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Sammendrag 
Bakgrunn: Kalde omgivelser er noe vi stadig er utsatt for i store deler av vinterhalvåret i 

nordområdene. Flere yrkesgrupper er også utsatt for kuldeeksponering i arbeidshverdagen, 

deriblant militærpersonell, nødhjelpsarbeidere og individer som arbeider i kjøle- og fryserom. 

Tidligere studier har vist at kuldeeksponering gir en påvirkning på nevropsykologisk 

funksjon.  

Hensikt: Et overordnet formål med studien var å utrede helseeffekter av kuldeeksponering. 

Masteroppgaven var avgrenset til effekten kulde kan ha på nevropsykologisk funksjon. Målet 

var å analysere nevropsykologiske data, og i tillegg å studere en eventuell læringseffekt. En 

mindre del av oppgaven var å sammenligne kjente metoder for å måle kroppstemperatur.  

Metode: 20 unge og friske menn mellom 18-35 år deltok i hovedstudien, som ble utført på 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Oslo. Dette var en blokkrandomisert 

overkrysningsstudie, fordelt på to forsøksdager hvor forsøkspersonene ble testet i et rom med 

henholdsvis 10 °C eller 21,5 °C. Det nevropsykologiske testbatteriet ble satt sammen av en 

spesialist i nevropsykologi som sto for opplæring av to bioingeniører som ledet forsøkene. I 

etterkant av studien ble det utført et studentforsøk på 6 nye forsøkspersoner, der tre 

masterstudenter fungerte som forsøksledere.  

Resultater: Ved kuldeeksponering ble det vist en betydelig påvirkning på visse komponenter 

av nevropsykologisk funksjon. Det ble observert betydelig forbedret gripestyrke i motorisk 

test 1, som ble utført kort tid etter start av kuldeeksponering. Påvirkning på finmotorikken ble 

ikke observert før motorisk test 2, som ble utført når forsøkspersonene hadde vært utsatt for 

kuldeeksponering i omtrent én time. Da ble det observert uheldige effekter av kulde på 

finmotorikken i form av svakere prestasjoner. Det ble også sett en forbedret reaksjonstid, og 

det ble observert endringer i arbeidshukommelse. Det ble observert en læringseffekt for noen 

av de nevropsykologiske testene. Sammenligningen av metoder for måling av 

kroppstemperatur viste betydelige avvik i målt hudtemperatur.  

Konklusjon: Resultatene fra studien støtter hypotesen om at kulde gir en påvirkning på 

nevropsykologisk funksjon, men støtter ikke hypotesen om at denne påvirkningen 

nødvendigvis gir svakere prestasjoner. Studien støtter også hypotesen om at en læringseffekt 

er tilstede ved gjentatte utførelser av visse nevropsykologiske tester.  
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Abstract 
Introduction: In the northern areas, cold environments are something we often are exposed 

to during the winter season. Many individuals that work in certain professions are also 

exposed to cold environments during their work day, including military personnel, aid 

workers and individuals that work in cold storage rooms. Previous studies have shown that 

cold exposure has an impact on neuropsychological functioning.  

Aim: The overall purpose of the study was to assess the health effects that occur due to cold 

exposure. The master thesis was limited to the effects cold exposure can have on 

neuropsychological functioning. The aim was to analyze the results from the 

neuropsychological assessments, in addition to study a potential practice effect. A minor part 

of the thesis was to compare well known methods of measuring body temperature. 

Methods: 20 young and healthy men in the age 18-35 years participated in the study, which 

was conducted at the National Institute of Occupational Health in Oslo. The study was a 

randomized block crossover trial, divided into two experimental days where the subjects were 

tested in a room with a temperature of 10 oC or 21,5 oC respectively. The neuropsychological 

test battery was composed by a specialist in neuropsychology, and two bioengineers were 

trained to lead the experiment. After the main study, another 6 subjects participated in a study, 

where three master students had the responsibility to lead the experiments. 

Results: When the subjects were tested while exposed to cold, significant effects were found 

on certain components of neuropsychological function. Significantly improved grip strength 

was observed shortly after the onset of cold exposure. Effects on fine motor skills in the form 

of weaker performance were observed when the subjects had been exposed to cold for 

approximately an hour. An improved reaction time was also shown, in addition to changes in 

working memory. Practice effects were observed for some of the neuropsychological tests. 

The comparison of the methods of measuring body temperature showed significant deviations 

in measured skin temperature.  

Conclusion: The results of the study support the hypothesis that cold has an effect on 

neuropsychological function, but does not fully support the hypothesis that this influence 

necessarily results in weaker performance. The study also supports the hypothesis that a 

practice effect is present in repeated performances of certain neuropsychological tests. 
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1 Introduksjon 
Kalde omgivelser er noe vi stadig er utsatt for i store deler av vinterhalvåret i nordområdene. 

Fysiologisk sett er ikke mennesker tilpasset til å leve i kalde omgivelser, og for å overleve i 

slike omgivelser over lengre tid er vi avhengige av å bruke strategier for å ikke miste varme 

fra kroppen. Dette innebærer blant annet bruk av isolerende klær og opphold i isolerende rom 

(Farbu et al., 2019). At kulde kan ha en påvirkning på nevropsykologisk funksjon, er vist 

gjentatte ganger i tidligere forskning. Mange studier har vist at eksponering til kjølige 

temperaturer, som kald luft eller kaldt vann, gir en uheldig påvirkning på kognitiv funksjon 

(Jones, Bailey, Roelands, Buono & Meeusen, 2017). En antatt mekanisme for dette er at kulde 

aktiverer det autonome nervesystemet, og dermed endrer konsentrasjonen av sentrale 

katekolaminer som dopamin, adrenalin og noradrenalin. Ulike deler av hjernen benytter disse 

nevrotransmitterne, og endring av deres konsentrasjon kan gi en påvirkning på kognitiv 

funksjon (Makinen et al., 2006; Taylor, Watkins, Marshall, Dascombe & Foster, 2015).  

Andre studier har vist motstridende data for effekt av kulde på nevropsykologisk funksjon og 

det antas at graden av kuldepåvirkning avhenger av variabler som temperatur og varighet, 

men også andre faktorer som individuelle variasjoner for kulderespons (Jones et al., 2017; 

Muller et al., 2012).  

 

Det har generelt sett blitt gjort en god del forskning på effekter av kulde. Mye av kunnskapen 

vi har om kuldepåvirkning er dannet fra studier utført på dyr, spesielt rotter. Rotter er mye 

brukt i forsøk og studier for å se på fysiologiske responser som et resultat av ytre stimuli. Det 

er likevel viktig å merke seg begrensingene ved bruk av dyremodeller, for eksempel at de 

termoregulatoriske responsene hos dyr kan være annerledes fra det man ser hos mennesker. 

Det diskuteres også mye om resultatene fra forsøk utført på rotter kan ekstrapoleres til human 

fysiologi, inkludert termoregulatorisk fysiologi (Wanner et al., 2015). Det er også utført flere 

studier på mennesker som ser på effekter av kuldepåvirkning. Dette er i hovedsak 

laboratorieundersøkelser av friske og unge mennesker som utsettes for akutt kulde (Knardahl, 

2010). Flere kuldeforsøk ser på endringer i hudtemperaturen over tid ved kuldeeksponering, 

da hudtemperaturen anses å være et indirekte mål på kroppens reaksjon på kulde (Martinez-

Tellez et al., 2017). Det er likevel ikke alltid lett å måle hudtemperaturen over tid på 

mennesker, fordi mange målemetoder enten består av sensorer som har en kabel tilknyttet 

eller enheter som kun måler hudtemperatur manuelt. Begge metodene kan være problematiske 
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ved forsøk som innebærer bevegelse og temperaturmålinger over lengre tid (Smith, Crabtree, 

Bilzon & Walsh, 2010; van Marken Lichtenbelt et al., 2006). 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø 

og arbeidshelse. STAMI har i lang tid sett på fysiske eksponeringer og hva dette fører til i 

ulike aspekter, deriblant nevropsykologisk funksjon. Dette reflekteres i blant annet artikler og 

rapporter, inkludert studier av dykkere (Bast-Pettersen, 1999; Bast-Pettersen, Skare, Nordby 

& Skogstad, 2015) og studier av arbeidstakere eksponert for vibrerende verktøy (Bast-

Pettersen et al., 2017; Aarhus, Veiersted, Nordby & Bast-Pettersen, 2019). Selv om instituttet 

har forsket mye på effekter av fysiske eksponeringer, har det tidligere ikke blitt utført en 

studie som ser på effekter av kulde på nevropsykologisk funksjon. Dette er et viktig 

forskningsfelt, da flere yrkesgrupper og individer er utsatt for kulde. Kalde arbeidsomgivelser 

defineres som lufttemperaturer under 10 °C og i arbeidssammenheng rammer dette særlig 

personer som arbeider utendørs om vinteren, deriblant militærpersonell, nettmenn, 

nødhjelpsarbeidere og idrettsutøvere (Jones et al., 2017; Knardahl, 2010; Taylor et al., 2015). 

Det antas at militærpersonell opplever noen av de mer ekstreme tilfellene av 

kuldeeksponering (Jones et al., 2017). Andre yrkesgrupper er blant annet individer som 

oppholder seg i kjøle- og fryserom store deler av arbeidsdagen gjennom hele året (Knardahl, 

2010). En studie utført av Farbu et al. (2019) som så på om arbeid i kalde omgivelser og å 

være kald på jobb var assosiert med kroniske smerter, viste at individer som var kalde på jobb 

hadde høyere sannsynlighet for å få smerter i nakke, skulder, arm, legg, rygg og hofte. Det har 

også blitt foreslått at arbeid i kalde omgivelser er relatert til respiratoriske, kardiovaskulære 

og dermatologiske sykdommer. (Farbu et al., 2019). Sist men ikke minst, er det vist i flere 

studier at kuldeeksponering har en påvirkning på nevropsykologisk funksjon (Jones et al., 

2017). Det er derfor viktig å kartlegge disse effektene, for å kunne si noe om hvordan 

motorisk og kognitiv funksjon hos individer som oppholder seg i kulde, påvirkes.  

 

1.1 Nevropsykologisk funksjon og evaluering 
Nevropsykologi er fagfeltet som behandler forholdet mellom hjerne og adferd, med andre ord 

forholdet mellom adferd og strukturer og funksjoner i nervesystemet. Nevropsykologiske 

tester er utviklet for å studere de adferdsmessige produktene av hjernens funksjon (Lezak, B., 

Bigler & Tranel, 2012). De fleste nevropsykologiske tester fokuserer på kognitive funksjoner, 
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men vurdering av tempo og motoriske funksjoner er også inkludert i et nevropsykologisk 

testbatteri (Bast-Pettersen og Wastensson, 2020). Slike testmetoder kan også brukes til å 

systematisk vurdere nevropsykologiske funksjoner i store grupper.  

 

Nevropsykologiske tester måler blant annet hukommelse, oppmerksomhet, motoriske og 

sensoriske funksjoner, eksekutive funksjoner og emosjonelle funksjoner (Sturm, 2007). De 

nevropsykologiske testene kan videre deles inn i enkle og komplekse tester. Det er likevel 

ikke enkelt å kategorisere nevropsykologiske oppgaver, da mange oppgaver aktiverer flere 

regioner i hjernen, og individuell kjennskap til oppgaven kan endre klassifisering av 

oppgaven (Taylor et al., 2015). 

  

1.1.1 Kognitiv funksjon 

Den kognitive komponenten av nevropsykologisk funksjon omfatter blant annet evnen til å 

handle målrettet, tenke rasjonelt og samhandle effektivt med omgivelsene (Bast-Pettersen & 

Wastensson, 2020). I tillegg inkluderes også forståelse, læring og dannelse av hukommelse 

(Bast-Pettersen & Wastensson, 2020; Gareau, 2016). Den kognitive funksjonen kan 

bestemmes ved utførelse av objektive oppgaver som krever mental innsats (Taylor et al., 

2015). 

 

1.1.2 Spatiale evner/perseptuell funksjon 

Spatiale evner eller perseptuell funksjon omfatter ikke-verbal, abstrakt problemløsning, 

visuell romlig funksjon og muligheten til å raskt oppfatte visuelle detaljer (Bast-Pettersen & 

Wastensson, 2020). Persepsjon virker som en enkel funksjon fordi det kan gjøres uanstrengt, 

men er en kompleks prosess (Andrade et al., 1999).  

 

1.1.3 Eksekutive funksjoner 

Eksekutive funksjoner er en kompleks samling av kognitive prosesser som er viktige for 

normal kognitiv funksjon og for å kunne håndtere ukjente situasjoner (Logue & Gould, 2014). 

De eksekutive funksjonene styres av frontallappen (Goldstein & Naglieri, 2014). Disse 
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funksjonene er en del av et system som omfatter ferdigheter som er nødvendige for en 

målrettet oppførsel og handlingsevne. De eksekutive funksjonene innebærer blant annet evnen 

til å planlegge, ta beslutninger og følge og endre planer hvis nødvendig (Bast-Pettersen & 

Wastensson, 2020; Logue & Gould, 2014). Inhibisjonskontroll, også kjent som 

selvregulering, er også en viktig del av de eksekutive funksjonene. Selvregulering innebærer 

evnen til å kontrollere sin egen oppmerksomhet, oppførsel, tanker og følelser. Denne 

funksjonen tillater oss å velge hvordan vi reagerer og oppfører oss (Diamond, 2013). Kognitiv 

fleksibilitet er enda en viktig del av de eksekutive funksjonene, og reflekterer evnen til å se på 

objekter fra ulike punkter, og evnen til å omstille en oppførsel predisposisjon til endrete 

situasjoner (Spreen & Strauss, 1998). Det må likevel merkes at selv om ulike komponenter 

blir ansett som viktige deler av den eksekutive funksjonen, finnes det likevel ingen universell 

definisjon for hva de eksekutive funksjonene innebærer (Goldstein & Naglieri, 2014). 

 

1.1.4 Oppmerksomhet 

Oppmerksomheten er med på å påvirke både læring og arbeidshukommelse (Spreen & 

Strauss, 1998). Arbeidshukommelse referer til evnen til å kunne lagre informasjon i kort tid, 

som regel fra noen sekunder til noen få minutter. Denne evnen er ikke avhengig av 

informasjonslagring, og klassifiseres dermed ikke under hukommelse, men som en form for 

oppmerksomhet (Bast-Pettersen & Wastensson, 2020). Arbeidshukommelse involveres ofte i 

komplekse kognitive oppgaver som innebærer språkforståelse, læring og resonnement 

(Goldstein & Naglieri, 2014). Arbeidshukommelse styres av hippocampus, som er avhengig 

av acetylkolin for å fungere optimalt (Stillman, Shukitt-Hale, Levy & Lieberman, 1998). Når 

oppmerksomheten skal måles, deles den inn i to hoveddeler. Den ene delen referer til hvor 

godt et individ kan fokusere og inkluderer årvåkenhet og fokusert og forlenget 

oppmerksomhet. Den andre delen referer til hvor godt et individ kan holde informasjon og 

prosessere det, selv ved en distraksjon tilstede eller ved fordelt oppmerksomhet mellom flere 

oppgaver (Spreen & Strauss, 1998).  

