysert i denne 

oppgaven. Det ble også tatt nye termografibilder og en ny blodtrykksmåling. En ny runde med 

CANTAB ble utført før de siste termografibildene ble tatt. Etter intervensjonen ble 

forsøkspersonen ført tilbake til nevrolaben der kjernetemperaturen ble målt med øretermometer. 

Etter 20 minutter pause ble det kjørt en ny runde med nevrosensoriske tester.  

Sesjon 3 ble utført syv dager etter sesjon 2 og hadde lik prosedyre, med unntak av 

temperaturbetingelse (10 C/21,5 C). Figur 5 viser et detaljert flytskjema over gangen i 

hovedstudien.  
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Figur 5. Flytskjema for hovedstudien. Prosedyren for sesjon 3 var lik den for sesjon 2, med unntak av 

temperaturbetingelsen. Data knyttet til tekstbokser med strek over er ikke analysert i denne oppgaven. CPM: 

conditioned pain modulation (betinget smertemodulering), QST: quantitative sensory testing (kvantitativ sensorisk 

testing).  
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4.3.1 Måling av smerte 

I forsøkene ble CoVAS (Pathway ATS Computerized Visual Analog Scale, Medoc Ltd., Ramat 

Yishai, Israel) (Figur 6) benyttet for å angi graden av opplevd smerteintensitet. Instrumentet 

var koblet opp mot et dataprogram (Pathway ATS Medoc Main Station, Medoc Ltd., Ramat 

Yishai, Israel) som registrerte skåringene kontinuerlig. Helt til venstre på skalaen indikerte 

ingen smerte og helt til høyre indikerte verst tenkelige smerte. Ingen smerte ble registrert som 

0 VAS og opp til 10 VAS for verst tenkelig smerte. Smerteskåringene ble lagret hvert tusendels 

sekund og stimuleringene varte i 20-30 sekunder. 

 

 

Figur 6. Bilde av CoVAS (Pathway ATS Computerized Visual Analog Scale, Medoc Ltd., Ramat Yishai, Israel). 

Bildet viser instrumentet for smertemåling som ble brukt i studien. Helt til venstre på skalaen indikerer ingen 

smerte (VAS 0) og helt til høyre på skalaen indikerer verst tenkelige smerte (VAS 10). CoVAS: computerized visual 

analog scale (0-10).  

 

4.3.2 Måling av temperatur  

For å estimere forsøkspersonenes kjernetemperatur ble det brukt et øretermometer. Ved hjelp 

av en infrarød sensor på spissen av øretermometret, registreres den elektromagnetiske strålingen 

fra trommehinnen i øret. For å se på endring i kjernetemperatur ble målinger med 

øretermometeret gjort både før og etter oppholdet i klimarommet.  

For å estimere forsøkspersonenes hudtemperatur ble det brukt en sensorbrikke, EQ02 

LifeMonitor (Sensor Electronics Module, SEM (EQ02), Equivital, Hidalgo Ltd., UK). Denne 
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estimerer hudtemperaturen ved hjelp av en temperatursensor som sitter på baksiden av 

sensorbrikken. Sensorbrikken monteres i lommen på et sensorbelte (Sensor Belt, Equivital, 

Hidalgo Ltd., UK) som sitter mot huden på forsøkspersonen (Figur 7). Hudtemperaturen logges 

kontinuerlig under oppholdet i klimarommet.  

 

 

Figur 7. Bilde av sensorbeltet (Sensor Belt, Equivital, Hidalgo Ltd., UK) med påmontert sensorbrikke (Sensor 

Electronics Module, SEM (EQ02), Equivital, Hidalgo Ltd., UK) i venstre lomme. Figuren er gjengitt fra [83]. 

 

Det ble i tillegg tatt bilder av hender, ansikt og kragebein med et termografikamera for å 

undersøke temperaturendringer under kuldeeksponeringen. I termografikameraet sitter det en 

infrarød (IR) detektor som detekterer den infrarøde strålingen fra objektet det blir tatt bilde av. 

Den infrarøde energien øker med økende temperatur. Verdiene fra IR-detektoren danner et 

termogram (varmebilde) der de ulike fargene representerer ulike temperaturer. Termografi-

kameraet måler kun overflatetemperatur [84]. 
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4.4 Utførelse av smerteforsøk  

Under smerteforsøkene ble det brukt et 30x30 mm varmeelement (Pathway ATS Thermode, 

Medoc Ltd., Ramat Yishai, Israel). Varmeelementet ble festet på undersiden av armen med et 

elastisk bånd (Figur 9). I det første smerteforsøket skulle pain 6 bestemmes ved hjelp av QST. 

Pain 6 var den temperaturen som ga forsøkspersonen en smerteintensitet på omtrent VAS 6 (0-

10). Pain 6 ble bestemt på sesjon 1 og både før og etter oppholdet i klimarommet på sesjon 2 

og sesjon 3. Hver enkelt deltakers pain 6 ble brukt til å teste den smertehemmende effekten ved 

offset analgesi.  

4.4.1 Offset analgesi 

Offset analgesiforsøket ble gjort for å undersøke endogen smertehemming. Under testingen fikk 

forsøkspersonene varmestimuleringer på underarmen (Figur 9). Det ble gitt en teststimulering 

og en kontrollstimulering etter hverandre i vilkårlig rekkefølge. Teststimuleringen var delt inn 

i tre tidsintervaller: T1, T2 og T3. I tidsintervallene T1 og T3 var temperaturen på 

varmeelementet tilsvarende hver enkelt forsøksperson pain 6, mens det i tidsintervallet T2 ble 

gitt en varmestimulering med temperatur 1 C høyere enn ved T1/T3. I kontrollforsøket ble det 

gitt en 30 sekunders varmestimulering med temperatur konstant lik pain 6. Forsøket er illustrert 

i Figur 8. Deltakerne ble bedt om å kontinuerlig angi opplevd grad av smerteintensitet på en 

CoVAS både under test- og kontrollstimuleringen. Varmeelementet ble flyttet mellom test- og 

kontrollstimuleringen (Figur 9).  

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustrasjon av offset analgesiforsøket. I teststimuleringen deles varmestimuleringen inn i tre tids-

intervaller: T1, T2 og T3. Temperaturen stiger med 1 C fra T1 til T2, før den etter 5 sekunder reduseres med 1 

C til pain 6. I kontrollforsøket er temperaturen ved varmestimuleringen konstant lik pain 6. Pain 6: temperatur 

som omtrentlig tilsvarer hver enkelt forsøksperson VAS 6.  
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4.4.2 QST 

For varmestimuleringene ved QST startet varmeelementet på 32 C og steg med 1 C per 

sekund. Øvre sikkerhetsgrense på varmeelementet var 51 C og varmestimuleringen stoppet 

automatisk dersom denne grensen ble nådd. Under testene fikk forsøkspersonen en pc-mus og 

ble bedt om å merke seg tre ulike varmenivåer underveis i stimuleringen: WDT, HPT og HPTT. 

Forsøkspersonen fikk beskjed om å trykke på museknappen når de ulike tersklene var nådd. I 

det tilsvarende forsøket med kuldestimuleringer startet temperaturen på 32 C og sank med 1 

C per sekund. CDT, CPT og CPTT ble testet, og sikkerhetsgrensen for kuldestimuleringene 

var 0 C. Det ble utført tre paralleller av hver av de tre tersklene for kulde og varme, for hver 

forsøksperson. Pain 6 for varme ble beregnet ved å ta gjennomsnittlig HPTT minus 2,5 C. Det 

ble deretter gitt en 20-30 sekunders varmestimulering for å undersøke om forsøkspersonens 

pain 6 ga en smerteskår på VAS 4-8. Ved smerteskår over VAS 8 eller under VAS 4, ble 

temperaturen justert med 0,5 – 1 C og testen ble gjentatt. Alle terskelmålingene ble gjort på 

samme hudområde (Figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Plassering av varmeelementet på armen ved offset analgesi og QST. I offset analgesiforsøket ble test- 

og kontrollstimuleringen satt opp i randomisert rekkefølge og med randomisert plassering av varmeelementet på 

øverste del av underarmen. I andre runde av forsøket ble plasseringen og testingen utført i motsatt rekkefølge. 

Områdene varmeelementet ble flyttet mellom ved offset analgesi er vist i figuren. QST: quantitative sensory testing 

(kvantitativ sensorisk testing).  
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4.5 Studentpilot  

Målinger av temperatur med øretermometer, termografi og EQ02 LifeMonitor ble gjort på de 

20 forsøkspersonene som deltok i hovedstudien våren 2019 og er omtalt under 3.3.2 Måling av 

temperatur. I tillegg til disse målingene ble det, for de seks forsøkspersonene som deltok i 

studentpiloten, tatt i bruk ekstra utsyr for å se på nye metoder å monitorere hud- og 

kjernetemperatur på. Det er disse «nye» målemetodene som vil bli omtalt i dette delkapittelet.  

Hudtemperatur ble estimert med EQ02 LifeMonitor, termografi, iButtons (iButton devices, 

Maxim Integrated Products Inc., CA, USA) og Dermal Temperature Patch (Dermal 

Temperature Patch, VitalSense, Philips Respironics, Oregon, USA). I tillegg til målinger med 

øretermometer, ble det brukt en kjernetemperaturkapsel (Core Temperature Capsule, 

VitalSense, Philips Respironics, Oregon, USA) for å estimere forsøkspersonenes kjerne-

temperatur. Mens kjernetemperaturkapselen logget temperaturen kontinuerlig under kulde-

eksponeringen, ble målinger med øretermometer gjort rett før og rett etter kuldeeksponeringen.  

4.5.1 iButtons 

En iButton er en databrikke av 16 mm tykt rustfritt stål. På grunn av materialet er brikkene 

svært resistente mot påkjenninger og kan brukes både utendørs og innendørs. I dette forsøket 

er det eksperimentert med iButtons for å måle forsøkspersoners hudtemperatur. 19 iButtons ble 

teipet direkte på huden på ulike kroppsdeler (Figur 10) og logget temperaturen kontinuerlig 

under oppholdet i klimarommet.  

 

Figur 10. Anatomisk plassering av 19 iButtons. Den anatomiske plasseringen av iButtons er modifisert fra [85].  
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4.5.2 Dermal Temperature Patch 

Dermal Temperature Patch er selvklebende og klistres på huden. Den aktiveres av en aktivator 

(Core Temperature Capsule/Dermal Patch Activator, VitalSense, Philips Respironics, Oregon, 

USA) og sender informasjon om temperatur trådløst til en nærliggende EQ02 LifeMonitor. 

Dataene leses av på LabChart (LabChart 8.1.11, ADInstruments Inc., Colorado Springs, CO). 

Dermal Temperature Patch er 57 mm i diameter; 5,3 mm tykk og veier 7,5 g (Figur 11A). 

Batteriet varer i opptil 240 timer etter aktivering. Nøyaktigheten er +/- 0,1 C når temperaturen 

er mellom 32 C og 42 C, og rekkevidden er på under 2 meter. Dermal Temperature Patch ble 

festet på den bakre leggmuskelen (musculus gastrocnemius) (Figur 11B) på sesjon 2.  

 

             

 
 

 

Figur 11. Dermal Temperature Patch. A. Bilde av Dermal Temperature Patch (VitalSense, Philips Respironics, 

Oregon, USA). Den er 57 mm i diameter; 5,3 mm tykk og veier 7,5 g. B. Anatomisk plassering av Dermal 

Temperature Patch.  
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4.5.3 Kjernetemperaturkapsel 

Kjernetemperaturkapselen er en engangskapsel som, ved aktivering og svelging, trådløst sender 

temperaturdata til en nærliggende EQ02 LifeMonitor hvert 15. sekund. Kapselen er 8,5 mm i 

diameter, 23 mm lang og veier 1,6 g (Figur 12). Batteriet varer i 12-48 timer fra 

aktiveringstidspunktet. Nøyaktigheten er +/- 0,1 C ved temperaturer mellom 32 C og 42 C, 

og rekkevidden er på under 1 meter. Kapselen aktiveres av en aktivator (Core Temperature 

Capsule/Dermal Patch Activator, VitalSense, Philips Respironics, Oregon, USA) på 

introduksjonsdagen. Kjernetemperaturkapselen har CE-godkjenning for bruk som medisinsk 

utstyr hos mennesker [86, 87].  

Kjernetemperaturkapselen aktiveres på sesjon 1, men transmitterer data først når den er innen 

rekkevidde, det vil si når forsøkspersonen oppholder seg i klimarommet.  