 

1.1.5 Tempo ved informasjonsbearbeiding 

Tempo ved informasjonsbearbeiding sier noe om effektiviteten til å utføre enkle, repeterende 

kognitive oppgaver. Sentrale deler av tempo ved informasjonsbearbeiding er hastighet for 
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sammenligning av ulike visuelle stimuli, og hastighet og flyten som de enkle kognitive testene 

fullføres med (Bast-Pettersen & Wastensson, 2020).  

 

1.1.6 Reaksjonstid 

Reaksjonstid måles som tiden mellom begynnelsen av en stimulus og subjektets respons til 

den stimulusen, og kan brukes, på en forholdsvis direkte måte, til å vurdere hastigheten på 

informasjonsbearbeidingen (Bast-Pettersen & Wastensson, 2020; Zandt, 2013). Det er kjent at 

reaksjonstiden forlenges når oppgaven blir mer kompleks; for eksempel hvis individet må ta 

et valg eller når det innføres et distraherende element. Reaksjonstiden er også ofte forlenget 

ved hjernesykdom eller skade. (Bast-Pettersen & Wastensson, 2020).  

 

1.1.7 Langtidshukommelse 

Hukommelse er en kompleks prosess som består av flere trinn der individet registrerer, lagrer 

og henter informasjon (Spreen & Strauss, 1998). Det er distinkte hukommelsessystemer som 

er ansvarlige for lagring av langtidsminnet (Norris, 2017). Når man tester hukommelse, ser 

man hovedsakelig på innhenting av informasjon. Dette er en prosess som skjer ved hjelp av 

flere systemer (Spreen & Strauss, 1998). Et viktig system for dette kalles eksplisitt 

hukommelse, også kjent som deklarativ hukommelse (Svartdal, 2019). Dette innebærer 

bevisst henting av tidligere informasjon, for eksempel ved at personen blir vist en serie av ord 

eller bilder, og senere får en oppgave som krever at det tenkes tilbake på episoden og at det 

aktivt må innhentes informasjon (Spreen & Strauss, 1998). Et annet system som benyttes til 

innhenting av informasjon kalles implisitt hukommelse, også kjent som prosedyriell 

hukommelse (Svartdal, 2019). Implisitt hukommelse involverer endring av prestasjon som 

skyldes informasjon eller ferdigheter som er dannet under en tidligere episode, selv om 

individet ikke aktivt prøver å huske episoden. Dette er en heterogen samling av egenskaper 

som inkluderer vanedannelse, priming og dannelse av ferdigheter (Spreen & Strauss, 1998). 
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1.1.8 Motorisk funksjon 

Motorisk funksjon defineres som den observerbare handlingen som kan måles kvalitativt eller 

kvantitativt av en observatør (Bowers, Oberlander, Chui, Malin & Lusardi, 2020). Motorikken 

spiller en viktig rolle i hverdagen vår da den ligger til grunn for all bevegelse, og er også en 

del av måten vi uttrykker oss på til enhver tid. Noen av de motoriske evnene er en blanding av 

genetikk og læring, mens andre motoriske funksjoner domineres av den ene; for eksempel er 

koordinasjon en motorisk evne som bestemmes genetisk (Eyal, 2010). Grovmotorikk 

involverer store bevegelser som omfatter balanse, men også bevegelse av arm, legg og 

overkropp. Finmotorikk innebærer hånd- og fingerstyrke og bevegelse av disse (Granpeesheh, 

Tarbox, Najdowski & Kornack, 2014). Måling av motorisk funksjon er en essensiell del av de 

fleste nevropsykologiske testbatterier. Det er mange ulike målinger som kan være brukbare 

for å identifisere svekkelse i motorikk, disse inkluderer måling av fingerferdighet, styrke og 

hastighet (Spreen & Strauss, 1998). Tester for fingerferdighet og manuelt tempo er vanlig å 

inkludere i nevropsykologiske studier. I tillegg er også tester som måler gripestyrke inkludert 

i nevropsykologiske tester for å vurdere en grovere motorisk svekkelse. Det er vist at 

endringer i gripestyrke korrelerer med endringer i kognitiv funksjon. Andre motoriske tester 

som kan inkluderes er de som måler tremor, som er en ufrivillig, rytmisk bevegelse av en 

kroppsdel som skyldes vekslende eller synkrone sammentrekninger av muskler (Bast-

Pettersen & Wastensson, 2020).  

 

1.1.9 Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery 

Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) er et testbatteri som har 

kombinert standard kognitive testparadigmer med datastyrt administrasjon (Goldstein & 

Naglieri, 2014). Testbatteriet anses som en validert metode for å måle kognitiv funksjon, og 

har vært benyttet i mange tidligere studier (Falconer, Cleland, Fielding & Reid, 2010). 

Testapparatet utfører sensitive, nøyaktige og objektive målinger av den kognitive funksjonen, 

deriblant oppmerksomhet, læring og hukommelse (Robbins et al., 1994; Soares et al., 2015). 

CANTAB består av data-administrerte, nevropsykologiske tester som enkelt kan utføres på et 

nettbrett med berøringsskjerm. Disse testene er visuelle, men det gis verbale instruksjoner  

(Ozonoff et al., 2004; Soares et al., 2015). Datastyrte nevropsykologiske tester gir mange 

fordeler, blant annet at de registrer hver respons nøyaktig og at det er mulig å raskt registrere 

og analysere flere mål. Datastyrte tester gir også fordelen av at man til en viss grad reduserer 
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påvirkning og avvik som skyldes forsøksleder. Dette øker validitet og relabilitet av målingene 

og dermed også sammenlignbarheten av resultater fra forskjellige studier (Robbins et al., 

1994).  

 

1.1.10 Læringseffekt  

Læringseffekten refererer til påvirkningen av gjentatt eksponering for en test, som kan føre til 

forbedring i prestasjon, uten at det har blitt tilført en intervensjon eller forhold som kan 

rettferdiggjøre forbedringen (Bast-Pettersen et al., 2015; Oliveira, Trezza, Busse & Jacob-

Filho, 2014). Nevropsykologisk tester anvendes ofte ved diagnostikk, og da blir pasienten 

som oftest bare undersøkt én gang. I tverrsnittstudier spiller heller ikke læringseffekten noe 

rolle. Men i prosjekter hvor testene presenteres flere ganger, må man ta hensyn til en 

læringseffekt. Når en nevropsykologisk test utføres flere ganger, kan det potensielt sees en 

forbedring i resultatene som hovedsakelig skyldes læringseffekten (Oliveira et al., 2014). Det 

vil også kunne forventes at den individuelle variasjonen i forbedring økes (Goldstein & 

Naglieri, 2014). De nevropsykologiske testene som er mest utsatt for læringseffekter er de 

som har en hastighetskomponent, de som har en enkel løsning og de som krever en uvant 

respons. Læringseffektene er mest utpreget ved flere gjentatte utførelser av den samme testen 

(Bast-Pettersen et al., 2015). Antatte årsaker til læringseffekten kan være redusert angst/uro 

for testforholdene, men også bedre kjennskap til testforholdene og testen. Det er viktig å se på 

læringseffekten i studier der man har gjentatte målinger med nevropsykologiske tester, ellers 

kan man trekke feil konklusjoner, da læringseffekten kan maskere de reelle testresultatene 

(Oliveira et al., 2014).  

 

1.2 Kuldeeksponering 
Mennesket er en varmblodig dyreart (Knardahl, 2010). Å forhindre temperaturendringer i 

kroppen forårsaket av ulike miljøforhold er en av de viktigste homeostatiske funksjonene av 

sentralnervesystemet (Muzik, Reilly & Diwadkar, 2018). Termoregulering er en del av denne 

homeostatiske prosessen, og det tilstrebes konstant kjernetemperatur tilnærmet 37 °C, slik at 

temperaturen i hjertet, hjernen og andre sentrale organer sjeldent avviker med mer enn 2 °C 

fra denne temperaturen (Blakemore & Jenett, 2001; Knardahl, 2010). Kroppstemperaturen 

reguleres i hypotalamus, som mottar nerveimpulsene fra nevronene (Knardahl, 2010). Det 
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antas at tilstrekkelig kjølige temperaturer gir en skadestimuli, noe som gjør at kroppen aktivt 

prøver å gjenopprette homeostasen (King & Carnahan, 2019). Når menneskekroppen 

eksponeres for kalde omgivelser, som kald luft eller kaldt vann, initieres en serie av 

fysiologiske responser for å forhindre reduksjon i kjernetemperatur (Jones et al., 2017). 

Fysiologisk sett innebærer det perifer vasokonstriksjon, noe som reduserer hudtemperaturen 

for å videre redusere varmetap (Muller et al., 2012). Skjelving forekommer hvis temperaturen 

er lav nok og innebærer raske, rytmiske muskelkontraksjoner som produserer varme i 

musklene, og som dermed bidrar til å øke kroppstemperaturen (Knardahl, 2010). I tillegg har 

noen mennesker brunt fettvev. Brunt fettvev finnes primært hos nyfødte og små barn, men 

flere studier har vist en prevalens på 2,5 % til 45 % hos voksne mennesker (Cypess et al., 

2009; van Marken Lichtenbelt et al., 2009). Ved aktivering kan det brune fettvevet omsette 

energiproduksjon til varme (Knardahl, 2010). Kuldeeksponering stimulerer også 

adrenalinproduksjon, og sekresjon av tyroidhormoner, som er med på å øke varmeproduksjon 

(Knardahl, 2010; Taylor et al., 2015). Det frigjøres også mer noradrenalin for å redusere 

blodstrømningen til huden, slik at varmetapet fra kroppens overflate reduseres (Blakemore & 

Jenett, 2001; Makinen et al., 2008). 

 

Resultatene fra tidligere kuldeeksponeringsforsøk har vist motstridende data på kognitiv 

funksjon. Det har blitt vist både forbedringer og svekkelser av kognitiv funksjon under eller 

etter kuldeeksponering (Muller et al., 2012). Det har blitt sett både varierende resultater på de 

individuelle studiene, men også sprikende resultater innad i samme studie (Makinen et al., 

2006). Det er dannet to hypoteser om hvordan kuldeeksponering påvirker kognitiv funksjon. 

Den ene hypotesen sier at følelse av kulde gir en tilleggs-stimuli til kroppen, noe som kan 

virke distraherende. Noe av oppmerksomheten rettes mot å føle kulde, og dermed reduseres 

oppmerksomheten til å utføre den bestemte oppgaven (Taylor et al., 2015; Yu, 2015). Dette 

har vist seg å resultere i lenger reaksjonstid og redusert årvåkenhet. Den andre hypotesen sier 

derimot at oppmerksomheten rettet mot å fullføre oppgaven er bedre ved kuldeeksponering. 

Dette skyldes at en reduksjon i kroppstemperatur oppfattes som en utfordring, og kroppen 

reagerer med en forbedret årvåkenhet (Muller et al., 2012). Knardahl (2010) forklarte dette 

med at lett, kortvarig kulde kan ha effekter på det sympatiske nervesystemet og adrenalin, 

som kan øke våkenhet og yteevne.  
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1.2.1 Hudtemperatur  

Huden er et organ med en overflate på omkring 2 m2. Dette organet virker som en barriere og 

beskytter alt som er inne i kroppen fra omgivelsene. I tillegg er huden det største sensoriske 

organet og bidrar til homeostase ved å blant annet fange opp temperaturforstyrrelser. Huden 

er heterogen med tanke på termoregulering. Hårløs hud, som håndflater og fotsåler, fungerer 

som effektorer. Disse måler lokal temperatur av objekter, og disse stimuliene kan gi også 

respons i form av bevegelser. Hender og føtter refereres også som radiatorer, da de frigir 

varme fra kroppen når kroppstemperaturen øker over en viss grense. Mesteparten av huden på 

kroppen har likevel hår, og denne huden kjennetegnes ved tilstedeværelse av hårfollikler. 

Denne hudtypen har en temperaturisolerende virkning (Romanovsky, 2014). Det finnes også 

et fettlag under huden, som kalles subkutant fett. Den temperaturisolerende evnen til 

subkutant fett avhenger av dens tykkelse, og er viktig for overlevelse i kulde. (Blakemore & 

Jenett, 2001).  

 

På huden finnes sensoriske nervefibere som detekterer endringer i temperatur, og gir signaler 

til nevroner i ryggraden (King & Carnahan, 2019). Signalene representerer temperaturen av 

det isolerte, overflatiske laget av kroppen og gir feedback til det termoregulatoriske systemet i 

kroppen. Huden kan gi både positiv og negativ feedback. Hudtemperaturen kan for eksempel 

gi positiv feedback signal i kalde omgivelser; lav omgivelsestemperatur gir lavere 

hudtemperatur på grunn av varmetap, noe huden responderer til med vasokonstriksjon, og 

dermed reduseres hudtemperaturen ytterligere (Romanovsky, 2014). Reseptorer i huden 

responderer umiddelbart når kroppen eksponeres til kulde. Hvis responsen er utilstrekkelig for 

å holde kjernetemperaturen konstant, vil kroppen registrere fall i temperatur som induserer 

videre følelse av kulde. Hvis kuldeeksponeringen fortsetter, vil kuldereseptorene trigge 

innvendige mekanismer for å gjenopprette varmebalansen (Blakemore & Jenett, 2001).  
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2 Hensikt 
2.1 Hensikt, avgrensninger og forskningsspørsmål 
En overordnet hensikt med studien var å utrede helseeffekter av kuldeeksponering. Denne 

delstudien var avgrenset til effekten kulde har på nevropsykologisk funksjon. Målet var å 

analysere nevropsykologiske data fra en eksperimentell studie gjennomført ved STAMI, for å 

etablere kunnskap om effekten av akutt kuldeeksponering. Ved gjentatte utførelser av 

nevropsykologiske tester, vil det alltid være en risiko for at læringseffekten påvirker 

resultatene (Oliveira et al., 2014). En viktig del av oppgaven var derfor å kartlegge denne 

læringseffekten. En mindre del av studien var også å utføre et studentforsøk og sammenligne 

kjente metoder for å måle kroppstemperatur.  

 

Forskningsspørsmål: 

1. Har kortvarig kuldeeksponering en uheldig påvirkning på nevropsykologisk funksjon? 

2. Bør det tas hensyn til læringseffekten i en slik studie? 

3. Kan ulike kjente metoder for å måle kroppstemperatur sammenlignes med hverandre?  
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3 Materiale og metode 
3.1 ICELAB hovedstudie 
Den nevropsykologiske delen av prosjektet var del av en større undersøkelse, og ble utført i 

vårsemesteret 2019 på STAMI i Oslo. I denne studien ble det brukt et utvalg av 

nevropsykologiske tester for å se på effekter av kuldeeksponering. Det ble ikke gjort en full 

nevropsykologisk utredning, men utvalgte og velutprøvde nevropsykologiske tester ble 

benyttet for å studere mulige effekter. Testbatteriet ble satt sammen av en spesialist i 

nevropsykologi som sto for opplæring av to bioingeniører. Disse hadde ansvar for å lede 

forsøkene som omfattet totalt 20 forsøkspersoner (n=20). Denne studien omtales videre som 

«hovedstudie». 

 

Hovedstudien var en blokkrandomisert overkrysningsstudie. Forsøkene var fordelt på 3 

sesjoner med omtrent én ukes mellomrom mellom hver sesjon. «Dag 0» var en 

introduksjonssesjon, som hadde en varighet på inntil 3 timer. «Dag 1» og «Dag 2» som var 

forsøksdager, og hadde en varighet på inntil 6 timer. Den ene av disse forsøksdagene ble 

forsøkspersonen eksponert for kalde betingelser (10 °C), mens den andre forsøksdagen ble 

forsøkspersonen eksponert for romtempererte kontrollbetingelser (21,5 °C). For å unngå 

rekkefølgeeffekt, som innebærer at rekkefølgen på eksponeringene gir en påvirkning på 

resultatet, involverer studiedesignet en balansert rekkefølge for hvilken eksponering hver 

forsøksperson utsettes for først (Simpson, Hamer & Lensing, 1999; Wellek & Blettner, 2012). 

Dette vil si, halvparten av forsøkspersonene (n=10) fikk kuldeeksponering på «Dag 1» (A), 

mens den andre halvparten (n=10) fikk kontrollbetingelser denne dagen (B), og henholdsvis 

motsatte temperaturforhold på «Dag 2», se figur 1. Forsøkspersonene fikk beskjed om å ikke 

innta alkohol de siste 24 timer og ikke drive med hard fysisk aktivitet de siste 12 timer før 

forsøksdagene. De fikk også beskjed om å ikke bruke nikotin eller drikke koffeinholdig 

drikke de siste 9 timene før forsøket. Forsøkspersonene møtte opp etter 9 timers faste på 

forsøksdagene.  
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3.1.1 Rekruttering og utvalg 

Det ble rekruttert 20 forsøkspersoner til studien, som var et antall som ble antatt til å være 

tilstrekkelig for å kunne gi tilstrekkelig statistisk styrke. Mesteparten av rekrutteringen ble 

gjort av en timebetalt ansatt som ikke hadde direkte tilknytning til prosjektet ut over dette. 

Noe av rekrutteringen skjedde på Universitetet i Oslo gjennom forelesningsbesøk. Det ble 

også ble lagt ut en elektronisk invitasjon på STAMI sine nettsider, i tillegg til et nyhetsbrev. 

Inklusjonskriteriene var friske menn mellom 18 og 35 år, som var ikke-røykere, hadde god 

helse, og forstod norsk muntlig og skriftlig. For at forsøksgruppen skulle være så lik som 

mulig, var andre inklusjonskriterier at forsøkspersonene ikke skulle ha metabolske, endokrine, 

nevrologiske, autoimmune eller hjerte-karsykdommer (vedlegg 8.1). Det var også lagt vekt på 

at forsøkspersonene ikke har hatt omfattende medisinske tilstander både før og under 

forsøket, samt regelmessig bruk av medisiner som har en betydelig effekt på smerter eller 

varme/kulde persepsjon. For å sikre dette, ble det gjennomført et telefonintervju med aktuelle 

kandidater og stilt spørsmål fra spørreskjema (vedlegg 8.2) i forkant av sesjonene. 

Forsøkspersonene som deltok i forsøket mottok inntil 3000 kr i kompensasjon for reiseutgifter 

og tapt arbeidsinntekt (vedlegg 8.5). 
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3.1.2 Prosedyre 

(A) 

 

(B) 

 

Figur 1. Skjematisk oversikt over rekkefølge for utførelse av hovedstudien (n=20). Rekkefølgen under 

introduksjonsdagen («Dag 0») og forsøksdagene («Dag 1» og «Dag 2») illustreres kronologisk for hver sesjon. 

Halvparten av gruppen (n=10) ble eksponert for kulde på «Dag 1» og kontrollbetingelser på «Dag 2» (A), mens 

den andre halvparten (n=10) ble eksponert for kontrollbetingelser på «Dag 1» og kulde på «Dag 2» (B).  De 

nevropsykologiske testene ble utført under opphold i klimarommet (K). W1 og W2 representerer henholdsvis 

første og siste omgang med nevropsykologiske tester utført under kontrollbetingelser, mens C1 og C2 

representerer henholdsvis første og siste omgang med nevropsykologiske tester utført ved kuldeeksponering. De 

motoriske testene omtales videre som «Motorisk test 1» og «Motorisk test 2», og CANTAB testene som 

«CANTAB test 1» og «CANTAB test 2».  
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Dag 0. Introduksjon til forsøkene og «priming» 

På «Dag 0» ble forsøkspersonene introdusert til hva forsøket går ut på, og hvordan de ulike 

sesjonene vil se ut. Forsøkspersonene fikk et informasjonsskriv og fylte ut et samtykkeskjema 

for deltakelse i studien (vedlegg 8.3). Det ble også utlevert et skjema med alternativer for 

matservering, der det ble valgt hvilket standardisert måltid som var ønsket under 

forsøksdagene (vedlegg 8.4). Forsøkspersonen skiftet deretter til en standardisert dress og det 

ble utført noen innledende målinger, deriblant kroppshøyde, kroppsvekt, BMI, muskelprosent 

og fettprosent. Målingene ble gjort ved hjelp av en Tanita fitnessvekt (Bioelectrial impedance 

analysis). Blodtrykket ble målt, og forsøkspersonen gikk deretter gjennom noen 

nevrosensoriske tester, som innebar måling av varme- og kuldeterskler. Etter utførelse av de 

nevrosensoriske testene gikk forsøkspersonen videre til klimarommet, der de 

nevropsykologiske testene ble introdusert. Dette ble gjort slik at forsøkspersonene ble bedre 

kjent med testsystemet, og for å redusere læringseffekten. Alle motoriske tester ble 

gjennomgått, i tillegg til en CANTAB test som varte i 5 minutter.  

 

Dag 1 og Dag 2. Forsøksdager 

«Dag 1» og «Dag 2» var i utgangspunktet identiske, de samme målingene ble gjort og 

prosedyrene var like. Den eneste forskjellen på disse dagene var temperaturen på 

klimarommet, som var 10 °C den ene dagen, og 21,5 °C i den andre (figur 1). Det var helt 

tilfeldig hvilken temperatur det var i klimarommet første gang, for hver forsøksperson. For å 

unngå rekkefølgeeffekt, ble halvparten av forsøkspersonene utsatt or kuldeeksponering først 

(A), mens den andre halvparten hadde kontrollbetingelser første gang (B). Forsøkspersonene 

møtte opp fastende til forsøksdagene, til samme tidspunkt, og startet dagen med å få et 

standardisert måltid. Deretter ble det målt blodtrykk, og nevrosensoriske tester ble utført raskt 

etter. Smerteterskler ble målt med blant annet varme- og kuldestimulering. Det ble deretter 

tatt blodprøver. Forsøkspersonen skiftet til standardiserte klær, ble målt øretemperatur på, og 

ble påmontert sensorbelte for temperaturmåling og hodetelefoner. Forsøkspersonen ble 

deretter fulgt inn til klimarommet, der nevropsykologiske tester ble utført i 2 runder; en runde 

med motoriske tester (motorisk test 1), etterfulgt av en runde CANTAB tester (CANTAB test 

1), etterfulgt av en ny runde med motoriske tester (motorisk test 2) og CANTAB tester 

(CANTAB test 2), se figur 13. CANTAB test 2 ble utført minst 85 minutter etter at 

forsøkspersonen ankom i klimarommet. Det ble også gjort en blodtrykksmåling midt i 

oppholdet i klimarommet. Forsøkspersonene oppholdt seg i klimarommet i totalt 120 minutter 
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sammenhengende (±10 minutter) for hver forsøksdag. Etter opphold i klimarommet ble 

øretemperatur målt igjen, og forsøkspersonen skiftet til egne klær. Deretter spiste 

forsøkspersonen et standardisert måltid og blodtrykket ble målt, etterfulgt av nevrosensoriske 

tester og blodprøver, akkurat som det ble gjort før oppholdet i klimarommet.  

 

3.1.3 Klimarom og klær 

I dette prosjektet var det viktig med kontrollerte forhold. Det ble derfor benyttet et klimarom 

på 12 m2 med regulert lufttemperatur og luftfuktighet. Inne i rommet var det plassert et bord 

og en stol der forsøkspersonen satt stille og utførte de nevropsykologiske testene. For at 

temperaturforholdene skulle være mest mulig like for alle forsøkspersonene, ble det benyttet 

standardiserte klær under oppholdet i klimarommet. Forsøkspersonene hadde kun på 

underbukse, med en tynn dress over. I tillegg til det hadde de på tynne sokker, enkle sko og et 

sensorbelte som var festet rundt brystkassen (se figur 7).  

 

3.1.4 Måling av motorisk funksjon 

Det ble utført fire forskjellige motoriske tester for å måle arm- og håndstyrke, og finmotorisk 

tempo og fingerferdighet. På «Dag 0» gikk forsøkspersonen gjennom disse for å bli bedre 

kjent med dem, og for å «prime», mens på «Dag 1» og «Dag 2» ble motoriske tester utført to 

ganger for hver dag. Motorisk test 1 ble utført kort tid etter ankomst i klimarommet, mens 

motorisk test 2 ble gjennomført omtrent en time etter ankomst i klimarommet. 

 

 

 



	 16	

  

Figur 2. Apparatet som ble benyttet under Halsted Finger Tapping Test. For å gjøre anslag legges 

pekefingeren over den runde metallknappen som er vist på figuren. Telleren som vises øverst på apparatet 

registrer antall anslag.  

 

Halstead Finger Tapping Test 

Den første testen forsøkspersonen utførte var Halstead Finger Tapping Test (PAR, 

Psychological Assessment Resources, Inc.). Denne testen omtales videre som 

«Fingertapping». Målet med denne testen var å måle motorisk hastighet av pekefingeren på 

hver hånd, og inkluderes i nevropsykologiske tester for å måle motoriske og kognitive 

svekkelser (Spreen & Strauss, 1998). Forsøkspersonene satt mens de utførte denne testen. 

Apparatet består av en metallknapp og en teller. Armen og hånden legges i en behagelig 

stilling på apparatet, og uten å bevege håndleddet eller armen skal det utføres så hurtige 

anslag som mulig med pekefingeren. Dette ble demonstrert og forklart av forsøksleder, og 

forsøkspersonene fikk mulighet til å bli kjent med apparatet ved å trykke et par ganger før 

testen ble utført. Deretter fikk de beskjed om å trykke opp og ned så fort som mulig i 10 

sekunder ved bruk av pekefingeren, uten å bevege resten av hånda eller armen. Forsøksleder 

noterte ned tallet på telleren. Testen ble utført med dominant hånd først. På «Dag 0» ble utført 

ett forsøk for hver hånd. På «Dag 1» og «Dag 2» ble det utført to forsøk per hånd, hver gang 

testen ble benyttet. I de statistiske analysene ble det benyttet gjennomsnittsverdi for begge 

forsøkene.   
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Figur 3. Apparatet som ble benyttet under Grooved Pegboard Test. Apparatet består av metallplate med 25 

hull (5 x 5). Hvert hull har en fure som vender i ulike retninger. I en skål øverst på apparatet ligger det pinner, og 

hver pinne har en kant på siden. For å få pinnen inn i hullet vris den slik at de passer inn i hverandre, akkurat 

som en nøkkel. 

 

Grooved Pegboard Test 

Den neste motoriske testen som ble utført var Grooved Pegboard Test (Lafayette Instrument 

Company, Model 32025). Denne testen omtales videre som «Pegboard». Målet med denne 

testen er å måle fingerferdighet, og benyttes i nevropsykologisk måling blant annet for å 

lokalisere cerebrale svekkelser, men også for å studere perifere skader og effekter (Spreen & 

Strauss, 1998). Apparatet består av metallplate med 25 nøkkelhull (5 x 5). I en skål øverst på 

apparatet ligger det pinner, og hver pinne har en kant på siden. For å få pinnen inn i hullet vris 

den slik at de passer inn i hverandre, akkurat som en nøkkel. Det startes på øverste linje, og 

hele raden gjennomføres før man går til neste rad. Dette ble demonstrert og forklart av 

forsøksleder. Forsøkspersonen fikk deretter beskjed om å gjøre dette så fort som mulig, og at 

de ikke kan hjelpe til med den andre hånden eller plukke opp mer enn en pinne av gangen. 

Forsøkspersonen satt mens testen ble utført. Tid brukt til å fullføre testen og antall pinner 

mistet underveis ble notert av forsøksleder. Testen ble utført med dominant hånd først. På 

«Dag 0» ble det utført ett forsøk for dominant hånd. På «Dag 1» og «Dag 2» ble utført ett 

forsøk for hver hånd, hver gang testen ble benyttet. I de statistiske analysene benyttes tiden 

det tok for å fullføre alle 25 nøkkelhull, i sekunder.   
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Figur 4. Apparatet som ble benyttet under Lateral Pinch Grip Strength Test. Apparatet består av 

metallknapp nederst, og en måler øverst. Tommelfingeren plasseres på oversiden av metallknappen og 

pekefingeren plasseres på undersiden av knappen, slik at det gripes med et nøkkelgrep.   

 

Lateral Pinch Grip Strength test 

Lateral Pinch Grip Strength Test (Model SH5005, SAEHAN Corporation Changwon, Korea) 

er den neste motoriske testen som ble utført, og måler fingerstyrke (Spreen & Strauss, 1998). 

Denne testen omtales videre som «Pinchgrip». Apparatet består av en metallknapp og en 

styrkemåler. Forsøkspersonen sitter vendt mot forsøksleder, har albuen i en 90 graders vinkel 

og griper rundt metallknappen med et nøkkelgrep, med tommelfingeren øverst og 

pekefingeren nederst. Dette ble forklart og demonstrert av forsøksleder, og forsøkspersonen 

fikk deretter beskjed om å gripe så hardt som mulig rundt metallknappen i noen sekunder. 

Styrken ble målt i kilogramkraft (kgf) og ble notert av forsøksleder. Testen ble utført med 

dominant hånd først. På «Dag 0» ble det utført ett forsøk for hver hånd. På «Dag 1» og «Dag 

2» ble det utført to forsøk per hånd, hver gang testen ble benyttet. Det beste resultatet for hver 

hånd ble brukt i de statistiske analysene. 
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Figur 5. Apparatet som ble benyttet under Dynamometer Hand Grip Strength Test. Apparatet består av et 

metallhåndtak og en måler. Apparatet holdes i hånda ved at håndflaten holdes på toppen av apparatet, mens 

håndtaket hviler på fingrene.  

 

Hand Grip Dynamometer Strength Test 

Hand Grip Dynamometer Strength Test (Lafayette Instrument Company, Model 78010) er 

den siste motoriske testen som ble utført. Denne testen omtales videre som «Dynamometer». 

Testen måler gripestyrke og brukes for å måle styrke eller intensiteten av valgfrie 

gripebevegelser for hver hånd. Gripestyrken måles i nevropsykologiske tester for å se på 

svekkelse av spesielt grovmotorikken (Spreen & Strauss, 1998). Dynamometeret består av et 

metallhåndtak som skal klemmes med hånden, og en måler. Denne testen ble utført mens 

forsøkspersonen sto oppreist og holdt armen rett ned langs siden av kroppen. Dynamometeret 

ble holdt i hånden slik at målersiden pekte mot gulvet. Håndflaten holdes på toppen apparatet, 

mens håndtaket hviler på fingrene. Dette ble forklart og demonstrert av forsøksleder, og 

forsøkspersonen fikk deretter beskjed om å klemme så hardt som mulig i noen sekunder. 