 

 

Figur 12. Kjernetemperaturkapsel (Core Temperature Capsule, VitalSense, Philips Respironics, Oregon, USA). 

Kjernetemperaturkapselen er 8,5 mm i diameter, 23 mm lang og veier 1,6 g.  
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4.6 Dataanalyse 

4.6.1 Offset analgesi 

Det tok i gjennomsnitt ca. 6,5 sekunder før varmeelementet oppnådde en temperatur tilsvarende 

forsøkspersonens pain 6 (varmeelementet startet på 32 C). Det tar i tillegg noen sekunder før 

hjernen oppfatter temperaturendringer ved smertefull varmestimulering [14]. VAS-skår knyttet 

til T1 ble derfor estimert å være forsøkspersonenes gjennomsnittlig VAS-skår de tre siste 

sekundene av T1-stimuleringen, det vil si gjennomsnittlig VAS-skår i tidsintervallet 8,5 - 11,5 

sekunder. VAS-skår knyttet til T3 ble estimert å være lik gjennomsnittlig VAS-skår i 

tidsintervallet 22,5 - 25,5 sekunder. Figur 13 viser tidsintervallene det er gjort beregninger fra.  

Den smertehemmende effekten ved offset analgesi ble beregnet på to ulike måter. I den ene 

metoden, kalt offset analgesi 1, ble den smertehemmende effekten beregnet ved å ta differansen 

mellom VAS-skår knyttet til T1 og VAS-skår knyttet til T3, i teststimuleringen. Offset analgesi 

1 = VAST3-test – VAST1-test. Den andre metoden, offset analgesi 2, tok utgangspunkt i både 

teststimuleringen og kontrollstimuleringen. Her ble den smertehemmende effekten beregnet 

ved å ta differansen mellom VAS-skår knyttet til T3 i kontrollstimuleringen og VAS-skår 

knyttet til T3 i teststimuleringen. Offset analgesi 2 = VAST3-test – VAST3-kontroll. I begge 

utregningsmetodene vil en negativ verdi tilsi smertehemming.  
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Figur 13. Dataanalyse av offset analgesi. Den heltrukne kurven viser teststimuleringens smerteintensitet over tid 

(sekunder). Temperaturen ved T1 og T3 er lik pain 6, mens den ved T2 er 1 C høyere enn ved T1/T3. Den stiplede 

kurven viser kontrollstimuleringens smerteintensitet over tid (sekunder). Temperaturen er lik pain 6 under hele 

kontrollstimuleringen. Intervallene det er regnet gjennomsnittlig VAS-skår fra er markert med stiplede vertikale 

linjer i tidsintervallet 8,5 - 11,5 sekunder, og i tidsintervallet 22,5 - 25,5 sekunder. Differansen mellom VAS-skår 

i tidsintervallet 8,5 - 11,5 sekunder og 22,5 - 25,5 sekunder i teststimuleringen blir kalt offset analgesi 1. Offset 

analgesi 2 er differansen mellom VAS-skår i kontrollstimuleringen og VAS-skår i teststimuleringen, i tidsintervallet 

22,5 - 25,5 sekunder. Denne differansen i smerteskår er markert med oransje pil. Test- og kontrollstimuleringene 

ble gitt i randomisert rekkefølge. VAS står for visuell analog skala (0-10) og brukes for å måle smerteintensitet. 

Offset analgesi 1 = VAST3-test – VAST1-test. Offset analgesi 2 = VAST3-test – VAST3-kontroll. 

 

4.6.2 QST 

Det ble utført tre paralleller hver av de ulike kulde- og varmetestene for hver forsøksperson.  

Forsøkspersonene fikk beskjed om å trykke på en museknapp når de ulike tersklene (WDT, 

HPT, HPTT, CDT, CPT, CPTT) var nådd. Verdiene (temperatur, C) ble ført i Microsoft Excel 

underveis i forsøkene og gjennomsnittet av de tre parallellene ble regnet ut for hver 

forsøksperson. Da de fleste forsøkspersonene ikke trykket på museknappen under testing av 

CPTT, ble det konkludert med at metoden ikke ga forventet resultat, og dataene fra denne testen 

er derfor ikke analysert i oppgaven. Resultatene fra HPTT ble brukt til å beregne hver enkelt 

forsøkspersons pain 6 ved å trekke 2,5 C fra den maksimale temperaturen forsøkspersonen 

tolererte.  
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4.6.3 Temperaturmålinger 

Resultatene fra temperaturmålingene som presenteres er fra to forsøkspersoner som deltok i 

studentpiloten høsten 2019. De ulike metodene for estimering av hud- og kjernetemperatur ble 

sammenlignet med hverandre og fremstilt grafisk. Grafene viser hvordan temperaturen endrer 

seg fra forsøkspersonene går inn i klimarommet til forsøkspersonene går ut igjen, nærmere 

spesifikt fa periode 1 til periode 2 og frem til periode 3 (Figur 14). Periode 1 viser temperaturen 

ved oppstart av kuldeeksponering. Periode 2 viser temperaturen etter én times 

kuldeeksponering. Ved periode 3 har forsøkspersonen oppholdt seg to timer i klimarommet. 

Fra EQ02 LifeMonitor og kjernetemperaturkapselen blir det vist kontinuerlige data.  

Kjernetemperaturkapselen og Dermal Temperature Patch var begge koblet til programmet 

LabChart der temperaturdataene kontinuerlig ble registrert. Termogrammene ble analysert i 

ResearchIR (FLIR ResearchIR, FLIR systems, Inc., USA). I termogrammene ble det laget 

ellipseformede regioner av interesse (region of interest, ROI) i områdene som skulle analyseres. 

Dataene fra temperaturmålingsutstyret fra Equivital og VitalSense ble eksportert fra LabChart, 

og temperaturdataene fra iButtons ble eksportert fra OneWire (1-Wire, Maxim Integrated 

Products Inc., CA, USA). Det vil ikke bli gjort statistiske analyser på temperaturdataene.  

 

 

 

Figur 14. Illustrasjon av tre ulike perioder under kuldeeksponeringen. Hudtemperaturdata fra termografi-

kameraet, iButtons og Dermal Temperature Patch hentes fra periode 1, periode 2 og periode 3 for å undersøke 

temperaturendring. Periode 1: 0 min kuldeeksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 3: 120 min 

kuldeeksponering.  
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4.7 Statistikk  

I denne oppgaven ble de statistiske analysene gjort i GraphPad Prism 8 (Graphpad Software, 

Inc., San Diego, CA, USA). Normalfordeling ble undersøkt med D´Agostino-Pearson test og 

ved inspeksjon av Q-Q plott. Paret t-test ble anvendt som statistisk metode for normalfordelte 

data, mens data som ikke viste normalfordeling ble analysert med Wilcoxon signed-rank test. 

Signifikansnivået i oppgaven ble valgt å være p < 0,05. Dataene fra offset analgesi er presentert 

som gjennomsnitt ± «standard error of the mean» (SEM), og dataene fra QST er fremstilt i 

boxplot med min-maks og median. De statistiske analysene gjøres på offset analgesi og QST 

fra hovedstudien på 20 forsøkspersoner.  

4.7.1 Innledende analyser  

Innledende analyser av offset analgesi ble gjort for å undersøke om metoden hadde gitt en 

signifikant smertehemmende effekt. Dette ble gjort ved å finne ut om VAS-skår ved tids-

intervallet T1 var signifikant høyere enn VAS-skår ved T3 i teststimuleringen. Det ble også 

undersøkt om VAS-skår ved tidsintervallet T3 i kontrollstimuleringen var signifikant høyere 

enn VAS-skår ved tidsintervallet T3 i teststimuleringen. I kontrollstimuleringen ble det 

undersøkt om VAS-skår ved T1 var lik VAS-skår ved T3.  

De innledende analysene ble gjort på data innsamlet før oppholdet i klimarom ved termonøytral 

temperatur. Resultatene fra de ulike intervensjonsmetodene (kulde og termonøytral temperatur) 

ble sammenlignet statistisk dersom det viste seg at metoden hadde gitt en signifikant 

smertehemmende effekt. Det ble ikke gjort innledende analyser på QST.  

4.7.2 Hovedanalyser 

I hovedanalysen ble effekten av kulde på smertehemming og smertefølsomhet undersøkt. 

Resultatene fra offset analgesi og QST etter to timer kuldeeksponering ble sammenlignet med 

resultatene etter to timer i klimarom ved termonøytral temperatur. Begge beregningsmetodene 

for offset analgesi (offset analgesi 1 og offset analgesi 2) ble analysert.  
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4.7.3 Post hoc-analyse 

Etter at de planlagte analysene var gjennomført, ble det observert en positiv deltaverdi 

(VAS>0) ved beregningsmetoden offset analgesi 2 etter oppholdet i klimarom ved 

termonøytral temperatur. Det vil si at forsøkspersonene, på gjennomsnittsnivå, ikke opplevde 

smertehemming. For å undersøke om denne observasjonen skyldtes adaptasjon i perifere 

nervefibre som følge av varmestimuleringene gitt før oppholdet i klimarom, ble det utført en 

post hoc-analyse.  
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4.8 Etikk  

Deltakerne i denne studien har selv, på bakgrunn av oppslag og annonsering, tatt kontakt med 

STAMI og ytret interesse. Samtlige interesserte mottok et informasjonsskriv med opplysninger 

om prosjektet, utførelse av testene og om taushetsplikt og anonymisering av person-

opplysninger. Det ble også informert om eventuelle ulemper studien kunne medføre, og at de 

når som helst kunne trekke seg fra forsøket. Alle deltakerne måtte lese og signere en 

samtykkeerklæring i forkant av forsøket.    

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), 

med godkjenningsnummer 2017/1859 (vedlegg 9.5). Av hensyn til personvern ble all 

informasjon om deltakerne anonymisert og vil kun kunne tilbakespores av autorisert personell.   
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5 Resultater 

5.1 Innledende analyser  

5.1.1 Metodevalidering av offset analgesi  

Metodevalideringen ble gjort på det innsamlede datamateriale før oppholdet i klimarom ved 

termonøytral temperatur. Deskriptiv statistikk for den innledende analysen er vist i tabell 1. 

Analysene viste at forsøkspersonene, på gjennomsnittsnivå, hadde signifikant høyere 

smerteskår ved T1 enn ved T3 i teststimuleringen (p<0,001). Det ble også observert en 

signifikant høyere smerteskår ved T3 i kontrollstimuleringen, sammenlignet med T3 i 

teststimuleringen (p=0,002). I kontrollstimuleringen var det ingen signifikant forskjell mellom 

smerteskår ved T1 og smerteskår ved T3 (p=0,397). Figur 15 viser den innledende analysen av 

offset analgesi. 

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for innledende analyser av offset analgesi. Analysen er gjort på det 

innsamlede datamateriale før oppholdet i klimarom ved termonøytral temperatur. Verdiene er basert på 

skår fra visuell analog skala (VAS, 0-10) som brukes for å måle smerteintensitet. 

 Gjennomsnitt Min-maks SEM 

T1test 6,1 (4,0 – 8,2) 0,29 

T3test 3,6 (0,0 – 6,8) 0,48 

T1kontroll 5,8 (2,9 – 8,8) 0,38 

T3kontroll 5,3 (0,0 – 9,5) 0,58 

N = 20 

T1: tidsintervall 1 ved offset analgesiforsøket (5 sekunder) 

T2: tidsintervall 2 ved offset analgesiforsøket (5 sekunder) 

T3: tidsintervall 3 ved offset analgesiforsøket (20 sekunder) 
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Figur 15. Innledende analyser av offset analgesi. A. Smerteskår i teststimuleringen ved tidsintervallet T1 og ved 

tidsintervallet T3. P<0,001. B. Smerteskår i test- og kontrollstimuleringen ved tidsintervallet T3. P=0,002. C. 

Smerteskår i kontrollstimuleringen ved tidsintervallet T1 og ved tidsintervallet T3. P=0,397. VAS står for visuell 

analog skala (0-10) og brukes for å måle smerteintensitet. Alle statistiske analyser: paret t-test. Resultatene er 

presentert som gjennomsnitt ± “standard error of the mean” (SEM). *P<0,05, nsP>0,05. N =20.  
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5.2 Hovedanalyser  

5.2.1 Offset analgesi 

I hovedanalysen av offset analgesi ble det undersøkt om den smertehemmende effekten var 

endret etter kuldeeksponering, sammenlignet med etter eksponering for termonøytral 

temperatur. Deskriptiv statistikk for hovedanalysen av offset analgesi er oppsummert i tabell 2. 

Tabell 2. Deskriptiv statistikk for hovedanalysen av offset analgesi. Analysen er gjort på det 

innsamlede datamateriale etter oppholdet i klimarom. Verdiene er basert på skår fra visuell analog skala 

(VAS, 0-10) som brukes for å måle smerteintensitet.  

 Offset analgesi 1A Offset analgesi 2B 

 Gjennomsnitt Min-maks SEM Gjennomsnitt Min-maks SEM 

Kulde -2,7 (-7,6 – 3,3) 0,63 -1,2 (-7,3 – 2,8) 0,51 

Termonøytral -1,9 (-7,5 – 2,4) 0,60 0,5 (-2,9 – 7,6) 0,60 

AAnalysen er basert på teststimuleringen ved offset analgesiforsøket: VAST3-test – VAST1-test 

BAnalysen er basert på test- og kontrollstimuleringen ved offset analgesiforsøket: VAST3-test – VAST3-kontroll 

N = 20. 

Begge beregningsmetodene, offset analgesi 1 og offset analgesi 2, viste en signifikant større 

smertehemmende effekt etter kuldeeksponering, sammenlignet med etter eksponering for 

termonøytral temperatur (offset analgesi 1: p=0,045; offset analgesi 2: p=0,020) (Figur 16). 

 

Figur 16. Hovedanalyser av offset analgesi. Figuren viser den smertehemmende effekten ved beregningsmetodene 

offset analgesi 1 og offset analgesi 2 etter oppholdet i klimarom ved kulde og termonøytral temperatur. Offset 

analgesi 1: p=0,045; offset analgesi 2: p=0,020. VAS står for visuell analog skala (0-10) og brukes for å måle 

smerteintensitet. Statistisk analyse: paret t-test. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± “standard error of 

the mean” (SEM). *P<0,05. Offset analgesi 1: VAST3-test – VAST1-test, Offset analgesi 2: VAST3-test – VAST3-kontroll. 

N=20.  
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Gjennomsnittlig smerteintensitet som funksjon av tid for kontroll- og teststimuleringene ved de 

ulike temperaturbetingelsene er fremstilt grafisk i Figur 17.  

 

 

Figur 17. Gjennomsnittlig smerteskår (VAS, 0-10) over tid (sekunder) ved offset analgesi før og etter opphold i 

klimarom ved kulde og termonøytral temperatur. Figuren viser gjennomsnittsverdier for alle forsøkspersonene 

samlet. I teststimuleringen var temperaturen 1 C høyere i tidsintervallet 11,5 - 16,5 sekunder (T2) enn for resten 

av stimuleringen. Kontrollstimuleringen hadde konstant temperatur tilsvarende T1test/T3test under hele testen. 

Perioden fra 0 til 6,5 sekunder er økningen i temperatur fra «baseline» (32 C) til pain 6. VAS står for visuell 

analog skala (0-10) og brukes for å måle smerteintensitet. K: kulde, TN: termonøytral. N=20.  
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5.2.2 QST 

Det var ingen signifikante endringer i QST etter kuldeeksponeringen, sammenlignet med etter 

eksponering for termonøytral temperatur (Figur 18) (WDT: p=0,32; HPT: p=0,42; HPTT: 

p=0,71; CDT: p=0,32; CPT: p=0,09). Deskriptiv statistikk for analysene er oppsummert i tabell 

3. Alle dataene som presenteres for QST er fra testene gjort etter oppholdet i klimarom.   

 

Tabell 3. Deskriptiv statistikk for hovedanalysen av QST. Analysen er gjort på det innsamlede 

datamateriale etter oppholdet i klimarom. Verdiene er angitt i temperatur (C).  

 

 Kulde Termonøytral 

 Gjennomsnitt Min-maks SEM Gjennomsnitt Min-maks SEM 

WDT 34,4 (33,4 – 37,0) 0,21 34,7 (33,3 – 36,9) 0,20 

HPT 42,2 (38,3 – 47,6) 0,68 41,8 (41,3 – 47,9) 0,47 

HPTT 48,9 (46,1 – 51,1) 0,39 48,9 (45,5 – 51,1) 0,34 

CDT 29,7 (20,9 – 31,2) 0,50 29,7 (26,5 – 30,8) 0,25 

CPT 16,3 (0,0 – 28,0) 2,29 17,9 (1,8 – 28,2) 1,88 

N = 20 

WDT: warm detection threshold (varmeterskel) 

HPT: heat pain threshold (varmesmerteterskel) 

HPTT: heat pain tolerance threshold (varmetoleranseterskel) 

CDT: cold detection threshold (kuldeterskel) 

CPT: cold pain threshold (kuldesmerteterskel) 

 

 

  
 

Figur 18. Hovedanalyser av QST. A. WDT, HPT og HPTT etter opphold i klimarom ved kulde og termonøytral 

temperatur. WDT: p=0,32; HPT: p=0,42; HPTT: p=0,71 B. CDT og CPT etter opphold i klimarom ved kulde og 

termonøytral temperatur. CDT: p=0,32; CPT: p=0,09. Det ble gjort tre paralleller for hver variabel per 

forsøksperson. Resultatene er presentert som min-maks og median. WDT: warm detection threshold (varme-

terskel), HPT: heat pain threshold (varmesmerteterskel), HPTT: heat pain tolerance threshold 

(varmetoleranseterskel), CDT: cold detection threshold, CPT: cold pain threshold. Alle statistiske analyser: 

Wilcoxon signed rank test. Signifikansnivå: p<0,05. N=20.  
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5.3 Post hoc-analyse  

5.3.1 Offset analgesi  

Det ble ikke observert smertehemming ved beregningsmetoden offset analgesi 2 etter oppholdet 

i klimarom ved termonøytral temperatur. Post hoc-analysen viste at offset analgesi 2 endret seg 

signifikant etter oppholdet i klimarom ved termonøytral temperatur, sammenlignet med før 

oppholdet i klimarom ved samme temperaturbetingelse (p=0,004) (Figur 19). Gjennomsnittlig 

smertehemmende effekt var VAS -1,28 før oppholdet i klimarom, mens den etter to timer i 

klimarom var VAS 0,53. Den positive deltaverdien uttrykker fravær av smertehemming.  

 

Figur 19. Post hoc-analyse av offset analgesi 2. Figuren viser den smertehemmende effekten ved 

beregningsmetoden offset analgesi 2 før og etter oppholdet i klimarom ved termonøytral temperatur. P=0,004. 

VAS står for visuell analog skala (0-10) og brukes for å måle smerteintensitet. Statistisk analyse: Wilcoxon signed 

rank test. Resultatene er presentert som gjennomsnitt ± “standard error of the mean” (SEM). *P<0,05. Offset 

analgesi 2: VAST3-test – VAST3-kontroll. N=20. 
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5.4 Temperaturmålinger  

Temperaturmålingene under kuldeeksponeringen ble gjort på to forsøkspersoner som deltok i 

studentpiloten, med hensikt å utprøve og sammenligne ulike metoder for måling av hud- og 

kjernetemperatur. Med hensyn på antall forsøkspersoner utføres det ikke statistiske analyser på 

disse målingene. Forsøkspersonene betegnes A og B.  

5.4.1 Hudtemperatur 

Under kuldeeksponeringen i klimarommet ble en sensorbrikke, EQ02 LifeMonitor, brukt til å 

monitorere forsøkspersonenes hudtemperatur. Figur 20 viser utviklingen i hudtemperatur, målt 

med EQ02 LifeMonitor, under oppholdet i klimarommet.  

 
Figur 20. Utvikling i hudtemperatur under kuldeeksponeringen, målt med EQ02 LifeMonitor. For både 

forsøksperson A og forsøksperson B observeres en svak økning i hudtemperatur etter ca. én times 

kuldeeksponering, før den etter ca. 80 minutter faller igjen.  

 

Hudtemperaturen på forsøkspersonenes hånd ble målt med termografi og en iButton ved 

periode 1, periode 2 og periode 3 under kuldeeksponeringen i klimarommet. Figur 21A viser 

eksempel på et termogram som ble tatt underveis i kuldeeksponeringen. Termogrammene og 

iButtons viste begge en nedgang i temperatur under kuldeeksponeringen (Figur 21B). 

Termogrammene viste en større reduksjon i hudtemperatur, sammenlignet med iButtons. For 

begge forsøkspersonene er reduksjonen større fra periode 1 til periode 2, sammenlignet med  

periode 2 til periode 3. 
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Figur 21. Hudtemperatur på hånd under kuldeeksponering. A. Termogram av bakside hånd med iButton og 

ellipseformet region av interesse (region of interest, ROI) for dataanalyse. Tilsvarende bilder ble tatt ved periode 

1, periode 2 og periode 3 for begge forsøkspersonene. Bildet er tatt med som et eksempel.  B. Grafisk fremstilling 

av utviklingen i hudtemperatur på baksiden av hånda, målt med termografi og iButton ved tre ulike perioder 

under kuldeeksponering. Periode 1: 0 min kuldeeksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 3: 120 

min kuldeeksponering. FLIR: Forward Looking Infrared Radar. 
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iButton og Dermal Temperature Patch var plassert vedsiden av hverandre på forsøkspersonens 

legg under kuldeeksponeringen (Figur 22A). Termogrammene, iButton og Dermal Temperature 

Patch viste alle en reduksjon i hudtemperatur på forsøkspersonenes legg under kulde-

eksponeringen (Figur 22B). Resultatene fra forsøksperson A viste en større nedgang i 

temperatur fra periode 1 til periode 2, sammenlignet med periode 2 til periode 3. For 

forsøksperson B ble det observert en jevn reduksjon i temperatur for alle målemetodene.  

    

  

 

  

Figur 22. Hudtemperatur på legg under kuldeeksponering. A. Termogram av bakside legg med iButton, Dermal 

Temperature Patch og påført ellipseformet region av interesse (region of interest, ROI) for dataanalyse. 

Tilsvarende bilder ble tatt ved periode 1, periode 2 og periode 3 for begge forsøkspersonene. Bildet er tatt med 

som et eksempel. B. Grafisk fremstilling av utviklingen i hudtemperatur på baksiden av leggen, målt med 

termografi, Dermal Temperature Patch og iButton ved tre ulike perioder under kuldeeksponeringen. Periode 1: 0 

min kuldeeksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 3: 120 min kuldeeksponering. FLIR: Forward 

Looking Infrared Radar.  
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Forsøkspersonenes gjennomsnittlige hudtemperatur ved periode 1, periode 2 og periode 3 ble 

regnet ut på to ulike måter: metode 1 og metode 2. I metode 1 ble temperaturene fra alle 19 

iButtons lagt sammen og delt på 19. I metode 2 ble det tatt utgangspunkt i 14 iButtons som 

dekket de viktigste kroppsdelene [85]. Temperaturen fra hver av de 14 iButtons ble multiplisert 

med 0,07 og lagt sammen. Begge metodene ble brukt for periode 1, periode 2 og periode 3.  

Førsøkspersonenes proksimale og distale hudtemperatur ved periode 1, periode 2 og periode 3 

ble også analysert. Proksimal hudtemperatur ble beregnet ved å ta utgangspunkt i 3 iButtons, 

mens distal hudtemperatur tok utgangspunkt i 2 iButtons. Tabell 4 viser beregningsmetodene 

for gjennomsnittlig, proksimal og distal hudtemperatur. 

Tabell 4. Oversikt over beregningsmetoder for gjennomsnittlig, proksimal og distal 

hudtemperatur ved bruk av iButtons. Formlene for beregning av gjennomsnittlig hudtemperatur 

metode 2, proksimal hudtemperatur og distal hudtemperatur er modifisert fra [85].  

 iButtons (n) Anatomisk 

plassering 

(Figur 10) 

Formel  

Gjennomsnittlig 

hudtemperatur 

Metode 1: 19 

Metode 2: 14 

Metode 1:  

Fra 1 til 19 

Metode 2:  

Fra 1 til 14 

Metode 1: (Panne + nakke + skulderblad (h) + 

brystkasse (v) + skulder (h) + albue (v) + buk (h) + 

håndbak (h) + korsrygg (h) + framside lår (h) + bakside 

lår (v) + skinnebein (h) + bakside legg (v) + vrist (h) + 

ovenfor kragebein (h) + kragebein (h) + under 

kragebein (h) + underarm (v) + håndledd (h)) / 19 

Metode 2: (Panne*0,07) + (nakke*0,07) + (skulderblad 

(h)*0,07) + (brystkasse (h)*0,07) + (skulder (h)*0,07) + 

(albue (v)*0,07) + (buk (h)*0,07) + (håndbak (h)*0,07) 

+ (korsrygg (h)*0,07) + (framside lår (h)*0,07) + 

(bakside lår (v)*0,07) + (skinnebein (h)*0,07) + 

(bakside legg (v)*0,07) + (vrist (h)*0,07) 

Proksimal hudtemperatur 3 10, 16, 8 (Framside lår (h)*0,383) + (kragebein (h)*0,293) + (buk 

(h)*0,324) 

Distal hudtemperatur 2 9, 14 (Håndbak (h) + vrist (h)) / 2 

h: høyre, v: venstre. 