Styrken ble målt i kilogram (kg) og ble notert av forsøksleder. Testen ble utført med dominant 

hånd først. På «Dag 0» ble det utført ett forsøk for hver hånd. På «Dag 1» og «Dag 2» ble det 

utført to forsøk per hånd, hver gang testen ble benyttet. Det beste resultatet for hver hånd ble 

brukt i de statistiske analysene. 
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3.1.5 CANTAB 

De databaserte testene ble utført på et nettbrett med berøringsskjerm (iPad), ved hjelp av 

programmet Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB). 

Instruksjonene for testene var verbale og ble gitt på norsk via hodetelefonene som 

forsøkspersonen hadde på seg. Hodetelefonene var koblet til nettbrettet under utførelse av 

CANTAB testene. Hensikten med disse testene var å måle kognitiv funksjon, deriblant 

oppmerksomhet, hukommelse og tempo ved informasjonsbehandling. Til tross for at det 

kognitive og motoriske skillet ikke er klart, og noen av CANTAB testene har et klart motorisk 

element (deriblant reaksjonstid), omtales disse videre som «kognitive tester» der det er 

relevant. Dette gjøres for å skille disse testene fra de motoriske testene.   

 

De kognitive testene ble utført i klimarommet i to runder, til gitte tidspunkter. CANTAB test 

1 ble utført rett etter motorisk test 1, kort tid etter ankomst i klimarommet. CANTAB test 2 

ble utført etter motorisk test 2, men minst 85 minutter etter ankomst i klimarommet, se figur 

13. På «Dag 0» gikk forsøkspersonen kun gjennom «Motor Screening» og «Spatial Working 

Memory» testene. På «Dag 1» og «Dag 2» gikk forsøkspersonene gjennom alle seks kognitive 

tester som var inkludert i studien. De fleste tester ble utført to ganger for hver forsøksdag, 

med unntak av «Paired Associates Learning» (PAL) som kun ble utført i CANTAB test 1, og 

«One Touch Stockings of Cambridge» (OTS) som kun ble utført i CANTAB test 2.  
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Tabell 1. Oversikt over alle kognitive tester som ble utført på CANTAB. Tabellen viser formål, beskrivelse 

og målinger for hver av de seks testene som ble benyttet. Selv om CANTAB gir mange flere målinger for hver 

test, analyseres kun de målingene som er nevnt i tabellen, da de anses som mest relevante for oppgaven. Innhold 

i tabellen er hentet fra diverse kilder, deriblant produsentens egen nettside (Cambridge Cognition, 2018; 

Goldstein & Naglieri, 2014; Strauss, Sherman & Spreen, 2006).  

Test Formål Beskrivelse Målinger 

Motor 

Screening 

(MOT) 

Måler vanskeligheter med 

syn, bevegelse og 

forståelse. Målet er også at 

forsøkspersonen skal bli 

kjent med systemet og 

skjermen 

Et kryss vises på ulike steder på skjermen, 

forsøkspersonen skal trykke på denne når 

den vises, med pekefingeren på den 

dominante hånden 

MOTML – måler gjennomsnittlig 

latenstid fra når et kryss vises til det 

trykkes på krysset. Resultatene fra denne 

testen benyttes ikke videre i oppgaven. 

Reaction time 

(RTI) 

Måler responshastighet og 

bevegelse i enkle og 5-

utvalgs modeller. Ser på 

hvor rask og presis respons 

forsøkspersonen har.  

Forsøkspersonen trykker med 

pekefingeren på knappen vist nederst på 

skjermen. Det vises en sirkel på toppen av 

skjermen. Når det lyser et gult lys i 

sirkelen, skal forsøkspersonen trykke på 

den så fort som mulig, med samme finger.  

Etterhvert blir det endret til fem sirkler på 

toppen av skjermen. Da kan det vises et 

gult lys i en tilfeldig sirkel. 

Forsøkspersonen skal trykke på sirkelen 

med gult lys, med samme finger som 

brukes til å trykke på knappen nederst på 

skjermen, så fort som mulig.  

RTIFMDMT – måler median tid 

benyttet fra når det gule lyset vises, til 

når det trykkes på sirkelen med gult lys. 

Måles i de forsøkene der det gule lyset 

kan forekomme i ett av fem sirkler. 

Måles i millisekunder.  

RTIFMDRT – måler median tid benyttet 

fra når det gule lyset vises, til knappen 

nederst på skjermen slippes. Måles i de 

forsøkene der det gule lyset kan 

forekomme i ett av fem sirkler. Måles i 

millisekunder.  

RTISMDMT – måler median tid 

benyttet fra når det gule lyset vises, til 

når det trykkes på sirkelen med gult lys. 

Måles i de forsøkene der det kun vises 

en sirkel der det gule lyset kan 

forekomme. Måles i millisekunder.  

RTISMDRT -  måler median tid benyttet 

fra når det gule lyset vises, til knappen 

nederst på skjermen slippes. Måles i de 

forsøkene der det kun vises en sirkel der 

det gule lyset kan forekomme. Måles i 

millisekunder.  

Rapid Visual 

Information 

Processing 

(RVP) 

Måler vedvarende visuell 

oppmerksomhet og 

hvordan en oppgave som 

krever kontinuerlig 

prestasjon håndteres 

Enkeltsifre vises på midten av skjermen, 

og det vises totalt 100 enkeltsifre per 

minutt. På høyre side vises sekvenser som 

skal detekteres. En sekvens består av tre 

tall. Når forsøkspersonen detekterer en 

sekvens skal de trykke på knappen nederst 

på skjermen. 

 

RVPA – måler forsøkspersonens 

sensitivitet til sekvensen, og viser hvor 

godt sekvensen detekteres. Måles 

uavhengig av responstendens. Måles fra 

0.00 til 1.00; dårlig til god.  

RVPPFA – måler sannsynligheten for at 

forsøkspersonen trykker på en «falsk 

alarm». Regnes ut slik: 

Falsk alarm ÷ (falsk alarm + riktig 
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avvisning) 

RVPMDL – måler median latenstid for 

respons på sekvensene der 

forsøkspersonen responderte riktig. 

Måles i millisekunder. 

One Touch 

Stockings of 

Cambridge 

(OTS) 

Måler koordinasjon som 

påvirker organisering, i 

tillegg til 

arbeidshukommelse. 

Det vises to skjermer over hverandre. I 

hver av disse skjermene, vises tre hull med 

tre fargede baller. Ballene ligger i 

forskjellig rekkefølge i hver av skjermene. 

Forsøkspersonen skal prøve å bevege 

ballene i den nederste skjermen for å 

kopiere mønsteret som ballene ligger i, i 

den øverste skjermen. Dette gjøres ved at 

man trykker på en bestemt ball, og trykker 

deretter på valgt posisjon der man ønsker 

å flytte ballen. Forsøkspersonen skal prøve 

å gjøre dette med så få trekk som mulig.  

OTSPSFC – totalt antall ganger 

forsøkspersonen valgte riktig svar på 

første forsøk.  

OTSMDLFC – median latenstid målt fra 

bildet vises på skjermen, til den første 

bevegelsen av ballene gjøres. Måles de 

gangene der forsøkspersonens første 

respons var riktig. Måles i millisekunder 

Spatial 

Working 

Memory 

(SWM) 

Måler arbeidshukommelse 

og ser på hvor godt 

forsøkspersonen klarer å 

huske og bruke visuell 

informasjon. Siden 

forsøkspersonen også må 

benytte en strategi, gir 

dette også innblikk i andre 

eksekutive funksjoner.   

 

 

Fargede bokser vises på skjermen. Disse 

boksene inneholder polletter som 

forsøkspersonen må lete etter ved å røre på 

boksene. Disse pollettene samles opp på 

høyre side av skjermen. Etterhvert som 

testen fortsetter, øker antall bokser og 

testen blir vanskeligere. Etter at det har 

blitt funnet en pollett i en boks, vil den 

ikke inneholde flere polletter. Strategien er 

derfor at forsøkspersonen ikke skal gå 

tilbake til samme boks igjen. 

SWMBE4 –  antall ganger 

forsøkspersonen feilaktig åpner en boks 

igjen, der en pollett allerede har blitt 

funnet. Målt i testen med fire polletter.  

SWMBE6 – antall ganger 

forsøkspersonen feilaktig åpner en boks 

igjen, der en pollett allerede har blitt 

funnet. Målt i testen med seks polletter.  

SWMBE8 – antall ganger 

forsøkspersonen feilaktig åpner en boks 

igjen, der en pollett allerede har blitt 

funnet. Målt i testen med åtte polletter.  

SWMBE468 – antall ganger 

forsøkspersonen feilaktig åpner en boks 

igjen, der en pollett allerede har blitt 

funnet. Målt i testene med fire, seks og 

åtte polletter.  

Paired 

Associates 

Learning 

(PAL) 

Måler visuell assosiativ 

læring og gir dermed 

innblikk på episodisk 

hukommelse og 

læringsegenskaper hos 

individet. 

Det vises bokser på kanten av skjermen, 

og i tilfeldig rekkefølge åpnes enhver boks 

for å avgjøre om det enten er et mønster 

eller om den er tom. Deretter vises 

mønstrene en av gangen på midten av 

skjermen, og forsøkspersonen må røre 

boksen der dette mønsteret ble vist 

opprinnelig. Hvis forsøkspersonen velger 

feil, vil boksene åpnes igjen i rekkefølge, 

og forsøkspersonen får enda et forsøk til å 

velge riktig. Testen blir gradvis 

vanskeligere.   

PALFAMS28 – totalt antall ganger 

forsøkspersonen velger riktig boks på 

første forsøk. Måles for alle utførelsene 

sammen, utenom nivået med 12 bokser.  

PALTE28 – totalt antall ganger 

forsøkspersonen velger feil boks. Måles 

for alle utførelsene sammen, utenom 

nivået med 12 bokser. 
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A.  B.  

 C.  D.  

E.   F.  

Figur 6. Illustrasjon av CANTAB testene som ble benyttet i studien. A. Motor Screening Test. B. Reaction 

Time Test. C. Rapid Visual Information Processing. D. One Touch Stockings of Cambridge. E. Spatial Working 

Memory. F. Paired Associates Learning. Bilder i figuren hentet er fra produsentens nettside (Cambridge 

Cognition, 2018). 

 

3.1.6 Temperaturmålinger 

Hudtemperatur målt med Equivital LifeMonitor 

På «Dag 1» og «Dag 2» tok forsøkspersonen på seg et Equivital sensorbelte (Hindalgo Ltd, 

UK) med en Equivital LifeMonitor (Hindalgo Ltd, UK) tilkoblet på siden av beltet. Denne 
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monitoren måler lokal hudtemperatur. Dette beltet tas på under den standardiserte dressen, før 

forsøkspersonen går inn i klimarommet, og tas av etter at oppholdet på klimarommet er over. 

Forsøkspersonen har på beltet under hele oppholdet i klimarommet, slik at hudtemperaturen 

der sensoren er, måles konstant.  

 

 

Figur 7. Equivital sensorbelte og Equivital LifeMonitor. Equivital sensorbelte (venstre på bildet) festes rundt 

brystkassen. Equivital LifeMonitor (høyre på bildet) tilkobles på siden av beltet med sensoren vendt mot huden 

på brystkassen, for å måle lokal hudtemperatur under oppholdet i klimarommet.  

 

Hudtemperatur målt med FLIR kamera 

Under oppholdet i klimarommet på «Dag 1» og «Dag 2», ble det tatt bilder med FLIR T1020 

termografikamera (FLIR Systems Inc., Wilsonville, USA). Kameraet benytter IR teknologi og 

danner bilde ved å konvertere varmeenergi om til et signal (Martinez-Tellez et al., 2019). 

Kameraet ble benyttet til å ta bilder av både frem- og bakside av hendene, i tillegg til brystet. 

Det ble tatt bilder i tre runder under opphold i klimarommet. Den første runden med bilder ble 

tatt kort tid etter at forsøkspersonen gikk inn i klimarommet, den andre runden med bilder ble 

tatt etter at forsøkspersonen var ferdig med én runde av de nevropsykologiske testene, og den 

siste runden med bilder ble tatt kort tid før forsøkspersonen gikk ut av klimarommet.  

 

Kjernetemperatur målt med Braun Thermoscan øretermometer 

Kjernetemperatur ble målt ved hjelp av et øretermometer (Braun Thermoscan Welch Allyn) 

én gang før og én gang etter opphold i klimarom på «Dag 1» og «Dag 2». Dette ble gjort av 

forsøkspersonen selv, og temperaturen ble notert ned av forsøksleder. Dette ble ikke gjort i 

introduksjonssesjonen, kun under forsøksdagene.  
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3.1.7 Subjektiv temperaturpåvirkning 

Underveis i forsøksdagene svarte forsøkspersonen også på et spørreskjema om subjektiv 

temperaturpåvirkning (vedlegg 8.7). Forsøkspersonen svarte på et slikt skjema etter første 

måltid, etter CANTAB test 1 og etter CANTAB test 2. 

 

3.1.8 Smertemåling 

Måling av smerte ble gjort både før og etter at forsøkspersonen var inne i klimarommet. Her 

ble det blant annet målt smerte- og toleranseterskler. Da smertemåling ikke er en del av denne 

oppgaven, vil resultater fra denne målingen ikke bli diskutert videre. 

 

3.1.9 Blodprøver 

Det ble tatt blodprøver på «Dag 1» og «Dag 2». Blodprøvetakingen foregikk rett etter at en 

runde med nevrosensoriske tester ble fullført, dermed ble det tatt totalt to blodprøver for hver 

forsøksdag. Blodprøven ble tatt for å kunne evaluere påvirkning på immunsystemet og 

mediatorer. Resultater fra blodprøvene tas ikke med i denne oppgaven. 

 

3.2 ICELAB studentforsøk 
I høstsemesteret (2019) ble det uført et nytt forsøk på 6 nye forsøkspersoner (n=6) på STAMI. 

Tre masterstudenter fra Universitetet i Oslo, inkludert meg, fungerte som forsøksledere under 

dette forsøket. Dette forsøket omtales videre som «studentforsøk». Hensikten med 

studentforsøket var å at masterstudentene skulle få opplæring i utførelse av slike forsøk, i 

tillegg til å få en bedre forståelse for prosedyrene som ble utført i hovedstudien. Videre var et 

viktig mål med studentforsøket å sammenligne ulike metoder for å måle kroppstemperatur.  

 

Hver masterstudent utførte forsøket på to forsøkspersoner. Disse forsøkspersonene ble 

rekruttert basert på samme inklusjonskriterier som hovedstudien (se pkt. 3.1.1). Det ble utført 

et telefonintervju med forsøkspersonene i forkant av forsøksdagene, for å sikre at de oppfylte 

inklusjonskriteriene (vedlegg 8.2). Prosedyren for utførelse av studentforsøket var lagt opp til 

å være ganske lik hovedstudien, og det vil derfor i denne delen kun nevnes deler av 
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studentforsøket som avviket fra hovedstudien. I motsetning til hovedstudien, innebar 

studentforsøket kun to sesjoner, med kun én dag mellom hver sesjon, se figur 8. Dette var 

heller ikke en overkrysningsstudie. Alle forsøkspersonene ble eksponert for kulde- og 

kontrollbetingelser i samme rekkefølge. Resultatene fra de nevropsykologiske testene fra 

studentforsøket er presentert, men det er ikke utført noen statistisk analyse av disse. 