Anatomisk plassering av iButtons som ikke er tatt med i metode 2 er uthevet i tykk skrift.   

Figur 23 viser utviklingen i gjennomsnittlig hudtemperatur, mens Figur 24 viser utviklingen i 

distal og proksimal hudtemperatur. Det observeres en større reduksjon i distal hudtemperatur, 

sammenlignet med proksimal hudtemperatur for begge forsøkspersonene.  
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Figur 23. Gjennomsnittlig hudtemperatur under kuldeeksponering, målt med iButtons. Utviklingen i 

gjennomsnittlig hudtemperatur målt med iButtons ved tre ulike perioder under kuldeeksponeringen. Metode 1 tok 

utgangspunkt i 19 iButtons, mens metode 2 tok utgangspunkt i 14 iButtons. Beregningsmetodene for metode 1 og 

metode 2 er gjengitt i tabell 4. Periode 1: 0 min kuldeeksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 

3: 120 min kuldeeksponering.  

 

 

Figur 24. Distal og proksimal hudtemperatur under kuldeeksponering, målt med iButtons. Utviklingen i 

proksimal og distal hudtemperatur målt med iButtons ved tre ulike perioder under kuldeeksponeringen. 

Beregningsmetodene for proksimal og distal hudtemperatur er gjengitt i tabell 4. Periode 1: 0 min kulde-

eksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 3: 120 min kuldeeksponering. 

 

 

Ved bruk av termografikamera ble forsøkspersonenes hudtemperatur over og under kragebeina 

målt for å undersøke aktivering av BAT som en fysiologisk respons på kuldeeksponering (Figur 

25A). I analysen av termogrammene ble det laget fire ellipseformede ROIs: under kragebeinet 

på høyre side (ellipse 1), over kragebeinet på høyre side (ellipse 2), under kragebeinet på venstre 

side (ellipse 3) og over kragebeinet på venstre side (ellipse 4). Temperaturen i disse ellipsene 
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ved periode 1, periode 2 og periode 3 ble analysert og fremstilt grafisk for å se på endringen 

under kuldeeksponeringen (Figur 25B). Områdene over kragebeina representerer BAT. For 

begge forsøkspersonene observeres det et mønster der temperaturen i ellipse 2 og 4 er svakt 

høyere enn i ellipse 1 og 3.   
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Figur 25. Hudtemperatur over og under kragebein under kuldeeksponering, målt med termografi. A. 

Termogram av områdene over og under kragebeina, med påførte ellipseformede regioner av interesse (region of 

interest, ROI) for dataanalyse. Tilsvarende bilder ble tatt ved periode 1, periode 2 og periode 3 for begge 

forsøkspersonene. Bildet er tatt med som et eksempel. B. Grafisk fremstilling av utviklingen i hudtemperatur over 

og under kragebeina målt med  termografi ved tre ulike perioder under kuldeeksponeringen. Periode 1: 0 min 

kuldeeksponering, periode 2: 60 min kuldeeksponering, periode 3: 120 min kuldeeksponering. H: høyre, V: 

venstre. 
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5.4.2 Kjernetemperatur  

Kjernetemperaturmålinger ble utført med øretermometer rett før og etter to timer i klimarom 

(10 C). Målingene fra kjernetemperaturkapselen ble gjort kontinuerlig fra start av 

kuldeeksponeringen (0 min) til endt kuldeeksponering (120 min) (Figur 26). For forsøksperson 

A viste kjernetemperaturkapselen og øretermometret en temperatur på henholdsvis 37,1 C og 

36,9 C ved start av kuldeeksponering og 37,0 C og 36,8 C etter kuldeeksponering. For 

forsøksperson B var de tilsvarende målingene henholdsvis 36,9 C og 37,1 C før kulde-

eksponering og 36,4 C og 36,6 C etter kuldeeksponering.  

 

Figur 26. Kjernetemperaturmålinger under kuldeeksponering, målt med kjernetemperaturkapsel. For både 

forsøksperson A og forsøksperson B observeres en reduksjon i kjernetemperatur etter ca. 40 minutter 

kuldeeksponering.  
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6 Diskusjon  

I dette kapittelet vil det først gis en kort oppsummering av hovedfunnene i studien. Deretter vil 

metodenes styrker og svakheter diskuteres før resultatene drøftes i lys av relevant litteratur. Det 

vil til slutt gjøres kort rede for relevansen av denne studien for arbeidslivet.    

6.1 Oppsummering av hovedfunn 

Hensikten med hovedstudien var å undersøke akutte effekter av kulde på endogen 

smertehemming og smertefølsomhet. Offset analgesi ble anvendt som metode for å undersøke 

endogen smertehemming, mens QST undersøkte smertefølsomhet. Alle smertetestene ble gjort 

før og etter et to timers opphold i klimarom (10 C ved kulde og 21,5 C ved termonøytral 

temperatur). Hensikten med studentpiloten var å utprøve og sammenligne ulike metoder for 

kontinuerlige målinger av hud- og kjernetemperatur i forbindelse med kuldeeksponering. 

To ulike beregningsmetoder, offset analgesi 1 og offset analgesi 2, ble anvendt for å beregne 

smertehemming. Begge beregningsmetodene viste i denne studien en økning i smertehemming 

etter kuldeeksponering, sammenlignet med etter eksponering termonøytral temperatur. Det ble 

ikke funnet endringer i smertefølsomhet som følge av kuldeeksponering. I studentpiloten 

indikerte resultatene fra temperaturmålingene fysiologiske responser på kuldeeksponeringen.   
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6.2 Diskusjon av metode  

6.2.1 Studiedesign 

Hovedstudien hadde et blokkrandomisert, kontrollert overkrysningsdesign der forsøks-

personene fungerte som sine egne kontroller ved at de utførte begge intervensjonsmetodene. 

Hovedstudien inkluderte 20 deltakere og blokkrandomiseringen sikret at det var like mange 

personer (her: 10) i hver gruppe.  

Blokkrandomisering er ofte brukt i kliniske forsøk for å redusere skjevhet og oppnå en balanse 

mellom antallet ved hver intervensjonsmetode, spesielt ved små utvalg [88]. Selv om 

blokkrandomisering sikrer at antallet i hver gruppe blir som ønsket, kan det oppstå en skjev 

fordeling mellom gruppene i forhold til inklusjonstidspunkt. Dette kunne vært unngått ved for 

eksempel å ha flere og mindre blokker [89].  

Et overkrysningsdesign er fordelaktig fordi forsøkspersonene fungerer som sine egne kontroller 

og antall deltakere det er behov for, reduseres [90]. Denne eksperimentelle studien ble gjort ved 

å fordele deltakerne i to grupper: en kontrollgruppe og en eksperimentell gruppe der effekten 

av en eksponering skulle undersøkes. Fordelen med et slikt eksperimentelt design er at 

uønskede faktorer lettere kan kontrolleres eller eventuelt selekteres bort og dermed gjøre det 

mulig å se på sammenhengen mellom utfall og eksponering isolert [90]. Et potensielt problem 

med overkrysningsstudier er såkalte “overføringseffekter” fra en eksponering til en annen. For 

å unngå at effekter fra første eksponering påvirker utfallet av andre eksponering, er det viktig 

med en utvaskingsperiode som er lang nok til å eliminere gjenværende effekter fra første 

eksponering. Denne perioden bør imidlertid ikke være for lang da personers egenskaper kan 

endre seg over tid og påvirke utfallet av studien. At deltakerne trekker seg etter første 

eksponering og ikke fullfører begge intervensjonsmetodene kan også være et potensielt problem 

med overkrysningsstudier [91]. 

I denne studien var utvaskingsperioden mellom forsøksdagene på én uke. Det er ikke funnet 

litteratur som tilsier at effekter av kortvarige og uskadelige termiske stimuleringer på huden 

vedvarer over lengre tid, og utvaskingsperioden på én uke ble derfor ansett som tilstrekkelig for 

å eliminere eventuelle gjenværende effekter fra første forsøk.  

Hverken deltaker eller forsøksleder var blindet for temperaturbetingelsene, og det kan dermed 

antas at forventninger – både hos forsøksleder og deltaker – kan ha påvirket resultatet.  
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6.2.2 Utvalgsskjevhet 

Studiets utvalg bestod av 20 friske, frivillige menn mellom 18 og 35 år. Inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene bidro til å utelukke helsemessige faktorer som kunne antas å påvirke 

deltakernes smertefølsomhet og fysiologiske kulderesponser. For eksempel er hypertensjon 

funnet å kunne øke kroppens endogene smertehemmende mekanismer, og kan knyttes til høy 

smerteterskel [24]. Flere studier har også vist at diabetes er assosiert med redusert evne til 

optimal temperaturregulering [92, 93]. Personer med hypertensjon (systolisk blodtrykk > 160 

mmHg) og diabetes ble derfor ekskludert fra denne studien.  

Ved rekruttering av frivillige i eksperimentelle smertestudier, slik det ble gjort i denne studien, 

kan det oppstå en utvalgsskjevhet og en begrensning av generaliserbarheten. Smertestudier 

involverer ofte smertefulle og ubehagelige opplevelser, og det kan derfor tenkes at de som 

melder seg frivillig på slike studier er annerledes enn de som ikke gjør det [94]. Det blir dermed 

naturlig å anta at forsøkspersonene ikke representerer den generelle populasjonen og at den 

eksterne validiteten av studien begrenses. Karos og kolleger (2018) fant i deres studie ut at 

personer som frivillig melder seg til å bli utsatt for smertefulle og ubehagelige opplevelser i 

større grad var spenningssøkende og hadde mindre frykt for smerte sammenlignet med ikke-

frivillige [94]. Det kan spekuleres i om personer som frivillig melder seg til å bli eksponert for 

kulde, tåler kulde mer enn de som ikke melder seg frivillig.  

Eksperimentelle smertestudier er forbundet med en høy variasjon i resultater. En mulig 

forklaring på dette kan være at kriteriene for hva som skal defineres som “frisk” varierer fra 

studie til studie. I denne studien er det brukt strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier, og det 

blir dermed en relativt homogen gruppe som testes. Selv om dette knyttes til begrenset 

generaliserbarhet, er eksperimentelle studier på homogene grupper en fordel når basale 

smertemekansimer skal studeres, og konfunderende faktorer kan i større grad unngås [95].  

6.2.3 Informasjonsskjevhet  

Informasjonsskjevhet er en type systematisk feil som kan oppstå i eksperimentelle studier [96, 

97]. Måten datainnsamlingen foregår på og hvordan instrukser blir gitt kan påvirke utfallet av 

studien og resultatenes gyldighet. For å unngå informasjonsskjevhet og sikre at identiske 

instrukser ble gitt til alle forsøkspersoner, ble det i forkant av studien utarbeidet en detaljert 

forsøksprotokoll som skulle følges alle forsøksdagene.  
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6.2.4 Metode for kuldeeksponering  

I denne studien foregikk kuldeeksponeringen i et klimarom på ca. 12 m2 med regulert 

lufttemperatur og luftfuktighet. Temperaturen i klimarommet var 10 C under kulde-

eksponeringen og 21,5 C ved termonøytrale betingelser. Det finnes flere studier som 

undersøker helseeffekter av utendørs temperatur, men få studier som bruker en innendørs 

kuldemodell. Nedbør, luftfuktighet og vind utendørs gjør det vanskelig å sammenligne effekter 

av utendørs kuldeeksponering med innendørs kuldeeksponering der inneklimaet kan 

kontrolleres [98].  

Hensikten med oppholdet i klimarommet var å fremkalle fysiologiske responser på kulde. Én 

måte å undersøke det på er å monitorere forsøkspersonenes hud- og kjernetemperatur. 