Hovedformålet med studentforsøket var å sammenligne ulike metoder for å måle hud- og 

kjernetemperatur, og det fokuseres derfor på disse metodene i denne oppgaven. 

Temperaturdata for studentforsøket er presentert i form av figurer for de to forsøkspersonene 

jeg utførte forsøket på (n=2), mens data fra nevropsykologiske tester er presentert for alle 

forsøkspersonene i forsøket (n=6).  

 

 

Figur 8. Skjematisk oversikt over rekkefølge for utførelse av studentforsøket (n=6). Rekkefølgen under 

introduksjonsdagen («Dag 0 student») og forsøksdagen («Dag 1 student») illustreres i kronologisk rekkefølge for 

hver sesjon. De nevropsykologiske testene ble utført i klimarommet. S-C1 og S-C2 representerer henholdsvis 

første og siste omgang med tester utført ved kuldeeksponering, mens S-W representerer én omgang med tester 

utført ved kontrollbetingelser. De motoriske testene i studentforsøket omtales som «Motorisk test 1S», 

«Motorisk test 2S» og «Motorisk test S», og de kognitive som «CANTAB test 1S», «CANTAB test 2S» og 

«CANTAB test S». 

 

Dag 0 student. Introduksjon til forsøkene og «priming» 

«Dag 0 student» var, i likhet med hovedstudien, en introduksjonssesjon. Prosedyren var lik 

«Dag 0» i hovedstudien, men forsøkspersonen måtte svelge en Equivital Core Temperature 



	 27	

Capsule (Hindalgo Ltd, UK, lot 8122029) mot slutten av sesjonen. Denne kapselen ble 

benyttet for å kontinuerlig registrere temperaturmålinger av kjernetemperaturen under 

oppholdene i klimarommet på «Dag 1».  

 

Dag 1 student. Forsøksdag 

«Dag 1 student» var, i likhet med hovedstudien, en forsøksdag. Forsøksdagen i 

studentforsøket var todelt; et opphold i klimarommet ved 10 °C i 120 minutter (±10 minutter) 

etter første runde med nevrosensoriske tester, og et (ikke tidsbestemt) opphold i klimarommet 

ved 21,5 °C etter den siste runden med nevrosensoriske tester, som vist på figur 8. Etter det 

første oppholdet i klimarommet, ble temperaturen i klimarommet endret og rommet ble 

oppvarmet før forsøkspersonen ankom i rommet i igjen. Utførelse av de nevropsykologiske 

testene under det første oppholdet i klimarommet ble utført identisk som for hovedstudien, 

mens i det siste oppholdet i klimarommet ble det utført én runde med motoriske tester, 

etterfulgt av én runde med CANTAB tester. En viktig forskjell under «Dag 1 student» fra 

forsøksdagene i hovedstudien var at det ble benyttet flere metoder for å måle 

kroppstemperatur, i tillegg til de metodene som ble benyttet i hovedstudien.  

 

Equivital Core Temperature Capsule 

Som nevnt tidligere, ble forsøkspersonen bedt om å svelge en temperaturmålende Equivital-

kapsel på «Dag 0 student». Denne kapselen ble benyttet til å måle kjernetemperaturen hos 

forsøkspersonen under opphold i klimarommet på «Dag 1 student». Kjernetemperaturen ble 

målt med Equivital-kapsel under begge oppholdene i klimarommet på «Dag 1 student».  

 

 

Figur 9. Equivital Core Temperature Capsule. Kapselen er 8,5 mm i diameter og 23 mm lang, og måler 

temperatur hvert 15. sekund. Kapselen kan måle temperaturer mellom 32-42°C. Denne kapselen svelges av 

forsøkspersonen på «Dag 0 student» og måler kjernetemperaturen til forsøkspersonen under oppholdet i 

klimarommet på «Dag 1 student». Bilde hentet fra (ADInstruments). 
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Equivital Dermal Temperature Patch 

Forsøkspersonen ble påfestet Equivital Dermal Temperature Patch (Hindalgo Ltd, UK). Dette 

er en temperaturmålende enhet som har en sensor som kontinuerlig måler og registrerer lokal 

hudtemperatur.  Equivital Patch ble klistret på baksiden av forsøkspersonens venstre legg. 

Equivital Patch ble kun benyttet under det første oppholdet i klimarommet på «Dag 1 

student». 

 

 

Figur 10. Equivital Dermal Temperature Patch. Equivital Patch er 57 mm i diameter og 5,3 mm i tykkelse.  

Innsiden av Equivital Patch har lim på seg, som ble klistret på baksiden av forsøkspersonens legg. Bilde hentet 

fra (ADInstruments)  

 

iButtons Thermochron 

Det ble festet på 19 iButtons (Thermochron) på hudoverflaten av ulike kroppsdeler, se figur 

12. iButtons er temperaturmålende enheter av metall som målte lokal hudtemperatur ved 1-

minutts intervaller. Disse ble festet på ved hjelp av Fixomull Strech hudteip. iButtons ble kun 

benyttet under det første oppholdet i klimarommet på «Dag 1 student».  

 

 

Figur 11. iButtons Thermochron. Disse metallenhetene er 17,35 mm i diameter og 5,8 mm i tykkelse. Figuren 

viser 6 iButtons enheter. 19 slike enheter ble festet på kroppen til forsøkspersonene med hudteip.  
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Figur 12. Illustrasjon over hvilke områder på kroppen iButtons ble festet på i studentforsøket. Øverste 

bilde illustrerer alle punktene iButtons ble festet på, mens nederste bilde viser et forstørret bilde av hvordan 

iButtons ble festet på rundt kragebeinet. De sorte kryssene er lagt over én iButton i det nederste bildet, da denne 

ikke ble benyttet i studentforsøket. Det ble festet på 19 iButtons på kroppen til forsøkspersonene, og tallene på 

figuren viser hvilken iButton som ble festet på de ulike kroppsdelene. Forsøkspersonen festet iButtons på de 

intime områdene selv (iButton 8, 10, 11 og 16). Dette ble gjort ved at forsøkspersonen fikk med seg en plakat 

med bilde av hvor hver enhet skulle festes, før de skiftet til standardisert dress på toalettet. Forsøksleder festet på 

resten av enhetene. 

 

3.3 Dataanalyse 
Resultater fra de nevropsykologiske testene og temperaturdata fra studentforsøket ble 

presentert ved hjelp av Graphpad Prism versjon 8.2.1 (441). Dette programmet ble også 

benyttet for å utføre deler av analysen. D’Agostino-Pearsons (omnibus K2) test ble benyttet 

for å bekrefte at dataene var normalfordelte. Uteliggere ble undersøkt ved å se på boksplott av 

de aktuelle dataene. P-verdier lavere enn 0,05 ble ansett som signifikante.  

 

3.3.1 Statistisk analyse 

Det ble utført en deskriptiv statistisk analyse, som innebærer at data beskrives grafisk, med 

tall og ved hjelp av tabeller (Coleman, 2018). Resultater fra nevropsykologiske tester ble 
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illustrert ved hjelp av figurer som viser gjennomsnitt ± SEM (standard deviation of the mean). 

Data fra de nevropsykologiske testene ble analysert ved hjelp av paret t-test. En paret t-test er 

egnet å bruke i forsøk der samme subjekt blir testet mer enn én gang. Det ble beregnet to p-

verdier for forskjeller mellom resultatene fra kuldeeksponering og kontrollbetingelser for hver 

nevropsykologisk test; den ene ble beregnet ved å utføre en tradisjonell paret t-test på 

Graphpad Prism, mens den andre ble beregnet ved å bruke formler fra Wellek og Blettner 

(2012). Sistnevnte metode for å beregne p-verdier inkorporerer de intra-individuelle 

forskjellene mellom utfallene i begge periodene, og er dermed bedre egnet for resultater fra en 

overkrysningsstudie. Denne metoden ble også benyttet til å beregne p-verdier for 

overføringseffekten, for alle testene. Overføringseffekten forekommer når effektene av en 

eksponering varer til neste eksponering (Simpson et al., 1999). Dette må utelukkes for at 

resultatene fra en overkrysningsstudie kan anses som gyldige (Wellek & Blettner, 2012). 

Formlene fra Wellek og Blettner (2012) ble satt inn i Microsoft Excel versjon 15.37 (170815) 

og p-verdier ble utregnet. For å se på signifikans av læringseffekten ble det utført en 

tradisjonell paret t-test på Graphpad Prism. 

 

Likning 1.  Eksponeringseffekt:  𝑇 = #$
%

& ' (& )
(+,-./+,-0)/(%(3)

 

Likning 2. Overføringseffekt:  𝑇 = #$
%

4 ' (4 )
(+,56/+,50)/(%(3)

 

der 

X1i, X2i = resultatene for en forsøksperson i gruppe (A) henholdsvis fra kuldeeksponering og kontrollbetingelser  

Y1i, Y2i = resultatene for en forsøksperson i gruppe (B) henholdsvis fra kuldeeksponering og kontrollbetingelser 

Di(X) = X1i - X2i (intra-individuelle forskjeller av resultatene for forsøksperson i gruppe (A) for begge 
periodene) 

Dj(Y) = Y1j –Y1j (intra-individuelle forskjeller av resultatene for forsøksperson i gruppe (B) for begge periodene) 

Ci(X) = X1i + X2i  (sum av resultatene for en forsøksperson i gruppe (A) for begge periodene) 

Cj(X) = Y1j + Y2j (sum av resultatene for en forsøksperson i gruppe (B) for begge periodene) 

m, n = antall forsøkspersoner henholdsvis i gruppe (A) og (B) 

N = m + n 

Formel 1. Formler benyttet for å beregne p-verdier i hovedstudien. Likning 1 viser likningen som benyttes 

for å utføre en paret t-test for å beregne p-verdi for forskjellen mellom resultatene fra kuldeeksponering og 

kontrollbetingelser. Likning 2 viser likningen som benyttes for å utføre en paret t-test for å beregne p-verdi for 

overføringseffekt. Begge formlene tar utgangspunkt i, og er godt egnet for overkrysningsstudier. Formler hentet 

fra Wellek og Blettner (2012) 
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3.3.2 Temperaturdata fra Equivital enheter og FLIR termografikamera 

Temperaturdata fra Equivital-LifeMonitor, Equivital-kapsel og Equivital Patch ble hentet fra 

LabChart versjon 8.1.11, og illustrert ved hjelp av Microsoft Excel og Graphpad Prism. 

Bildene tatt med FLIR termografikamera ble analysert ved hjelp av ResearchIR (FLIR 

Systems Inc., North Billerica, MA, USA) ved å danne ROI (region of interest) på aktuelle 

hudområder for å få ut temperaturdata fra disse områdene.  

 

3.3.3 Temperaturdata fra iButtons 

Temperaturdata fra iButtons ble hentet ut ved hjelp av 1-Wire Viewer versjon 1.0.0.1  og 

fremstilt ved hjelp av Microsoft Excel og Graphpad Prism. Anbefalte formler fra Martinez-

Tellez et al. (2017) ble benyttet for å analysere resultatene fra iButtons. Dette inkluderte 

formler for å beregne gjennomsnittlig hudtemperatur, proksimal hudtemperatur, distal 

hudtemperatur, kroppstemperatur gradient, kragebein temperaturgradient og perifer 

temperaturgradient 
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Tabell 2. Anbefalte formler for beregning av hudtemperatur ved bruk av iButtons. Modifisert tabell hentet 

fra Martinez-Tellez et al. (2017). Denne tabellen viser en oversikt over hvilke utfall som måles med 

temperaturdata fra iButtons, hvilke likninger som benyttes, og hvilke iButtons som benyttes i disse likningene. 

Utfall iButtons Likning 

Gjennomsnitt hudtemperatur 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 

(Panne + Nakke + Høyre skulderblad + 

Venstre bryst + Høyre deltamuskel + 

Venstre albue + Mage + Venstre hånd + 

Korsrygg + Fremside høyre lår + 

Bakside venstre lår + Høyre skinneben + 

Venstre bakside legg + Høyre fot)*0,07 

Proksimal hudtemperatur 10, 16, 8 
(Fremside høyre lår*0,383) + (Høyre 

kragebein*0,293) + (Mage*0,324) 

Distal hudtemperatur 9, 14  (Venstre hånd + Høyre fot)/2 

Kroppstemperatur gradient 9, 14, 10, 16, 8  

[(Venstre hånd + Høyre fot)/2] – 

[Fremside høyre lår*0,383) + (Høyre 

kragebein*0,293) + (Mage*0,324)] 

Kragebein 

temperaturgradient  
15, 25 

(Høyre kragebein – Høyre bryst) 

Perifer temperaturgradient 20, 21 (Høyre underarm – Høyre pekefinger) 

 

 

3.4 Etikk 
Studien ble gjennomført i overenstemmelse med de etiske prinsippene i 

Helsinkideklarasjonen, som beskytter forsøkspersoner som deltar i medisinsk forskning 

(World Medical Assosciation, 2013). I tillegg til dette er studien godkjent av Regional komité 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og har godkjenningsnummer 2017/1859 

(vedlegg 8.6).  
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4 Resultater 
4.1 Resultater fra hovedstudien 
Gjennomsnittsalderen i gruppen (n=20) var 25,5 år. Hovedstudien innebar to sesjoner; «Dag 

1» og «Dag 2». På en av disse forsøksdagene ble forsøkspersonene utsatt for 

kuldeeksponering, mens på den andre var det kontrollbetingelser (ikke kulde). Halvparten av 

forsøkspersonene fikk kuldeeksponering på «Dag 1» (A), mens den andre halvparten fikk 

kontrollbetingelser denne dagen (B), og henholdsvis motsatt temperaturforhold på «Dag 2», 

se figur 1. For hver forsøksdag ble det utført to omganger med nevropsykologiske tester i 

klimarommet. Resultatene for de nevropsykologiske testene som ble utført i klimarommet ble 

delt opp i W1, W2, C1 og C2, se figur 13. Dette representerer henholdsvis første og andre 

omgang med tester utført under kontrollbetingelser, og første og andre omgang med tester ved 

kuldeeksponering. For de motoriske testene ble det videre delt inn i dominant (D) og ikke-

dominant hånd (N). Det ble beregnet to p-verdier for forskjeller mellom resultatene fra 

kuldeeksponering og kontrollbetingelser for hver nevropsykologisk test; den ene ble beregnet 

ved å utføre en tradisjonell paret t-test på Graphpad Prism, mens den andre ble beregnet ved å 

bruke formler fra Wellek og Blettner (2012). Under analysen fokuseres det primært på p-

verdiene som ble beregnet ved hjelp av formlene til Wellek og Blettner (2012), da denne 

metoden anses som bedre egnet for studiedesignet. P-verdiene som er beregnet ved å utføre 

paret t-test på Graphpad Prism benyttes kun til sammenligning.  

 

                    

Figur 13. Oversikt over omganger av nevropsykologiske tester utført i klimarom. W1, W2, C1 og C2 

representerer henholdsvis første og andre omgang med tester utført i kontrollbetingelser, og første og andre 

omgang med tester ved kuldeeksponering. CANTAB test 2 ble utført minst 85 minutter etter ankomst i 

klimarommet.  
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4.1.1 Resultater fra motoriske tester fra hovedstudien 

For resultatene fra Fingertapping tas det gjennomsnitt av de to forsøkene som utføres for hver 

hånd. For Pegboard tas det utgangspunkt i antall sekunder som benyttes for å fullføre testen. 

For Pinchgrip og Dynamometer benyttes beste resultat fra de to forsøkene utført for hver 

hånd, da man i slike tester er opptatt av maksimal finger- og gripestyrke (Spreen & Strauss, 

1998). Motorisk test 1 er den første testen som utføres etter ankomst i klimarommet på «Dag 

1» og «Dag 2», mens motorisk test 2 er den siste motoriske testen som utføres etter ankomst i 

klimarommet på disse dagene. Både motorisk test 1 og motorisk test 2 viste signifikante 

forskjeller mellom prestasjon i kulde og ved romtemperatur for minst én test.  

 

Figur 14 viser resultater for motorisk test 1, mens tabell 3 viser de tilhørende p-verdiene. I 

denne testen ble det kun observert signifikant endring i prestasjon for Dynamometer testen, 

som måler gripestyrke. Her observeres en signifikant forbedring (p < 0,05) i gripestyrke for 

begge hender ved kuldeeksponering, sammenlignet med kontrollbetingelser. Det observeres 

ingen overføringseffekt i disse testene. 

 

MOTORISK TEST 1 

 

Figur 14. Resultater fra motorisk test 1 fra «Dag 1» og «Dag 2». Resultatene er presentert som 

gjennomsnittet ± SEM. Røde og lyserøde søyler representerer resultatene fra kontrollbetingelser, mens blå og 

lyseblå søyler representerer resultatene fra kuldeeksponeringen. W1 og C1 representerer første omgang med 

tester utført ved henholdsvis kontrollbetingelser og kuldeeksponering. D og N representerer henholdsvis 

dominant og ikke-dominant hånd. Pilene til venstre for testnavnet indikerer om en lavere eller høyere «score» 

tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), uavhengig av om 

de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (* p < 0,05) 
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Tabell 3. P-verdier for resultatene fra motorisk test 1 fra «Dag 1» og «Dag 2». Tabellen viser p-verdier for 

overføringseffekt og eksponeringseffekt. D og N representerer henholdsvis dominant og ikke-dominant hånd. De 

presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller 

kontrollbetingelser først. Signifikante verdier er fremhevet med fet skrift. Signifikansnivå p < 0,05.  

Test Hånd Overføringseffekt1 Eksponeringseffekt1 Eksponeringseffekt2 

Fingertapping D 0,23 0,57 0,56 

N 0,31 0,34 0,39 

Pegboard D 0,52 0,65 0,69 

N 0,63 0,73 0,73 

Pinchgrip D 0,53 0,81 0,81 

N 0,31 0,33 0,32 

Dynamometer D 0,18 0,02 0,03 

N 0,33 0,04 0,04 

1Paret t-test utført ved hjelp av formlene fra Wellek og Blettner (2012) 

2Paret t-test (Graphpad Prism) 

 

Figur 15 viser resultater for motorisk test 2, mens tabell 4 viser de tilhørende p-verdiene. I 

denne testen ble det observert minst én signifikant endring i prestasjon for alle testene. Det 

ble, i likhet med motorisk test 1, observert signifikant forbedring i prestasjon for 

Dynamometer test i kulde for dominant og ikke dominant hånd (henholdsvis p < 0,01 og p < 

0,05). Det ble vist signifikant dårligere prestasjon for Fingertapping testen ved 

kuldeeksponering for dominant (p < 0,01) og ikke-dominant (p < 0,001) hånd, og Pegboard 

testen viste signifikant dårligere prestasjon kun for dominant hånd (p < 0,05). De to sistnevnte 

testene målte motorisk hastighet og fingerferdighet. Det må likevel nevnes at resultatene fra 

Pegboard kun viser signifikant forskjell når det tas utgangspunkt i p-verdien beregnet med 

formelen for paret t-test fra Wellek og Blettner (2012), mens en tradisjonell paret t-test utført 

med Graphpad Prism ikke viser signifikant endring (p > 0,05). Pinchgrip testen, som måler 

fingerstyrke, viste signifikant dårligere prestasjon i kulde kun for dominant hånd (p < 0,05). 

Det observeres ingen overføringseffekt i disse testene. 
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MOTORISK TEST 2 

 

Figur 15. Resultater fra motorisk test 2 i klimarommet fra «Dag 1» og «Dag 2». Resultatene er presentert 

som gjennomsnittet ± SEM. Røde og lyserøde søyler representerer resultatene fra kontrollbetingelser, mens blå 

og lyseblå søyler representerer resultatene fra kuldeeksponeringen. W2 og C2 representerer siste omgang med 

tester utført ved henholdsvis kontrollbetingelser og kuldeeksponering. D og N representerer henholdsvis 

dominant og ikke-dominant hånd. Pilene til venstre for testnavnet indikerer om en lavere eller høyere «score» 

tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), uavhengig av om 

de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (* p < 0,05) (** p < 0,01) (*** p < 0,001) 

 

Tabell 4. P-verdier for resultatene fra motorisk test 2 fra «Dag 1» og «Dag 2». Tabellen viser p-verdier for 

overføringseffekt og eksponeringseffekt. D og N representerer henholdsvis dominant og ikke-dominant hånd. De 

presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller 

kontrollbetingelser først. Signifikante verdier er fremhevet med fet skrift. Signifikansnivå p < 0,05.  

Test Hånd Overføringseffekt1 Eksponeringseffekt1 Eksponeringseffekt2 

Fingertapping D 0,91 0,004 0,004 

N 0,20 0,0004 0,0005 

Pegboard D 0,61 0,04 0,06 

N 0,97 0,89 0,89 

Pinchgrip D 0,50 0,01 0,01 

N 0,91 0,90 0,99 

Dynamometer D 0,11 0,001 0,001 

N 0,58 0,01 0,01 

1Paret t-test utført ved hjelp av formlene fra Wellek og Blettner (2012) 

2Paret t-test (Graphpad Prism) 
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4.1.2 Resultater fra CANTAB tester fra hovedstudien 

«Motor Screening» (MOT) testen ble kun benyttet for å gi innføring i bruk av testapparatet, 

og resultatene fra denne testen benyttes ikke i oppgaven. SWMBE4 og SWMBE6, som er 

målinger for «Spatial Working Memory» (SWM) testen ble ekskludert fra analysen. 

Resultatene fra disse målingene viser antall ganger forsøkspersonen feilaktig åpner en boks 

igjen, der en polett allerede har blitt funnet, målt i henholdsvis SWM-testen med fire og seks 

poletter. Disse testene var relativt enkle, og de fleste forsøkspersonene feilaktig åpnet ingen 

bokser. Resultatet for de fleste forsøkspersonene var derfor «0». Dette førte til at det ikke var 

tilstrekkelig data for å kunne utføre en statistisk analyse av disse resultatene, og hadde dermed 

heller ingen relevans for analysen. I de få tilfellene der det ble observert et utfall i disse 

testene, viste det seg å skyldes resultater fra én eller to enkeltindivider. SWMBE468 ble 

likevel inkludert i analysen, for å gi et helhetlig bilde av resultatene fra alle de tre nivåene av 

SWM-testen. 

 

Figur 16 viser resultater for CANTAB test 1, mens tabell 5 viser de tilhørende p-verdiene. 

CANTAB test 1 viste signifikante forskjeller for noen av testene utført i kulde og 

kontrollbetingelser. Det ble observert signifikant forbedret prestasjon i kulde for RTIFMDMT 

(p < 0,05), noe som måler responshastighet og bevegelse. Det må likevel understrekes at det 

kun ble sett signifikant endring i én av fire målinger for «Reaction Time» (RTI) testen. 

SWMBE8 og SWMBE468 måler arbeidshukommelse, og begge testene viste signifikante 

endringer. Disse testene viste dog motstridende resultater; SWMBE8 viste signifikant 

dårligere prestasjon i kulde (p < 0,05), mens SWMBE468 viste signifikant bedre prestasjon i 

kulde (p < 0,05). Det observeres ingen overføringseffekt i disse testene. 
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CANTAB TEST 1 

 

 

 

 

Figur 16. Resultater fra CANTAB test 1 fra «Dag 1» og «Dag 2». RTI-målingene er for «Reaction Time 

Task», RVP-målingene er for «Rapid Visual Information Processing», PAL-målingene er fra «Paired Associates 

Learning» og SWM-målingene er fra «Spatial Working Memory». Resultatene er presentert som gjennomsnittet 

± SEM. Røde søyler representerer resultatene fra romtempererte kontrollbetingelser, mens blå søyler 

representerer resultatene fra kuldeeksponeringen. W1 og C1 representerer første omgang med tester utført ved 

henholdsvis kontrollbetingelser og kuldeeksponering. Pilene til venstre for testnavnet indikerer om en lavere 

eller høyere «score» tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte resultatene er for hele gruppen (n=20), uavhengig 

av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (* p < 0,05)  
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Tabell 5. P-verdier for resultatene fra CANTAB test 1 fra «Dag 1» og «Dag 2». Tabellen viser p-verdier for 

overføringseffekt og eksponeringseffekt. De presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), 

uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikante verdier er fremhevet med fet skrift. 

Signifikansnivå p < 0,05. 

Test Overføringseffekt1 Eksponeringseffekt1 Eksponeringseffekt2 

RTIFMDMT 0,41 0,03 0,03 

RTIFMDRT 0,66 0,99 0,99 

RTISMDMT 0,35 0,13 0,14 

RTISMDRT 0,38 0,64 0,63 

RVPA 0,74 0,62 0,68 

RVPPFA 0,54 0,38 0,38 

RVPMDL 0,55 0,80 0,81 

PALFAMS28 0,64 0,67 0,67 

PALTE28 0,44 0,81 0,80 

SWMBE8 0,89 0,03 0,04 

SWMBE468 0,71 0,02 0,02 

1Paret t-test utført ved hjelp av formlene fra Wellek og Blettner (2012) 

2Paret t-test (Graphpad Prism) 

 

Figur 17 viser resultater for CANTAB test 1, mens tabell 6 viser de tilhørende p-verdiene. 

CANTAB test 2 viste ingen signifikante forskjeller mellom resultatene for testene utført i 

kulde og ved romtemperatur. På grunn av en ukjent årsak manglet det resultater fra én 

forsøksperson for «Rapid Visual Information Processing» (RVP) testen. I disse målingene 

vises derfor kun resultatene for 19 forsøkspersoner (n=19).   
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CANTAB TEST 2 

 

 

 

 

Figur 17. Resultater fra CANTAB test 2 i klimarommet, fra «Dag 1» og «Dag 2». RTI-målingene er for 

«Reaction Time Task», RVP-målingene er for «Rapid Visual Information Processing», OTS-målingene er fra 

«One Touch Stockings of Cambridge» og SWM-målingene er fra «Spatial Working Memory». Resultatene er 

presentert som gjennomsnittet ± SEM. Røde søyler representerer resultatene fra romtempererte 

kontrollbetingelser, mens blå søyler representerer resultatene fra kuldeeksponeringen. W2 og C2 representerer 

siste omgang med tester utført ved henholdsvis kontrollbetingelser og kuldeeksponering. Pilene til venstre for 

testnavnet indikerer om en lavere eller høyere «score» tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte resultatene er for 

hele gruppen (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (# 

mangler resultater fra én forsøksperson, n=19) 
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Tabell 6. P-verdier for resultatene fra CANTAB test 2 fra «Dag 1» og «Dag 2». Tabellen viser p-verdier for 

overføringseffekt og eksponeringseffekt. De presenterte resultatene er for hele gruppen i hovedstudien (n=20), 

uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (# mangler resultater fra 

én forsøksperson, n = 19) 

Test Overføringseffekt1 Eksponeringseffekt1 Eksponeringseffekt2 

RTIFMDMT 0,66 0,97 0,58 

RTIFMDRT 0,37 0,86 0,87 

RTISMDMT 0,78 0,16 0,16 

RTISMDRT 0,32 0,42 0,41 

RVPA# 0,94 0,24 0,25 

RVPPFA# 0,90 0,13 0,12 

RVPMDL# 0,61 0,42 0,45 

OTSPSFC 0,38 0,68 0,67 

OTSMDLFC 0,98 0,45 0,46 

SWMBE8 0,41 0,51 0,50 

SWMBE468 0,28 0,67 0,66 

1Paret t-test utført ved hjelp av formlene fra Wellek og Blettner (2012) 

2Paret t-test (Graphpad Prism) 

 

4.1.3 Læringseffekt for de nevropsykologiske testene i hovedstudien 

Resultatene fra alle testforsøkene for de nevropsykologiske testene er presentert i kronologisk 

rekkefølge i figur 18 og figur 19. Kun resultater fra 1. og 4. testforsøk er benyttet for å utføre 

de statistiske analysene. En paret t-test ble utført for å sammenligne resultatene fra 1. og 4. 

testforsøk for hver test benyttet. Resultater fra «INTRO» for SWMBE468- og SWMBE8-

målingene benyttes ikke i beregningen, og presenteres kun for å illustrere prestasjonsendring 

fra introduksjonssesjonen («Dag 0») til første forsøksdag («Dag 1»). For å se på 

læringseffekten, ble dataene fra de nevropsykologiske testene sortert etter kronologisk 

rekkefølge, uavhengig av temperaturbetingelser. Figur 18 viser resultater fra de motoriske 

testene, og tabell 7 viser de tilsvarende p-verdiene. Dynamometer testen måler gripestyrke, og 

var den eneste motoriske testen som viste signifikant forbedring i testresultatene fra 1. til 4. 

testforsøk (p < 0,05). Denne endringen ble kun observert for dominant hånd.  
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LÆRINGSEFFEKT MOTORISKE TESTER 

                        

                        

Figur 18. Resultater for de motoriske testene fra hovedstudien. Resultatene er sortert i kronologisk 

rekkefølge, uavhengig av temperaturforhold. Resultatene er presentert som gjennomsnittet ± SEM. D og N 

representerer henholdsvis dominant og ikke-dominant hånd. Pilene til venstre for testnavnet indikerer om en 

lavere eller høyere «score» tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte resultatene er for hele gruppen i 

hovedstudien (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikansnivå p < 0,05. (* 

p < 0,05) 

 

Tabell 7. P-verdier for læringseffekten i de motoriske testene. Disse p-verdiene er beregnet ved å 

sammenligne resultatene fra 1. testforsøk med 4. testforsøk, uavhengig av temperaturforhold. D og N 

representerer henholdsvis dominant og ikke-dominant hånd. De presenterte resultatene er for hele gruppen i 

hovedstudien (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikante verdier er 

fremhevet med fet skrift. Signifikansnivå p < 0,05.  