Temperaturmålinger underveis i kuldeeksponeringen viste en nedgang i gjennomsnittlig 

hudtemperatur, en indikasjon på at metoden for kuldeeksponering ga en fysiologisk respons i 

form av perifer vasokonstriksjon. Vasokonstriksjon er en av de første fysiologiske responsene 

som blir fremkalt av kulde [99]. Lintu og kolleger (2006) undersøkte effekten av kulde på 

prehospitale pasienter ved å eksponere forsøkspersoner for -5 C i 30 minutter i et klimarom. 

Her ble også vasokonstriksjon observert som første respons på kulden [100].  

Kraftige fysiologiske responser på kulde, slik som hypotermi og frostskader, kan oppstå ved 

langvarig arbeid i kalde omgivelser [101], men med varigheten og betingelsene for inneklimaet 

i vår studie, ble ikke slike responser observert. Det var heller ingen, i følge svar på 

spørreskjemaene etter endt kuldeeksponering, som opplevde kuldeeksponeringen som 

uutholdelig eller ønsket å avbryte oppholdet. Dette underbygges av kjernetemperaturmålingene, 

som alle viste verdier innenfor normalen på mellom 36,3 C og 37,8 C [59]. På bakgrunn av 

disse observasjonene, kan det diskuteres hvorvidt temperaturen i klimarommet var lav nok til å 

fremkalle endringer i smertehemming og smertefølsomhet. 

Før forsøkspersonene gikk inn i klimarommet ble de instruert i å ta på seg en standardisert, tynn 

kjeledress. Dette for å sikre at isolasjon i from av bekledning var den samme for alle forsøks-

personene. Standardisert bekledning under kuldeeksponeringen blir dermed en metodologisk 

styrke ved at variasjon i fysiologiske kulderesponser som følge av ulik bekledning, elimineres. 

Fysisk aktivitet i klimarommet var, for alle forsøkspersonene, begrenset til finger- og 

håndbevegelser ved utførelse av kognitive og motoriske tester. Dermed blir også variasjon i 

hud- og kjernetemperatur som følge av variasjon i fysisk aktivitet, eliminert. Det er imidlertid 
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kjent at menneskers kuldetoleranse varierer [102]. Kroppsbygging, fettdistribusjon og andre 

fysiske faktorer kan spille inn i den enkeltes kuldetoleranse [103]. Selv om forskjeller i 

fysiologiske responser på kulde er forsøkt eliminert ved strenge inklusjons- og 

eksklusjonskriterier, kan det ikke utelukkes at individuelle variasjoner i fysiske responser og 

temperaturreguleringsmekanismer påvirker resultatene og gjør metoden mindre valid. 

Coolbaugh og kolleger (2019) undersøkte kuldeeffekter på BAT ved å bruke en individuell 

nedkjølingsprotokoll for å sikre at individuelle variasjoner i kroppens temperaturregulering 

ikke skulle påvirke resultatene. I deres protokoll ble forsøkspersonene, ved hjelp av 

bildediagnostikk, avkjølt til 3 C over deres individuelle skjelveterskel [104]. En liknende 

tilnærming kan være hensiktsmessig i fremtidige studier på kuldeeffekter for å styrke 

metodevaliditeten. Fremtidige studier bør også inkludere en protokoll som i større grad 

etterligner arbeid utendørs, der vind, relativ luftfuktighet og fysisk aktivitet påvirker kroppens 

temperaturreguleringsmekanismer betydelig [105].  

6.2.5 Offset analgesi 

I offset analgesiforsøket fikk forsøkspersonen en test- og kontrollstimulering med et varme-

element på underarmen. I kontrollstimuleringen var temperaturen på varmeelementet konstant 

lik forsøkspersonens pain 6 (temperatur tilsvarende ca. VAS 6 på en 0-10 VAS). Test-

stimuleringen var delt inn i tre tidsintervaller: T1, T2 og T3, der temperaturen i T2 var 1 C 

høyere enn pain 6 som ble gitt i T1 og T3. Varmeelementet ble flyttet mellom kontroll- og 

teststimuleringen for å utelukke sensitivisering og adaptasjon. Samme hudområde på 

overarmen ble imidlertid benyttet før og etter oppholdet i klimarom.  

Metodene som er anvendt i tidligere studier på offset analgesi varierer, og det foreligger ingen 

standardisert protokoll for utførelse og beregningsmetoder  [10, 37, 106, 107]. Alle studiene 

som er funnet inkluderer likevel en kontrollstimulering for å utelukke at reduksjonen i 

smerteintensitet i T3-intervallet i teststimuleringen skyldes normal adaptasjon. I denne studien 

ble det brukt to ulike metoder for å beregne den smertehemmende effekten. Den ene metoden, 

offset analgesi 1, tok kun utgangspunkt i teststimuleringen. Uten å undersøke kontroll-

stimuleringens smerteintensitet kan det ikke skilles mellom smertehemming og normal 

adaptasjon som følge av forlenget termisk stimulering. Beregningsmetoden offset analgesi 2 

kan dermed antas å gi et mer riktig bilde av den smertehemmende effekten. Her undersøkes 

smertehemming ved å se på differansen mellom lavest skår i T3-intervallet i teststimuleringen 
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og det samme intervallet i kontrollstimuleringen. Studier har konkludert med at offset analgesi 

skiller seg fra vanlig adaptasjon [37]. 

6.2.6 QST 

QST ble anvendt som metode for å undersøke om deltakernes smertefølsomhet viste en 

signifikant endring etter kuldeeksponering sammenlignet med etter eksponering for 

termonøytral temperatur. 

Tidligere studier har undersøkt smertefølsomhet og det somatosensoriske nervesystem ved bruk 

av variablene WDT, HPT, HPTT, CDT, CPT og CPTT [46, 108]. Ut ifra mine søk, foreligger 

det imidlertid ingen studier som ser på reliabilitet og validitet av testene slik de er utført i denne 

studien. Både sensitivisering og adaptasjon kan ha gitt feilaktige resultater i dette forsøket. Det 

kan for eksempel diskuteres hvorvidt gjennomsnittlig HPTT ville vært høyere eller lavere 

dersom varmeelementet ble flyttet etter hver stimulering.  

Strigo og kolleger (2000) undersøkte smertefølsomhet ved hjelp av termisk og mekanisk 

stimulering på underarmen [9]. I motsetning til dette forsøket ble varmeelementet i deres forsøk 

flyttet mellom hver teststimulering. I en annen tidligere studie ble smertefølsomheten hos friske 

individer og pasienter med kroniske smerter undersøkt ved å gi varme- og kuldestimuleringer 

på samme hudområde. Crettaz og kolleger (2013) konkluderte i denne studien med at 

stimuleringene i fremtidige studier bør gis på ulike hudområder for å utelukke en mulig lokal 

inflammasjon som følge av repetert stimulering [108].  

Da Arya og kolleger (2019) undersøkte QST hos pasienter som undergikk tannbehandling, ble 

WDT og CDT alltid testet først, etterfulgt av CPT, HPT, CPTT og HPTT [48]. Kulde- og 

varmetestene ble altså gitt parallelt med hverandre, i motsetning til vår studie der alle 

varmetestene ble gitt først, umiddelbart etterfulgt av kuldetestene på samme hudområde. Det 

kan spekuleres i om kuldetestene og varmetestene gitt parallelt ville «nøytralisert» hverandre 

og på den måten påvirket resultatene. Etter å ha fått varmestimuleringer med temperaturer opp 

mot 46 C – 51 C, kan det tenkes at kuldestimuleringene ga en «avkjølende» effekt og at det 

derfor var så få forsøkspersoner som trykket på kuldetoleransetesten (HPTT).   
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6.2.7 Måling av smerte  

I denne studien ble det anvendt en CoVAS (0-10) for at forsøkspersonene kontinuerlig kunne 

angi smerteintensitet under smerteforsøkene. Smerte er en subjektiv og sammensatt opplevelse, 

og selvrapportering er dermed den eneste smertemålingsmetoden [53]. Under smerteforsøkene 

ble den enkelte deltakers smerteintensitet kvantifisert på en skala fra 0 til 10 der 0 tilsvarte ingen 

smerte og 10 tilsvarte verst tenkelig smerte, en metode som i de fleste tilfeller anses som 

tilstrekkelig [7]. Price og kolleger (2008) kom i deres studie frem til at VAS-skåring er en god 

metode å måle smerteintensitet på ved temperaturendringer helt ned på 0,5 C [109]. Etter å ha 

lest flere studier som ser på validiteten til numeriske skalaer ved bruk i eksperimentelle 

smertestudier, kan det konkluderes med at metoden er god når endring i smerteintensitet skal 

undersøkes, sammenlignet med for eksempel deskriptive skalaer [7, 109-111].  

6.2.8 Måling av temperatur  

For å måle deltakernes hud- og kjernetemperatur under kuldeeksponeringen ble det brukt en 

rekke ulike målemetoder, med hensikt å få en praktisk innføring samt sammenligne metoder 

for hud- og kjernetemperaturmåling i forbindelse med kuldeeksponering.  

En sensorbrikke, EQ02 LifeMonitor, ble benyttet for å måle hudtemperatur både i hovedstudien 

og i studentpiloten. En studie som undersøkte validitet og reliabilitet av denne metoden 

sammenlignet med andre standardiserte metoder, konkluderte med at målingene gjort med 

EQ02 LifeMonitor ikke viste en signifikant forskjell fra andre standardiserte metoder. I den 

samme studien ble metoden ansett som god for bruk i kliniske sammenhenger [112]. En annen 

studie konkluderte derimot med at presisjon og nøyaktighet ved bruk av EQ02 LifeMonitor 

ikke var god nok for bruk i klinisk praksis, men at det likevel var en tilstrekkelig metode for 

bruk i forskning [113]. På bakgrunn av dette blir EQ02 LifeMonitor i denne oppgaven ansett 

som en pålitelig metode for kontinuerlig måling av hudtemperatur under kuldeeksponering.  

Bruk av iButtons ble også benyttet for å monitorere hudtemperatur under kuldeeksponeringen. 

Metoden har vist seg å være et rimelig og praktisk alternativ til andre tradisjonelle 

hudtemperaturmålinger. Hasselberg og kolleger (2013) beskrev i sin studie validiteten og 

reliabiliteten som god, og det samme er gjort i en annen studie fra 2010 [114, 115]. En fordel 

med iButtons, sammenlignet med EQ02 LifeMonitor, er at de kan festes på ulike kropps-

områder og dermed gi informasjon om variasjon i hudtemperatur på ulike deler av kroppen.  
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I motsetning til iButtons og EQ02 LifeMonitor, er det for termografi funnet flere studier som 

indikerer dårlig nøyaktighet ved estimering av hudtemperatur [116, 117]. Fordi det ikke 

foreligger én bestemt protokoll for hvordan termografibilder skal tas eller analyseres, kan ikke 

metoden anses som reproduserbar [117]. Ut ifra mine søk er det ikke funnet ytterlige studier 

som ser på reliabilitet og validitet ved bruk av termografi for monitorering av hudtemperatur. 

Det er sannsynlig at fluktuasjoner i lufttemperatur og -fuktighet, samt vinkelen bildene blir tatt 

fra, påvirker resultatet. Ulike analysemetoder i ResearchIR kan også gi opphav til varierende 

resultater. Termografikamera er i tillegg lite praktisk når en ønsker å gjøre kontinuerlige 

målinger av hudtemperatur på mennesker.  

Mens iButtons lagrer data internt, bruker Dermal Temperature Patch, i likhet med EQ02 

LifeMonitor, et datainnsamlingssystem som baserer seg på kontinuerlig, trådløs overføring av 

data til en nærliggende sensor, også kalt telemetri. Det er ikke funnet studier som ser på 

påliteligheten til denne Dermal Temperature Patch, men det kan antas at den har en lignende 

validitet- og reliabilitetsprofil som EQ02 LifeMonitor. På bakgrunn av eksisterende litteratur 

kan det tyde på at EQ02 LifeMonitor gir det beste bilde av hudtemperatur når hudtemperatur i 

ekstremiteter ikke er av interesse, mens iButtons er mer hensiktsmessig når både distal og 

proksimal hudtemperatur ønskes målt.  

Å måle kjernetemperatur fra mage-tarm-kanalen ved hjelp av en svelgbar enhet har vist seg å 

gi gyldige estimater av kjernetemperatur, sammenlignet med andre metoder [118, 119]. 

Metoden er fordelaktig i forskning når kontinuerlig monitorering av kjernetemperatur er av 

interesse. På bakgrunn av tidligere validitetsstudier anses metoden som egnet for å undersøke 

utvikling i kjernetemperatur under eksperimentell kuldeeksponering [119]. Det er anbefalt å la 

det gå over 6 timer fra inntak til målingene skal gjøres [119]. I denne studien inntok 

forsøkspersonene kapselen på introduksjonsdagen – over 6 timer før start av kulde-

eksponeringen. Det kan konkluderes med at kjernetemperaturkapsel er et praktisk og 

hensiktsmessig alternativ til andre tradisjonelle metoder når en ønsker å gjøre kontinuerlige 

målinger i eksperimentelle forsøk og annen forskning.  
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6.2.9 Statistikk  

I denne oppgaven ble offset analgesi analysert med parametrisk, paret t-test. T-testen er en av 

de hyppigst brukte statistiske analysemetodene i smertestudier [120]. En forutsetning for å 

bruke parametriske metoder er antagelsen om en tilnærmet normalfordeling. Ved store utvalg 

vil gjennomsnittet ofte være tilnærmet normalfordelt selv om observasjonene kommer fra en 

skjev fordeling, og antagelsen om normalfordeling blir dermed mindre viktig. Det er vanlig å 

anta at et utvalg på minimum 30 er tilstrekkelig for å uproblematisk benytte parametrisk t-test 

[121]. I den statistiske analysen av QST ble Wilcoxon signed rank test anvendt. På grunn av 

ikke-normalfordelte data og relativt små utvalg ble det ansett som mest egnet med en ikke-

parametrisk t-test, selv om teststyrken er noe lavere enn den parametriske t-testen. De statistiske 

analysemetodene som er benyttet anses som de best egnede for denne studien.  

6.3 Diskusjon av resultater 

6.3.1 Offset analgesi  

Resultatene fra hovedanalysen på offset analgesi viste en signifikant høyere smertehemmende 

effekt etter kuldeeksponering, sammenlignet med etter termonøytral temperatur ved begge 

beregningsmetodene, offset analgesi 1 og offset analgesi 2. For offset analgesi 2 etter opphold 

i klimarom ved termonøytral temperatur ble det observert en positiv deltaverdi (ΔVAS>0). Det 

vil si at forsøkspersonene, på gjennomsnittsnivå, ikke fikk smertehemming.  

Post hoc-analysen av offset analgesi 2 viste at den positive deltaverdien som ble observert etter 

termonøytral temperatur, ikke ble observert for målingene gjort før oppholdet i klimarom ved 

samme temperaturbetingelse. Det kan derfor tenkes at det oppstod en form for adaptasjon etter 

testingen gjort før intervensjon som kan ha påvirket resultatet etter intervensjonen. Det kan ikke 

utelukkes at resultatene fra hovedanalysen i denne studien påvirkes av normal adaptasjon i 

perifere nervefibre som følge av repetitiv varmestimulering.  

Selv om temperaturen på varmeelementet var konstant under hele kontrollstimuleringen, 

observeres det en svak reduksjon i smerteintensitet etter ca. 15 sekunder. Adaptasjon i C-fibre 

som følge av vedvarende varmestimulering kan forklare denne reduksjonen i smerteintensitet 

[122, 123].  Fordi beregningsmetoden offset analgesi 2 tar utgangspunkt i både test- og 

kontrollstimuleringen og på den måten «justerer» for normal adaptasjon, vil resultatene fra 
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offset analgesi 2 være mer pålitelige enn resultatene fra offset analgesi 1, som kun tar 

utgangspunkt i teststimuleringen.  

Ettersom det per i dag ikke foreligger noen studier som ser på effekter av kulde på offset 

analgesi, blir det i denne oppgaven valgt å sammenligne resultatene med studier som har 

undersøkt kuldeeffekter på kroniske smertetilstander og generell helse. Fordi kroniske 

smertetilstander, i følge flere studier, har vist seg å ha sammenheng med dysfunksjoner i det 

smertehemmede systemet [6, 8, 124-126], kan kuldeeffekter på offset analgesi kunne belyse 

resultater fra slike studier. Farbu og kolleger (2019) observerte en økt forekomst av kroniske 

muskel- og skjelettlidelser hos de som følte seg kalde på arbeidsplassen [2]. Også i studien til 

Tuomo og kolleger (2002) ble det funnet en økt forekomst av smerter i muskel og skjelett ved 

arbeid i kalde omgivelser [79]. Det understrekes imidlertid at de ovennevnte studiene ikke 

undersøker smertehemming, og at det finnes flere forklaringer på økt smerte etter kulde enn 

redusert smertehemming.  

Buijze og kolleger (2016) studerte effekten av kuldeeksponering, i form av kalddusjing, på 

livskvalitet, sykelighet og arbeidsproduktivitet [127]. Resultatene indikerte redusert sykelighet 

hos den kuldeeksponerte gruppen, sammenlignet med kontrollgruppen. Det er gjort flere andre 

studier som viser en positiv effekt av kuldeeksponering, ved bruk av ulike metoder, på generell 

helse [127-129]. Da finske forskere for noen år tilbake studerte helseeffekter av kuldebad i en 

periode på tre måneder, ble det funnet en økning av noradrenalin i blodet. Noradrenalin er blant 

annet involvert i overføringen av smertehemmende signaler i hjernen og ryggmargen, og kan 

muligens bidra til en økning i endogen smertehemming [130, 131]. Til tross for store 

metodologiske variasjoner i studiene som her blir sammenlignet, kan det spekuleres i om den 

økte smertehemmende effekten etter kuldeeksponeringen i vår studie kan ha tilknytning til 

økning i noradrenalin. Et neste trinn i analysene kunne derfor vært å måle noradrenalin i 

blodprøvene fra forsøkspersonene. Effektene som observeres i eksperimentelle studier er 

imidlertid akutte og kan ikke direkte overføres til å gjelde effekter som oppstår etter langvarig 

eksponering. De store begrensningene gjør det vanskelig å etablere en eventuell 

årsakssammenheng.  
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6.3.2 QST 

Hovedanalysen av QST viste ingen signifikant forskjell mellom smertefølsomheten etter 

eksponering for kulde og smertefølsomheten etter eksponering for termonøytral temperatur. Ut 

ifra mine søk er det Strigo og kolleger (2000) sin studie som best kan sammenlignes med 

resultatene fra dette forsøket. I deres studie ble effekten av omgivelsestemperatur på 

smertefølsomet undersøkt ved å gi smertefulle varme- og kuldestimuleringer på underarmen 

ved varme, kulde og termonøytral omgivelsestemperatur. Resultatene viste en liten, men 

signifikant reduksjon i smerteintensitet i kalde omgivelser, sammenlignet med varme 

omgivelser [9]. I motsetning til vår studie ble varmeelementet i denne studien flyttet mellom 

hver teststimulering for å unngå sensitivisering og adaptasjon. Det er mulig at resultatene i vår 

studie ville vært annerledes dersom stimuleringene ikke ble gitt på samme hudområde. 

Resultatene fra Strigo og kolleger (2000) sin studie underbygges av andre studier, inkludert 

dyrestudier, som også viser en analgetisk effekt ved eksponering for lave 

omgivelsestemperaturer [132-134].  

Da Schoenfeld og kolleger (1985) studerte effekter av kulde på smerte hos dyr, ble det oppdaget 

en markant økning i smerteterskel etter eksponering for 10 C [133]. I den samme studien ble 

det derimot ikke funnet endringer i smerteterskel etter kronisk kuldeeksponering i en 

tidsperiode på 10 dager, noe som kan tyde på at endringer i smerteterskel oppstår som følge av 

en akutt reduksjon i omgivelsestemperatur [133]. Studier har også vist økt smerteterskel hos 

dyr som blir eksponert for varme omgivelsestemperaturer, en indikasjon på at 

smertefølsomheten ikke nødvendigvis reduseres av kulde, men av akutte endringer i 

omgivelsestemperatur [135].  

I vår studie blir ikke forsøkspersonene testet umiddelbart etter kuldeeksponeringen, men etter 

omtrent 20 minutter. De akutte kuldeeffektene etter oppholdet i klimarommet var muligens 

borte da forsøkspersonene ble testet, noe som kan forklare hvorfor det i vår studie ikke ble 

funnet signifikante endringer i smertefølsomhet etter kuldeeksponering, sammenlignet med 

termonøytral temperatur. Motstridende resultater fra studier gjør det vanskelig å trekke 

konklusjoner, men en midlertidig og akutt endring i smertefølsomhet som følge av 

kuldeeksponering kan, på bakgrunn av flere studier, ikke utelukkes.  
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6.3.3 Temperaturmålinger  

Hensikten med å benytte ulike måleinstrumenter for temperaturmåling var å utprøve og 

sammenligne metoder for kontinuerlige målinger av hud- og kjernetemperatur ved kulde-

eksponering. Det er problematisk å sammenligne resultatene med resultater fra andre studier på 

grunn av stor variasjon i temperaturen forsøkspersonene blir eksponert for og hvordan 

instrumentene brukes. Det kan likevel se ut til at alle temperaturmålemetodene gir gode 

indikasjoner på temperaturendring over tid og at alle metodene gir valide estimater.  

For EQ02 LifeMonitor ble det for begge forsøkspersonene observert en svak reduksjon i 

hudtemperatur etter 20 minutter i klimarommet. Etter 60 minutters kuldeeksponering økte 

hudtemperaturen, før den begynte å synke igjen etter 80 minutters kuldeeksponering. Den svake 

økningen etter én time i klimarommet kan ha sammenheng med de motoriske testene 

forsøkspersonene utførte etter én time i klimarommet. Testing av motorikk og styrke i blant 

annet hender og fingre kan ha bidratt til å gi en svak økning i hudtemperatur. At 

hudtemperaturen begynte å synke igjen etter 80 minutters kuldeeksponering, kan skyldes at de 

motoriske testene kun varte i ca. 10 minutter. 

Det ble observert en liten økning i temperatur målt med iButton på forsøksperson B sin hånd, 

fra periode 2 til periode 3. Denne økningen var på bare 0,06 C og kan mest sannsynlig forklares 

av at temperaturen i klimarommet ikke var lav nok til å gi en ytterligere reduksjon i 

hudtemperatur. For den samme forsøkspersonen observeres det også en lavere temperatur-

reduksjon fra periode 2 til periode 3, sammenlignet med fra periode 1 til periode 2 ved 

målingene gjort med termografi. Det samme mønsteret kan ses fra målingene gjort av 

hudtemperatur på forsøksperson A sin legg. Dette underbygger påstanden om at temperaturen 

i klimarommet kanskje ikke var lav nok til å fremkalle ytterligere reduksjon i hudtemperatur. 

En annen forklaring på resultatene kan være utførelse av de motoriske testene som bidro til økt 

muskelaktivitet.  

Resultatene fra Metode 1 og Metode 2 ved beregning av gjennomsnittlig hudtemperatur med 

iButtons, viser for begge forsøkspersoner en reduksjon i hudtemperatur og liten variasjon 

mellom metodene. Tellez og kolleger (2017) konkluderte i deres studie med at gjennomsnittlig 

hudtemperatur beregnet med 14 iButtons var den samme som ved bruk av flere iButtons [85]. 

14 iButtons kan med fordel anvendes fremfor 19 iButtons i fremtidige eksperimentelle forsøk.  
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For målingene gjort med termografi, iButton og Dermal Temperature Patch på legg, observeres 

det for forsøksperson B relativt like temperaturdata. Også for forsøksperson A kan man se at 

mønsteret i grafen går igjen ved alle målemetodene, en indikasjon på at målemetodene i liten 

grad avviker fra hverandre. For begge forsøkspersoner er temperaturen lavere på hånd enn på 

legg. Vasokonstriksjon, som gir redusert blodtilførsel først og fremst til hender og tær, kan 

forklare denne forskjellen. Vasokonstriksjon i ekstremiteter er også en naturlig forklaring på 

lavere hudtemperatur distalt, sammenlignet med proksimalt, for begge forsøkspersonene.  

Målingene gjort over og under forsøkspersonenes kragebein viser, for begge forsøkspersonene, 

en økning i temperatur over kragebein. Dette kan forklares av litteraturen i Tellez og kolleger 

(2017) som i sin studie undersøkte effekten av kulde på brunt fettvev (BAT) og hvordan 

aktivering av dette genererer varme og dermed gir en økning i temperatur [85].  