Test Hånd Læringseffekt1 

FINGERTAPPING 

 

D 0,21 

N 0,76 

PEGBOARD D 0,15 

N 0,82 

PINCHGRIP D 0,29 

N 0,88 

DYNAMOMETER 

 

D 0,03 

N 0,84 

1 Paret t-test (Graphpad Prism) 
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Figur 19 viser resultater fra CANTAB testene, og tabell 8 viser de tilsvarende p-verdiene. 

RTIFMDRT måler responshastighet og viste en signifikant forbedring i testresultatene fra 1. 

til 4. testforsøk (p < 0,05). RVPA måler forsøkspersonens sensitivitet til sekvensen og viser 

hvor godt sekvensen detekteres, og viste en signifikant forbedring i testresultatene fra 1. til 4. 

testforsøk (p < 0,01). 
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LÆRINGSEFFEKT CANTAB TESTER 

 

 

 

 

 

Figur 19. Resultater for CANTAB testene fra hovedstudien. RTI-målingene er for «Reaction Time Task», 

RVP-målingene er for «Rapid Visual Information Processing», PAL-målingene er fra «Paired Associates 

Learning», OTS-målingene er fra «One Touch Stockings of Cambridge» og SWM-målingene er fra «Spatial 

Working Memory». Resultatene er sortert i kronologisk rekkefølge, uavhengig av temperaturforhold. 

Resultatene er presentert som gjennomsnittet ± SEM. «INTRO» referer til testforsøket utført på «Dag 0». Pilene 

til venstre for testnavnet indikerer om en lavere eller høyere «score» tilsvarer bedre prestasjon. De presenterte 

resultatene er for hele gruppen (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. 

Signifikansnivå p < 0,05. (* p < 0,05) (** p < 0,01) (# mangler resultater fra én forsøksperson, n = 19) 
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Tabell 8. P-verdier for læringseffekten i CANTAB testene. Disse p-verdiene er beregnet ved å sammenligne 

resultatene fra 1. testforsøk med 4. testforsøk, uavhengig av temperaturforhold. De presenterte resultatene er for 

hele gruppen i hovedstudien (n=20), uavhengig av om de fikk kulde- eller kontrollbetingelser først. Signifikante 

verdier er fremhevet med fet skrift. Signifikansnivå p < 0,05. (# mangler resultater fra én forsøksperson, n = 19) 

Test Læringseffekt1 

RTIFMDMT 0,66 

RTIFMDRT 0,02 

RTISMDMT 0,12 

RTISMDRT 0,32 

RVPA# 0,002 

RVPPFA# 0,37 

RVPMDL# 0,26 

OTSPSFC 0,52 

OTSMDLFC 0,22 

PALFAMS28 0,55 

PALTE28 0,58 

SWMBE8 0,10 

SWMBE468 0,07 

1 Paret t-test (Graphpad Prism) 

 

4.2 ICELAB studentforsøk 
Studentforsøket ble utført på 6 forsøkspersoner. Resultatene for de nevropsykologiske testene 

som ble utført i klimarommet ble delt opp i S-C1, S-C2 og S-W. Dette representerer 

henholdsvis første og andre omgang med tester utført under kuldeeksponering, og én omgang 

med tester utført ved kontrollbetingelser (figur 8). For de motoriske testene ble det videre delt 

inn i dominant (D) og ikke-dominant hånd (N). Det er ikke gjort statistiske analyser på 

resultater fra nevropsykologiske tester for studentforsøket, da hovedformålet med dette 

forsøket var sammenligning av metoder for å måle hud- og kjernetemperatur. Et delmål var 

også å se om det var praktisk mulig å utføre en omgang med nevropsykologiske tester under 

kontrollbetingelser kort tid etter en omgang med nevropsykologiske tester under 

kuldeeksponering. Resultater fra de nevropsykologiske testene fra studentforsøket 

presenteres, men diskuteres ikke videre i oppgaven. 
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4.2.1 Resultater fra motoriske tester i studentforsøket 

De motoriske testene ble utført 3 ganger på «Dag 1 student». Grunnet misforståelser, ble de 

motoriske testene ikke utført av én forsøksperson ved kontrollbetingelser (S-W). Resultatene 

fra de motoriske testene ved kontrollbetingelser er dermed kun for de 5 forsøkspersonene 

(n=5) som ble testet. For resultatene fra Fingertapping tas det gjennomsnitt av de to forsøkene 

som utføres for hver hånd. For Pegboard tas det utgangspunkt i antall sekunder som benyttes 

for å fullføre testen. For Pinchgrip og Dynamometer benyttes det beste resultatet fra de to 

forsøkene utført for hver hånd, da man i slike tester er opptatt av maksimal finger- og 

gripestyrke (Spreen & Strauss, 1998). 

 

Motoriske tester studentforsøk 

                 

                  

Figur 20. Resultater fra motoriske tester for studentforsøket fra «Dag 1 student». Resultatene er presentert 

som gjennomsnittet ± SEM. Røde søyler representerer resultatene fra kontrollbetingelser, mens blå søyler 

representerer resultatene fra kuldeeksponeringen. S-C1, S-C2 representerer henholdsvis første og andre omgang 

med tester under kuldeeksponering, og S-W representerer én omgang med tester utført under kontrollbetingelser. 

D og N representerer henholdsvis dominant og ikke-dominant hånd. De presenterte resultatene er for hele 

gruppen i studentforsøket (n=6), utenom testene utført ved romtemperatur (S-W). Resultatet for sistnevnte er kun 

for n=5. 
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4.2.2 Resultater fra CANTAB tester i studentforsøket 

CANTAB testene ble utført 3 ganger på «Dag 1 student». «Motor Screening» (MOT) testen 

benyttes kun for å gi innføring i bruk av testapparatet, og resultatene fra denne testen blir ikke 

presentert i oppgaven. I likhet med hovedstudien, presenteres ikke SWMBE4 og SWMBE6. 
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CANTAB tester studentforsøk 

 

 

 

 

 

Figur 21. Resultater fra CANTAB tester for studentforsøket fra «Dag 1 student». RTI-målingene er for 

«Reaction Time Task», RVP-målingene er for «Rapid Visual Information Processing», PAL-målingene er fra 

«Paired Associates Learning», OTS-målingene er fra «One Touch Stockings of Cambridge» og SWM-målingene 

er fra «Spatial Working Memory». Resultatene er presentert som gjennomsnittet ± SEM. Røde søyler 

representerer resultatene fra kontrollbetingelser, mens blå søyler representerer resultatene fra 

kuldeeksponeringen. S-C1, S-C2 representerer henholdsvis første og andre omgang med tester under 

kuldeeksponering, og S-W representerer en omgang med tester utført under kontrollbetingelser. De presenterte 

resultatene er for hele gruppen i studentforsøket (n=6).  



	 49	

4.2.3 iButtons temperaturmålinger fra studentforsøket 

Resultatene for temperaturmålinger utført med iButtons presenteres for de to 

forsøkspersonene jeg utførte studentforsøket på. Disse omtales videre som forsøksperson 1 og 

forsøksperson 2. Temperaturdata fra iButtons som benyttes er fra ca. 120 minutters opphold i 

klimarommet under kuldeeksponering (10 °C) på «Dag 1 student». For å se på endringer i 

hudtemperatur over tid, ble temperaturmålingene delt inn i 3 tidsintervaller, som vist i tabell 

9. Tidsintervall 1 skal illustrere starttemperatur hos forsøkspersonen ved ankomst i 

klimarommet. Tidsintervall 2 skal illustrere en gjennomsnittlig hudtemperatur for 

forsøkspersonen under mesteparten av oppholdet i klimarommet. Tidsintervall 3 skal 

illustrere hudtemperaturen mot slutten av oppholdet i klimarommet. Det ble benyttet formler 

fra Martinez-Tellez et al. (2017) for å beregne de ulike parameterne (tabell 2). Disse formlene 

ble benyttet både for å se på temperaturendringen i kroppen over tid, men også for å gi en 

forståelse av hvordan iButtons kan benyttes til å måle ulike parametere.  

 

Tabell 9. Fordeling av iButtons temperaturdata i 3 tidsintervaller. Temperaturdata for oppholdet i 

klimarommet ble delt inn i tidsintervall 1, 2 og 3. Varighet og beskrivelse av disse vises i tabellen.  

Tidsintervall Varighet Beskrivelse 

1 10 minutter 
Fra 5 minutter før opphold i klimarommet til 5 

minutter etter ankomst i klimarommet 

2 105 minutter 
Fra 5 minutter etter ankomst i klimarommet til 

110 minutter etter ankomst i klimarommet 

3 10 minutter 
Fra 110 minutter etter ankomst i klimarommet 

til 120 minutter etter ankomst i klimaromet 

 

I etterkant at forsøket ble det oppdaget at plasseringen av iButtons på kroppen under 

studentforsøket ikke var identisk med plasseringene som benyttes i formlene anbefalt av 

Martinez-Tellez et al. (2017). Det manglet temperaturverdier fra iButtons på føtter og fingre, 

som var nødvendige i utregning av temperatur- og gradientverdiene. Disse iButtons 

målingene ble erstattet med andre temperaturmålinger på kroppsdeler som ble ansett å ha 

liknende temperatur og temperaturendring som den opprinnelige kroppsdelen. 

Temperaturverdiene for fot ble erstattet med temperaturverdiene for kinn, og 

temperaturverdiene for fingrene ble erstattet med temperaturverdier for hånd. Resultatene for 



	 50	

iButtons temperaturmålinger i studentforsøket viste tydelig nedgang i hudtemperatur og 

temperaturgradienter fra starttemperatur til slutten av oppholdet i klimarommet. Fra 

tidsintervall 1 til tidsintervall 3 ble det i snitt sett en reduksjon i gjennomsnittlig 

hudtemperatur på -4.3 °C, proksimal hudtemperatur på -3.5 °C og distal hudtemperatur på -

7.4 °C for begge forsøkspersonene. Det ble også observert en gjennomsnittlig nedgang i 

kroppstemperatur-gradient på -7.3 °C, og økning i kragebein temperaturgradient på +2.9 °C 

og perifer temperaturgradient +4.8 °C for begge forsøkspersonene. Temperaturendringen over 

tid viste seg å variere for den enkelte forsøksperson. 

 

Tabell 10. Resultatene fra temperaturdata målt med iButtons over 3 tidsintervaller. Resultatene presenteres 

som temperaturer og gradienter fordelt på 3 tidsintervaller og er utregnet ved hjelp av anbefalte likninger av 

Martinez-Tellez et al. (2017), se tabell 2. Da noen verdier fra noen av de nevnte iButtons fra tabell 2 manglet i 

studentforsøket, ble andre tilsvarende verdier benyttet. Resultatene er basert på temperaturmålinger fra to 

forsøkspersoner (n=2). Tabellen viser også hvilke iButtons som er benyttet i utregningen av de aktuelle 

parameterne. (* mangler iButton for fot, erstattes med iButton 14 for kinn) (** mangler iButton for fingre, 

erstattes med iButton 9 for hånd) 

Utfall iButtons Forsøksperson Tidsintervall 1 Tidsintervall 2 Tidsintervall 3 

Gjennomsnitt 
hudtemperatur 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18 

(*) 

1 32,0 °C 29,0 °C 27,6 °C 

2 31,1 °C 28,3 °C 27,0 °C 

Proksimal 
hudtemperatur 8, 10, 15 

1 33,2 °C 30,5 °C 28,7 °C 

2 32,8 °C 30,8 °C 30,4 °C 

Distal 
hudtemperatur 

9, 14 

(*) 

1 32,0 °C 27,1 °C 25,1 °C 

2 29,2 °C 23,8 °C 21,7 °C 

Kroppstemperatur 
gradient 

9, 14, 10, 15, 
8 

(*) 

1 41,1 °C 36,4 °C 33,7 °C 

2 38,1 °C 32,9 °C 31,0 °C 

Kragebein 

temperaturgradient  
15, 6 

1 1,6 °C 3,0 °C 3,2 °C 

2 0,7 °C 3,3 °C 4,8 °C 

Perifer 
temperaturgradient 

7, 9 

(**) 

1 1,7 °C 6,2 °C 8,0 °C 

2 4,7 °C 7,6 °C 8,0 °C 
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Forsøksperson 1          Forsøksperson 2 

       

         

Figur 22. Grafisk fremstilling av temperaturdata målt med iButtons over 3 tidsintervaller. Resultatene 

presenteres som hudtemperaturer og temperaturgradienter fordelt på 3 tidsintervaller og er utregnet ved hjelp av 

anbefalte likninger av Martinez-Tellez et al. (2017). Y-aksen viser temperatur i celsius, mens x-aksen viser 

tidsintervallene. Tidsintervall 1 skal illustrere starttemperatur hos forsøkspersonen ved ankomst i klimarommet. 

Tidsintervall 2 skal illustrere en gjennomsnittlig hudtemperatur for forsøkspersonen under mesteparten av 

oppholdet i klimarommet. Tidsintervall 3 skal illustrere hudtemperaturen mot slutten av oppholdet i 

klimarommet. Resultatene er basert på temperaturmålinger fra to forsøkspersoner (n=2).  

 

4.2.4 Temperatursammenligninger for studentforsøket 

I denne delen sammenlignes temperaturmålingene fra studentforsøket gjort med FLIR 

termografikamera, Equivital-kapsel, Equivital Patch, Equivital LifeMonitor, Braun 

øretermometer og iButtons. Dette er temperaturmålinger som ble gjort under ca.120 minutters 

opphold (±10 minutter) i kjølig klimarom (10 °C) på «Dag 1 student». Det ble tatt bilder med 

FLIR termografikamera i 3 runder under dette oppholdet. For at temperaturen vist på bildene 

skal kunne sammenlignes med de andre metodene, er temperaturmålingene delt inn i 3 runder 

bestemt av tidspunktene bildene ble tatt. Temperaturdataene som benyttes er fra to 

forsøkspersoner; forsøksperson 1 og forsøksperson 2.  

 

 

 

 

 



	 52	

Tabell 11. Oversikt over tidspunktene for runde 1, 2 og 3 for hver forsøksperson, etter ankomst i 

klimarommet. Rundene bestemmes av tidspunktet for når bilder ble tatt med FLIR termografikamera, og 

varierer derfor for hver forsøksperson.  

Runde Forsøksperson 1 Forsøksperson 2 

1 3-4 minutter 2-3 minutter 

2 49-50 minutter 50-51 minutter 

3 113-114 minutter 116-117 minutter 

 

Måling av kjernetemperatur med øretermometer ble gjort før og etter oppholdet i 

klimarommet, og plasseres henholdsvis under runde 1 og 3. Temperaturdata fra Equivital-

kapsel, Equivital Patch, Equivital LifeMonitor og iButtons for de 3 rundene er hentet ut for de 

tidspunktene FLIR termografibilder ble tatt. 