Kjernetemperaturmålingene viste en liten nedgang i kjernetemperatur etter kuldeeksponering, 

både ved bruk av øretermometer og kjernetemperaturkapsel, noe som var forventet på grunn av 

den to timers lange eksponeringen for kulde. Kapselen viste også at temperaturen, under hele 

kuldeeksponeringen, var stabil og innenfor normalen på mellom 36,3 C og 37,8 C.  

Det er grunn til å tro at forskjellene mellom forsøksperson A og forsøksperson B skyldes 

individuelle forskjeller i kroppssammensetning, fysiologi og kroppens temperaturregulering, 

men det kan også skyldes feilmarginer ved måleinstrumentene. 
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6.4 Relevans for arbeidslivet 

I likhet med andre eksperimentelle smertestudier fikk forsøkspersonene i denne studien 

kortvarige, kontrollerte stimuleringer for å indusere akutt smerte. Hensikten var å undersøke 

akutte effekter av kulde på endogen smertehemming og smertefølsomhet, og på den måten 

kunne bidra med ny kunnskap om en mulig assosiasjon mellom arbeid i kalde omgivelser og 

kroniske smertetilstander.  

Hovedproblemet med å forske på kroniske smertelidelser i en eksperimentell setting er at 

kroniske smerter ofte er et sammensatt og komplekst problem der emosjoner kan spille inn på 

hvordan smerte oppleves [14]. Eksperimentelle smertestudier på friske personer kan i liten grad 

undersøke dette komplekse bildet, og funn fra denne studien kan dermed ikke generaliseres til 

å gjelde mennesker som arbeider i kalde omgivelser og har kroniske helseplager [136]. Ved å 

undersøke akutte smerter kan eksperimentelle studier imidlertid gi en bredere forståelse for de 

underliggende mekanismer som fører til kroniske smerter, samtidig som de kan komplementere 

pasient- og dyrestudier [136].  

Den kortvarige kuldeeksponeringen i klimarommet vil sannsynligvis ikke kunne fremkalle de 

samme fysiologiske responsene som langvarig arbeid i kalde omgivelser kan fremkalle. 

Kontrollert kuldeeksponering kan likevel bidra med ny kunnskap som kan øke forståelsen for 

nevrofysiologiske effekter av akutt kuldeeksponering. Å komplementere denne eksperimentelle 

studien med en klinisk studie der yrkesaktive som jobber i kalde omgivelser følges over en 

periode, vil kanskje gi en bredere forståelse for sammenhengen mellom kulde og kroniske 

smertelidelser.   
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7 Konklusjon  

Funnene i denne eksperimentelle studien indikerer at eksponering for kalde omgivelser 

fremkaller en økning i endogen smertehemming. Det ble ikke funnet effekter av kulde på 

smertefølsomhet. Det poengteres at metodologiske svakheter kan ha påvirket resultatene, og at 

det er behov for ytterlige studier for å verifisere funnene i denne studien. Kunnskap om basale 

smertemekanismer er en forutsetning for å forstå og forebygge kroniske smerter, og sammen 

med annen forskning kan funnene i denne studien bidra med nyttig kunnskap i et 

folkehelseperspektiv. Det ble i denne studien funnet gode metoder for monitorering av hud- og 

kjernetemperatur som kan benyttes i fremtidige, humane kuldeforsøk der kontinuerlige 

temperaturmålinger er hensiktsmessig for å kartlegge fysiologiske kulderesponser.  
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9 Vedlegg 

9.1 Rekrutteringsoppslag 
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9.2 Skjema for screening 

 

 
 

Har du noen gang hatt episoder/anfall av besvimelse, eller tap av 

bevissthet (bortsett fra ved hjernerystelse)? 

  

Har du stoffskiftesykdom (tyroid) eller andre medisinsk sykdommer, 

for eksempel type 2 diabetes? 

  

Har du hjerte-karsykdom, eller høyt blodtrykk?   

Har du av Raynauds sykdom, eller annen perifer kar-sykdom?   

Har du lungesykdom, f.eks astma eller kronisk bronkitt?   

Har du blitt behandlet for alvorlig mental sykdom, eller er du 

diagnostisert med angst eller depresjon? 

  

Har du revmatisme eller sykdom som påvirker leddene?   

 

  

Utfylles av kvinner Ja 
 

Nei 
 

Prøver du å bli eller er du gravid?   

 

 

 

 

 

Har du hudsykdom?  

   

 

Har du noen gang opplevd at kulde gir deg 

allergiske reaksjoner lokalt eller systemisk?  

   

 

Har du noen gang fått medisinsk behandling for 

forfrysning? 

   

 

Har du noen gang hatt en episode med lav 

kroppstemperatur som krever medisinsk 

behandling?  

   

 

Har du brukt tobakksprodukter (sigaretter/snus el.) 

eller nikotinpreparater (e-sigarett/nikotinplaster el.) 

de siste 7 dagene?  

   

 

Har du tatt reseptbelagte eller ikke-reseptbelagte 

medisiner de siste 7 dagene? 

   

 

Har du drukket alkohol de siste 7 dagene?  

 

   

 

Har du trent de siste 7 dagene? 

 

   

 

Ja Nei 

Ja Hvis ja, spesifiser… Nei 
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9.3 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

Arbeid i kalde omgivelser 
Revidert 20 des. 2018  
 
Bakgrunn og hensikt  

Dette er et spørsmål til deg om å delta som forsøksperson i en forskningsstudie hvor formålet er å 

utforske virkninger av å være utsatt for kulde. 

I Norge er mange yrkesgrupper utsatt for kulde. Om denne eksponeringen har betydning for helse, vet 

man ikke nok om. Det kan være ugunstige, men også gunstige helseeffekter av kuldeeksponering på 

arbeidsplasser. På Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) pågår det en satsning for å øke kunnskap rundt 

dette tema. 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke akutte virkninger av kulde på oppmerksomhet, 

sansesystemet, og immunforsvaret. Dette utføres med kontrollert kuldeeksponering av forsøkspersoner 

i et klimarom og tester som skal avdekke kroppslige og mentale virkninger. 

 

Hva innebærer deltakelse?  

Som forsøksperson i studien skal du gjennomgå ulike laboratorieforsøk på STAMI, Gydas vei 8, Oslo. 

Forsøkene fordeles på 3 sesjoner (S1, S2, S3) med ca én ukes mellomrom. Den første gangen (S1) blir 

du orientert om forsøkene samt at det gjøres innledende kroppsmålinger. Du blir også trent i noen av de 

testene som krever dét. Gang nummer to og tre (S2, S3) innebærer at du oppholder deg 2 

sammenhengende timer i et klimarom. Temperaturen i klimarommet er 10 °C (kulde) den ene gangen, 

og romtemperatur den andre gangen. Det blir tilfeldig for hver forsøksperson hvilken temperatur som 

kommer først av de to gangene.  

 

Klimarommet er et ventilert rom på ca 12 m2 med regulert lufttemperatur og –fuktighet; der inne skal 

du ha på en tynn kjeledress, sitte stille ved et bord og utføre tester på et nettbrett. Denne kombinasjonen 

av forhold vil få kroppen til å spare på varmen og man vil kunne få lyst til å kle på seg eller å forflytte 

seg. Det vil variere hvordan dette slår ut hos forskjellige personer. Poenget med kuldeeksponeringen er 

å provosere frem en kulderespons hos deg og undersøke hvordan dette påvirker deg kroppslig og 

mentalt. Vi mennesker er varmblodige og det er helt avgjørende for vår overlevelse at vi tilpasser oss 

skiftninger i omgivelsestemperatur for å opprettholde en kjernetemperatur på ca 37 °C. Under normale 

forhold vil tilpasningene slå inn lenge før det utgjør en fare.  

 

Før og etter oppholdene i klimarom blir det gjort tester, og det blir tatt en blodprøve for å kunne evaluere 

immunsystemet. Noen tester innebærer at du blir utsatt for sansestimuli påført med et varmeelement, 

isvann og trykk mot huden. Stimuleringene kan oppleves smertefulle/ubehagelige, men de vil ikke være 

skadelig, og de fleste stimuleringene er av sekunders varighet med noen gjentagninger, mens noen varer 

opptil et par minutter (se vedlegg for nærmere beskrivelse). Hudtemperatur, hjerterate, blodtrykk, og 

pustefrekvens måles også.  

 

En deltaker kan når som helst be om at eksponeringer og tester avbrytes. Laboratorieforsøkenes varighet: 

S1 varer cirka 3 timer; S2 og S3 varer cirka 6 timer hver. 

Du vil motta inntil kr 3000,- i kompensasjon for reise og tapt arbeid. 

 

Mulige fordeler og ulemper  

Deltakelse i studien vil ikke gi noen personlige fordeler. Erfaringene fra studien vil imidlertid kunne 

bidra til mer kunnskap om kuldeeksponering som risikofaktor i arbeidslivet, feks risiko for ulykker og 

risikofaktorer for å utvikle kroniske smerter. Deltakelse i studien vil ikke medføre kjente ulemper ut 

over den tiden man oppholder seg på STAMI.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle 

opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. 

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 

tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres  

 

Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 

trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få noen konsekvenser. Dersom du ønsker å delta, 

undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke 

tilbake ditt samtykke. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du 

kontakte forsker Fred Haugen eller koordinator Eva Moshuus, tlf 23 19 51 00. 

 

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 

innebærer.  

 

Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, 

biobank, økonomi og forsikring.  

 

 

 

 

 

 

Samtykkeerklæring følger helt til slutt etter kapittel B. 
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer  
 

Kriterier for deltakelse  

Vi ønsker å rekruttere friske personer til studien. Deltakere må være mann mellom 18 og 35 år og kunne 

kommunisere på norsk muntlig og skriftlig.  

 

Kriterier som utelukker fra deltakelse 

1) Røyker daglig 

2) Nikotinbruk før forsøk (9 timer avholdenhet kreves; snus, røyk, e-sigarett, nikotinpreparater)  

3) Omfattende medisinske forhold nå eller tidligere, for eksempel kreftbehandling 

4) Sirkulasjonslidelser som angina, arytmi, åreforkalkning, kardiomyopati, medfødt hjertefeil, 

koronarsykdom, hjertesvikt, hyperkolesterolemi, perifer vaskulær sykdom, Raynauds sykdom; 

hypertensjon med systolisk blodtrykk > 160 mmHg eller mottar behandling for hypertensjon 

5) Endokrin, metabolsk sykdom; Type 2 diabetes, alvorlig overvekt med KMI>30,  

6) Autonimmun sykdom, Type 1 diabetes 

7) Nevrologiske/psykiatriske tilstander, epilepsi, perifer nevropati, nåværende eller tidligere 

kroniske smertetilstander (mild hodepine 1 - 2 dager per måned er ok); regelmessig bruk av 

reseptbelagte eller ikke-reseptbelagte medisiner som har en betydelig effekt på smerter eller 

varme/kulde persepsjon (særlig opiater, antidepressiva, antiepileptika; anxiolytika, hypnotika, 

antipsykotika, migrenemedisin og muskelavslappende medikamenter) og narkotikabruk. 

Laboratorieforsøk  

Opphold i klimarom 

Forsøkspersoner skal ikle seg en tynn kjeledress, i tillegg til egen boxer eller lignende, og oppholde seg 

2 sammenhengende timer i et klimarom. Temperaturen i klimarommet er 10 °C den ene gangen, og 

romtemperstur den andre gangen. Det blir tilfeldig for hver forsøksperson hvilken temperatur som 

kommer først. Under oppholdet i klimarom skal forsøkspersonen sitte stille ved et bord. Tynn 

bekledning og fysisk inaktivitet sammen med kuldeeksponering skal provosere frem en kulderespons 

både kroppslig og mentalt.  

 

Kroppsmålinger/ temperaturmålinger 

Vekt, høyde og fettprosent skal måles skal måles på forsøkspersoner. Blodtrykk skal måles på armen 

fortløpende. Før og etter klimarom kan hvilemetabolisme måles indirekte ved at forsøkspersonen puster 

inn i en analysemaskin. Deltakere blir påmontert og bærer gjennom forsøksdagene et sensorbelte som 

måler hjerterate, pusterate, hudtemperatur og bevegelse. Hudtemperatur måles trådløst flere steder på 

kroppen. Kjernetemperatur måles med øretermometer. Hudtemperatur måles også ved at det tas bilder 

med infrarødt kamera, som analyseres i etterkant. 

 

Nevropsykologiske tester 

Disse testene vil forsøkspersonen utføre i klimarommet til gitte tidspunkt. Hensikten er å måle kognitiv 

funksjon som oppmerksomhet og bearbeidingshastighet. Noen av testene er manuelle, mens andre gjøres 

på nettbrett. I tillegg utføres noen enkle motoriske tester for å måle koordinering og håndstyrke. 

Forsøkspersonene vil bli bedt om å besvare spørreskjema om subjektiv temperaturpåvirkning. 

 

Blodprøver 

Før og etter opphold i klimarom tas en blodprøve. Blodprøvene vil bli tatt fra en blodåre i albuebøyen. 

Blodprøvene for hele studien vil utgjøre til sammen 60 ml, hvilket er en ubetydelig mengde som ikke 

vil medføre noen fare for deg. 

 

Nevrofysiologiske tester  
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Under disse testene blir du bedt om å bestemme intensiteten til hver enkelt stimulering. Nøyaktig 

rekkefølge og antall tester kan avvike noe fra det som er beskrevet her. Hver forsøksdag vil du bli bedt 

om å besvare spørreskjema. 

 

Test  Beskrivelse  

Smerteterskler  

- Trykk  

- Varme  

- Kulde  

 

Smerteterskler bestemmes ved at ved at intensiteten 

på stimuleringen gradvis økes inntil smerte kjennes 

og testen avbrytes. Trykk påføres huden med et 

manuelt trykkalgometer/kraftmåler vinkelrett på 

hudoverflaten. Kulde og varme påføres huden med 

et kjøle-/varmeelement. 

Varmestimulering  Et varmeelement legges inntil huden på armen og 

varmes opp til du kjenner moderat smerte. 

Varmelegemet ligger inntil huden i maks 2 min.  

Kuldestimulering  En hånd senkes i et vannbad med 

minimumstemperatur 0 °C  

 

Mulige bivirkninger  

Kuldeeksponering kan gi blodtrykksfall og dette blir sjekket underveis. 

Ved varmestimulering som beskrevet i dette prosjektet blir huden av og til rød som ved solbrenthet. 

Dette vil være over i løpet av noen døgn og vil ikke gi noen varige skader. Huden i dette området kan 

også bli noe overfølsom for berøring, noe som varer maksimalt i noen timer. Ellers er det ikke rapportert 

noen kjente bivirkninger.  

 

 

Kapittel B - Personvern, bio-bank, økonomi og forsikring  
 

Personvern  

Opplysninger som registreres om deg er fødselsdato, samt informasjon fra ulike spørreskjema og 

undersøkelsene som blir utført. Det er kun prosjektleder og tilknyttede prosjektmedarbeidere som har 

tilgang til datamaterialet. STAMI ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Vi ber også 

om samtykke til at du kan kontaktes for eventuell deltagelse i senere studier med lignende problemstillinger.  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du 

trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 

Informasjon om utfallet av studien  

Som deltaker i prosjektet har du rett til å informeres om resultatet i studien. Dette fås ved henvendelse 

til prosjektleder Fred Haugen.  

 

Biobank  

Blodprøvene vil bli lagret i en bio-bank ved STAMI. Hvis du sier ja til å delta i forskningsprosjektet, 

gir du samtykke til at disse prøvene og analyseresultatene inngår i biobanken. Prosjektleder Fred Haugen 

ved STAMI er ansvarlig for bio-banken som vil vare til 31.12.2022. Etter dette vil prøvene bli 

anonymisert etter interne retningslinjer. Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til 

at avidentifiserte prøver og opplysninger utleveres til samarbeidspartnere innad i Norge.  

 

Økonomi  

Studien er i hovedsak finansiert gjennom interne forskningsmidler fra STAMI. Eksterne bidrag til 

prosjektet er også mottatt fra Petroleumstilsynet. Det er ingen interessekonflikter knyttet til studiens 

finansiering.  
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Forsikring  

Deltaker vil være omfattet av en skadeforsikring er tegnet for forsøkspersoner ved STAMI. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien  
 

Jeg er villig til å delta som forsøksperson i studien  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Navn med blokkbokstaver)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Personnummer 11 siffer, for utbetaling)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert, rolle i studien, dato) 
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9.4 Spørreskjema  

Utfylles før og to ganger under opphold i klimarom - brukes for å monitorere personlig tilstand. 

 

Kroppsfornemmelse 

Hvordan kjenner du deg akkurat nå?  

Jeg føler meg  

 

□ Ekstremt kald 

□ Meget kald 

□ Kald  

□ Noe kald  

□ Verken kald eller varm 

□ Noe Varm 

□ Varm 

□ Meget varm 

□ Ekstremt varm 

 

Følelsesmessig vurdering egen tilstand: 

Jeg føler at dette er… 

 

□ Behagelig 

□ Noe ubehagelig 

□ Meget ubehagelig 

□ Ekstremt ubehagelig 

 

 

Preferanse 

I hvilken tilstand ville du foretrekke å være nå? 

Jeg ville foretrekke at jeg var… 

 

□ Mye kaldere 

□ Kaldere  

□ Noe kaldere  

□ Verken kaldere eller varmere 

□ Noe Varmere 

□ Varmere 

□ Mye varmere 

 

 

Omgivelsene 

Hvordan bedømmer du temperaturforholdene? 

For meg er omgivelsene …  

 

□ Akseptable  

□ Uakseptable 

 

For meg er omgivelsene … 

□ Tålelige 

□ Noe utålelige 

□ Utålelige 

□ Meget utålelige 

□ Ekstremt utålelige 
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9.5 REK-godkjenning  

 
 

 

 
Region: Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår referanse: 

REK sør-øst Claus Henning Thorsen  22845515 04.07.2018 2017/1859/REK sør-øst 

C 

Deres dato: Deres referanse: 

05.06.2018 

 

 
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 

 
 
 

Fred Haugen 

Statens arbeidsmiljøinstitutt 

2017/1859 Arbeid i kalde omgivelser 

Prosjektleder: Fred Haugen 
Forskningsansvarlig institusjon: Statens arbeidsmiljøinstitutt 

 

Vi viser til prosjektleders tilbakemelding, mottatt 05.06.2018. Tilbakemeldingen er behandlet av leder for 
REK sør-øst C på delegert fullmakt. 

 
Prosjektomtale: 

 
Den overordnede hypotesen er at kuldeeksponering i arbeidslivet gir helseeffekter. Formålet med dette 
prosjektet er å undersøke akutte virkninger av kulde på nervesystemet; om kognitive og motoriske ferdigheter 
blir nedsatt, og om man blir sensorisk mer følsom for smertepåvirkning. Friske forsøkspersoner skal 
rekrutteres til å oppholde seg i et klimakammer i 2 timer ved to ulike anledninger, én gang ved varme 
kontrollbetingelser og én gang ved kalde testbetingelser. Det vil bli utført sensoriske tester før og etter 
oppholdet i klimakammeret, samt motoriske og kognitive tester underveis. I tillegg vil man følge den 
generelle kuldetilpasningen ved å måle hud- og kroppstemperatur, endringer i basalmetabolisme og 
immunsystemet. Kulde antas å ha betydning for mer langsiktige helseutfall, som skal studeres i oppfølgingen 
av dette prosjektet. Kunnskap om dette tema er relevant for store deler av norsk arbeidsliv i nordområdene, 
inkludert petroleumsindustrien. 

 
Saksgang 
Komiteen behandlet prosjektet første gang i møtet 26.10.2017, og utsatte den gang å fatte vedtak. 

 
Den foreliggende informasjon ble ikke ansett tilstrekkelig til at komiteen kan fatte endelig avgjørelse. I brev 
til prosjektleder datert 21.11.2017 er komiteens merknader til prosjektet formulert slik: 

 
«Prosjektets overordnede hypotese er at kuldeeksponering i arbeidslivet gir helseeffekter. Formålet med dette 
prosjektet er: 1) Å undersøke akutte virkninger av kulde på nervesystemet; a) om kognitive og motoriske 
ferdigheter blir påvirket, b) om opplevelsen av smertepåvirkning endres. 2) Å øke STAMIs 
forskningskompetanse på tema kuldeeksponering i arbeidslivet. 

 
Studien innebærer kontrollert kuldeeksponering av forsøkspersoner i klimakammer og bruk av 
nevropsykologiske og nevrofysiologiske tester. Det skal også tas blodprøver til cytokinmålinger, og prøvene 

skal lagres i en ny prosjektspesifikk forskningsbiobank. 
 

Utvalget vil bestå av friske mannlige forsøkspersoner som skal rekrutteres blant studenter ved høyere 

utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er ikke fremlagt styrkeberegning, men ut fra egen erfaring med kognitive 
og sensoriske tester i andre sammenhenger, anslås at antallet forsøkspersoner bør være 30-40. I tillegg vil 

 

Besøksadresse: 

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo 

 
Telefon: 22845511 

E-post: post@helseforskning.etikkom.no 

Web: http://helseforskning.etikkom.no/ 

 
All post og e-post som inngår i 

saksbehandlingen, bes adressert til REK 

sør-øst og ikke til enkelte personer 

 
Kindly address all mail and e-mails  to 

the Regional Ethics Committee, REK 

sør-øst, not to indiv idual s taff 
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man rekruttere 5 deltakere til utprøving av utstyr og oppsett.  

Den foreliggende informasjon er ikke tilstrekkelig til at komiteen kan fatte endelig avgjørelse. Komiteen har  

følgende merknader som ønskes besvart før man kan ta endelig stilling til søknaden:  

Komiteen kan ikke se at aktuelle søknad på noe punkt redegjør for forskningsfeltet. Dette er av betydning for  

komiteens vurdering av prosjektsøknaden, og det bes derfor om en nærmere redegjørelse.  

Komiteen imøteser også prosjektgruppens vurdering av hvilken ny kunnskap som faktisk kan genereres i  
prosjektet. Komiteen imøteser også en nærmere begrunnelse for de tester og forsøksoppsett som er angitt i  

søknaden.  

Det fremlagte informasjonsskriv fremstår som noe vanskelig tilgjengelig, og komiteen anbefaler at man  

forsøker å utarbeide en enklere og mer forståelig versjon.  

Komiteen har merket seg at video -og lydopptak skal lagres på PC. Komiteen påpeker at disse data må lagres  
på eksternt lagringsmedium og oppbevares på samme måte som dokumenter.»  

Prosjektleders tilbakemelding ble mottatt 05.06.2018.  

Prosjektet er vurdert av leder for REK sør-øst C på delegert fullmakt. Vurderingen er gjort med hjemmel i  

helseforskningsloven § 10, jf. Forskningsetikkloven § 4.  

Prosjektleders tilbakemelding  
I henhold til komiteens merknader er det gitt en redegjørelse for forskningsfeltet, hvilken ny kunnskap som  

kan genereres ved prosjektets gjennomføring samt en begrunnelse for tester og forsøksoppsett. Det er også  
lagt ved en ny versjon av deltakerinformasjonen.  

Komiteens vurdering  
Komiteen takker for redegjørelsen, som fremstår som meget gjennomtenkt og velbegrunnet. Komiteens  
merknader er besvart på en oppklarende måte, og komiteen har etter dette ingen forskningsetiske  

innvendinger til prosjektets gjennomføring.  

Biobank  
Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank med navn ICELAB-1 i prosjektet.  

Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Fred Haugen. 

Forskningsansvarlig er Statens arbeidsmiljøinstitutt. 

Forskningsbiobanken vil bestå av fullblod og plasma.  

Komiteen setter en tidsavgrensning for forskningsbiobanken tilsvarende oppbevaringstiden for prosjektdata,  
det vil si til 31.12.2027. Deretter skal materialet behandles i henhold til helseforskningsloven § 30.  

Vedtak  
Prosjektet godkjennes, jf. helseforskningslovens §§ 9 og 33.  

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og  
protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter.  

Komiteen godkjenner opprettelse av forskningsbiobanken ICELAB-1i tråd med det som er angitt i  

prosjektsøknaden. Biobankregisteret vil bli underrettet ved kopi av dette brev.  
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Tillatelsen gjelder til 31.12.2022. Av dokumentasjons- og oppfølgingshensyn skal opplysningene likevel  
bevares inntil 31.12.2027. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel-og en opplysningsfil.  

Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato.  

Komiteens avgjørelse var enstemmig.  

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr.  
helseforskningsloven § 10, tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst  
C. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven § 29.  

Med vennlig hilsen  

Britt-Ingjerd Nesheim  

Prof.dr.med. 
Leder REK sør-øst C  

Kopi: postmottak@stami.no; Margrethe.Schoning@stami.no,  

Claus Henning Thorsen  
Rådgiver  

  

 