 

Måling av kjernetemperatur 

For forsøksperson 1 manglet det temperaturdata fra Equivital-kapsel. Årsaken til dette er ikke 

kjent, men antas å enten skyldes at kapselen var defekt, eller at kapselen hadde passert 

gjennom mage-tarm systemet hos forsøkspersonen og var dermed ikke lenger tilstede i 

kroppen. Måling av øretemperatur hos forsøksperson 1 viste en svak økning av 

kjernetemperaturen på +0,2 °C etter to timers opphold i klimarommet. Temperaturdata for 

forsøksperson 2 viste en svak reduksjon på -0,4 °C i kjernetemperaturen, målt med 

øretermometer etter et to timers opphold i klimarommet. Temperaturdata fra Equivital 

temperaturkapsel for forsøksperson 2 viste en svak økning i kjernetemperatur på +0,4 °C fra 

runde 1 til runde 2, og en reduksjon i kjernetemperatur på -0,5 °C fra runde 2 til runde 3. 

Disse små endringene viser at kjernetemperaturen er tilnærmet upåvirket etter to timers 

opphold i klimarom for denne forsøkspersonen. Temperaturdata fra kapselen for 

forsøksperson 2 viste et gjennomsnittlig avvik på +0,15 °C fra temperaturen målt med 

øretermometeret i runde 1 og 3. 

 

Måling av kroppstemperatur 

Både iButtons og Equivital LifeMonitor målte lokal hudtemperatur. Mens resultatene fra 

iButtons er fra 19 ulike områder på kroppen, måler Equivital LifeMonitor kun lokal 
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temperatur på siden av brystet. Resultatene fra begge ble sammenlignet grafisk (figur 23 og 

24) for å vise de betydelige forskjellene mellom disse. Temperaturdata målt med iButtons 

viser naturligvis lavere temperatur enn Equivital LifeMonitor. Det observeres også at 

temperaturmålingene fra iButtons synker i større grad over tid sammenlignet med Equivital 

LifeMonitor. Dette skyldes vasokonstriksjon i perifere hudområder, som forekommer ved 

eksponering for kalde omgivelser.  

 

Måling av håndtemperatur 

Under analyse av termografibildene av hendene ble det oppdaget at ikke alle bilder var 

fullstendige. Noen av disse bildene ble ikke tatt med tilstrekkelig avstand fra hendene til 

forsøkspersonen, noe som gjorde at noen fingertupper ikke kom med på visse bilder. I disse 

tilfellene ble ROI dannet på det ytterste punktet på fingeren som var synlig på bildet. Dette 

antas å kunne gi noe avvik fra de reelle temperaturdataene. Det antas likevel at avviket ikke er 

betydelig, da det var minimale områder av fingrene som ikke ble inkludert i bildet. 

Temperaturmålingene for både forsøksperson 1 og forsøksperson 2 viste i snitt +1,8 °C 

høyere temperatur målt med iButtons sammenlignet med FLIR bilder. Temperaturmålinger på 

hendene for begge forsøkspersonene viste at temperaturen synker mer fra runde 1 til runde 2, 

enn fra runde 2 til runde 3. Det vil si at temperaturen på hendene synker mest i den første 

delen av oppholdet i klimarommet. Resultatet for temperaturmålingene fra FLIR 

termografibilder for hendene til forsøksperson 2 viste at temperaturen på venstre hånd var 

betydelig lavere enn høyre hånd. Dette kunne ikke observeres i lik grad for forsøksperson 1.  

 

Temperaturmålinger rundt kragebein  

Det ble i etterkant av forsøket oppdaget at det manglet bilde av bryst på runde 1 for 

forsøksperson 1, dette er derfor ikke tatt med i figur 23. Resultatene for temperaturmålinger 

rundt kragebeinet viste noe avvik mellom de ulike målemetodene. Temperaturdata for 

forsøksperson 1 for over kragebeinet viste i snitt +1,5 °C høyere temperatur målt med 

iButtons sammenlignet med FLIR bilder. For denne forsøkspersonen ble det også sett i snitt 

+1,6 °C høyere temperatur for under kragebeinet målt med iButtons, sammenlignet med FLIR 

bilder. Temperaturdata for forsøksperson 2 viste i snitt +0,3 °C høyere temperatur målt med 

iButtons sammenlignet med FLIR bilder for over kragebeinet, men i snitt -2,0 °C lavere 

temperatur målt med iButtons sammenlignet med FLIR bilder for under kragebeinet. 
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Måling av leggtemperatur 

Det ble i etterkant av forsøket oppdaget at plassering av iButton og Equivital Patch på leggen 

var motsatt for begge forsøkspersoner, der forsøksperson 1 har Equivital Patch øverst og 

iButton nederst, mens tilfellet var motsatt for forsøksperson 2. Dette resulterer naturligvis i 

ulike observasjoner for temperaturmålingene. Det ble i etterkant av forsøket også oppdaget at 

Equivital Patch og iButton er plassert med for stor avstand, noe som antas å ha påvirket 

resultatene i betydelig grad. Dette kan observeres ved å sammenligne temperaturdata fra 

leggen for forsøksperson 1 og 2, der det er tydelig at plassering av den temperaturmålende 

enheten på leggen påvirker den observerte temperaturen i betydelig grad.  
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Forsøksperson 1 

 

 

 

 

Figur 23. Resultatene for temperaturmålinger gjort med ulike målemetoder for forsøksperson 1. Runde 1-

3 bestemmes av tidspunktet for når FLIR termografibilder ble tatt. Grafene illustrerer temperaturen ved de ulike 

rundene. FLIR bildene (høyre) ble tatt i runde 3 og «elipsene» skal representere ROI som ble dannet på ulike 

hudområder. Den sorte sirkelen på bildet av brystet er for å anonymisere forsøkspersonen. (* mangler 

temperaturdata fra kjernepille) (** mangler temperaturdata for FLIR bilde fra runde 1) 
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Forsøksperson 2 

  

 

 

 

Figur 24. Resultatene for temperaturmålinger gjort med ulike målemetoder for forsøksperson 2. Runde 1-

3 bestemmes av tidspunktet for når FLIR termografibilder ble tatt. Grafene illustrerer temperaturen ved de ulike 

rundene. FLIR bildene (høyre) ble tatt i runde 3 og «elipsene» skal representere ROI som ble dannet på ulike 

hudområder. Den sorte sirkelen på bildet av brystet er for å anonymisere forsøkspersonen. 
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5 Diskusjon 

5.1 Oppsummering av hovedfunn 
I hovedstudien ble det observert signifikante forskjeller for prestasjon i kulde og varme for 

motorisk test 1 og motorisk test 2. For motorisk test 1 (figur 14) var det bare én test hvor det 

var signifikante forskjeller, nemlig testen for gripestyrke. I motorisk test 2 (figur 15) fant man 

signifikante forskjeller for alle testene. I CANTAB test 1 (figur 16) var det noen få 

signifikante forskjeller, mens for CANTAB test 2 (figur 17) var det ingen signifikante 

forskjeller. Det ble observert signifikant læringseffekt for et fåtall av testene. 

Sammenligningen av temperaturmålemetoder i studentforsøket viste betydelige forskjeller i 

målt hudtemperatur.  

 

5.2 Diskusjon av resultater fra nevropsykologiske tester 

for hovedstudien 

5.2.1 Motorisk funksjon 

Studien viste varierende resultater fra testene som måler motorisk funksjon. Resultatene fra 

motorisk test 1 og motorisk test 2 viste, i motsetning til hypotesen, signifikant bedre 

gripestyrke i kulde. Motorisk test 2 viste likevel signifikant dårligere finmotorikk ved 

kuldeeksponering, i form av svakere resultater for fingerferdighet, fingerstyrke og finmotorisk 

tempo.  

 

Tidligere studier har vist signifikant og progressiv påvirkning på fin- og grovmotorikken så 

tidlig som fem minutter etter indusert kuldeeksponering (Flouris et al., 2006). Motorisk test 1 

var den første testen som ble utført etter ankomst i klimarommet på «Dag 1» og «Dag 2» i 

hovedstudien, se figur 13. Denne testen ble utført kort tid etter ankomst i klimarommet, men 

den faktiske tiden det tok før denne testen ble utført er uklar. Det må likevel nevnes at 

Dynamometer testen, som måler gripestyrke, alltid var den siste testen som ble utført i hver 

omgang av motoriske tester. Det er derfor rimelig å anta at tiden fra indusert 

kuldeeksponering til Dynamometer testen ble utført i motorisk test 1, overskred fem minutter 
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med god margin. Det ble observert signifikant endring kun for denne testen i motorisk test 1 

(p < 0,05). Denne observasjonen kan også forklares med funn fra tidligere studier, som har 

vist raskere påvirkning av muskelfunksjonen og grovmotorikken ved kuldeeksponering, 

sammenlignet med finmotorikken (Flouris et al., 2006). Dette kan skyldes rask aktivering av 

det sympatiske nervesystemet på grunn av kuldeeksponeringen, noe som gir økt muskelstyrke 

og bedre grovmotorisk funksjon (Nakamoto, 1990; Roatta & Farina, 2010). Dette stemmer 

også overens med våre resultater som viser at gripestyrken ble signifikant forbedret i kulde 

under begge omganger med motoriske tester.  

 

Andre funn har vist at finmotoriske egenskaper reduseres raskere og i større grad enn 

grovmotoriske egenskaper ved kuldeeksponering (Marrao, Tikuisis, Keefe, Gil & Giesbrecht, 

2005). I vår studie fant vi signifikant dårligere prestasjon i kulde ved utførelse av motorisk 

test 2 for Fingertapping testen (p < 0,01 for dominant hånd, p < 0,001 for ikke-dominant 

hånd), Pegboard testen (p < 0,05 for dominant hånd) og Pinchgrip testen (p < 0,05 for 

dominant hånd). Pegboard og Pinchgrip testene viste signifikant dårligere prestasjon kun for 

dominant hånd. Dette er sammenlignbart med en studie gjort på unge friske menn som så på 

effekten av fuktighet og kulde på motorikk. Studien viste at den største reduksjonen i 

prestasjon under utførelse av Pegboard testen var med kald hånd, sammenlignet med fuktig 

hånd og i forhold til kontrollbetingelser (Ray, Sanli, Brown, Ennis & Carnahan, 2018). En 

annen studie viste at fingerferdigheter er lite avhengige av endringer i kjernetemperatur, men 

er positivt korrelert med hudtemperatur; lav hudtemperatur gir tilsvarende lav prestasjon 

(Chen, Shih & Chi, 2010). Antatte mekanismer for dårligere motorikk ved kuldeeksponering 

er endret nerveledningshastighet, fingerfølsomhet, viskositet av leddvæsken og blodstrøm 

(Flouris et al., 2006). Kulde øker også aktivering av antagonistmuskler og gir redusert 

motorisk kontroll (Farbu et al., 2019). Det må likevel alltid tas høyde for at det kan være 

andre ikke-motoriske årsaker til dårlig prestasjon i en motorisk test, inkludert redusert 

oppmerksomhet og mangel på innsats (Spreen & Strauss, 1998).  

 

5.2.2 Kognitiv funksjon 

De kognitive testene viste varierende resultater for effekt av kulde på kognitiv funksjon. 

CANTAB test 1 viste signifikante forskjeller i resultatene på noen av testene, mens CANTAB 

test 2 ikke viste noen signifikante forskjeller. Tidligere forskning har vist at eksponering til 
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kald luft kan redusere hudtemperaturen og initiere skjelving uten å påvirke 

kjernetemperaturen, noe som kan forverre reaksjonstiden på grunn av kognitiv distraksjon 

(Enander, 1987; Kissen, Reifler & Thaler, 1964; Russel, 1957). Dette reflekteres i et forsøk 

utført av Muller et al. (2012) som viste at forlenget kuldeeksponering kan svekke 

hukommelse, årvåkenhet, reaksjonstid og evne til å ta beslutninger. En annen studie som så 

effekter på kognitiv funksjon etter gjentatt nedsenkning i kaldt vann (10 °C), viste at 

reaksjonstiden ble dårligere under alle nedsenkningene, men var upåvirket av 

kuldeakklimatisering (Jones et al., 2019). I vår studie ble det derimot observert signifikant 

forbedring av reaksjonstiden (p < 0,05). Dette gjelder likevel kun én (RTIFMDMT) av de 

fire målingene for «Reaction Time», mens de andre målingene fra denne testen ikke viste 

noen signifikant forskjell. Det finnes motstridende data for effekter av kuldepåvirkning på 

responshastighet i ulike studier, men også innad i samme studier. Dette reflekteres i en studie 

utført på 10 mannlige forsøkspersoner som ble eksponert for kulde over tid, og det ble 

observert både lenger og redusert responstid i kulde blant forsøkspersonene (Makinen et al., 

2006).  

 

Tidligere studier har vist en dårligere arbeidshukommelse i kulde (Stillman et al., 1998). I vår 

studie ble «Spatial Working Memory» testen benyttet til å måle arbeidshukommelse, og viste 

signifikante forskjeller i kulde og ved romtemperatur for CANTAB test 1. SWMBE4, 

SWMBE6, SWMBE8 og måler antall ganger forsøkspersonen feilaktig åpner en boks, i 

henholdsvis testen med fire, seks og åtte polletter. SWMBE468 måler totalt antall ganger 

forsøkspersonen feilaktig åpner en boks i alle tre overnevnte tester, og er derfor en samling av 

resultatene fra SWMBE4, SWMBE6 og SWMBE8. Det var kun SWMBE8 og SWMBE468 

som ble analysert i denne studien (se punkt 4.1.2). Disse målingene viste motstridende 

resultater, da SWMBE8 viste en signifikant dårligere prestasjon i kulde (p < 0,05), mens 

SWMBE468 viste en signifikant forbedring (p < 0,05). En årsak til at det observeres 

motstridende resultater kan være at resultatene fra SWMBE4 og SWMBE6, som ikke ble 

inkludert i analysen, viste bedre prestasjon i kalde omgivelser sammenlignet med 

kontrollbetingelser og dermed påvirket resultatene til SWMBE468. Det ser altså ut til at 

prestasjonen ble forverret når oppgaven ble mer komplisert. Redusert arbeidshukommelse ved 

kuldeeksponering kan skyldes reduserte acetylkolinnivåer, noe som gjør at det ikke er 

optimale betingelser i hippocampus, som styrer arbeidshukommelsen (Stillman et al., 1998). 

Et kuldeforsøk utført av Stillman et al. (1998) på rotter viste reduserte acetylkolinnivåer, 
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vanskeligheter med læring og dårligere arbeidshukommelse ved kuldeeksponering. Dette 

stemmer overens med resultatene for SWMBE8 i vår studie. Det må likevel understrekes at 

studien til Stillman et al. (1998) ble utført på rotter, og det er diskuterbart hvor 

sammenlignbare disse resultatene er med human kognitiv funksjon. En litteraturgjennomgang 

av Knardahl (2010) konkluderte med at lett, kortvarig kulde kan ha effekter på det sympatiske 

nervesystemet og adrenalin, som kan øke våkenhet og yteevne. Dette kan være med på å 

forklare forbedring av responshastigheten og arbeidshukommelse som observeres. 

Litteraturgjennomgangen konkluderte også med at kuldeeksponering reduserer først og fremst 

evne til effektiv oppmerksomhet og persepsjon, deretter psykomotorisk funksjon på grunn av 

lokale effekter på motorikk. Dette stemmer også overens med resultatene fra de motoriske 

testene, da det ikke sees uheldige effekter på finmotorikken før ved motorisk test 2. Effektiv 

oppmerksomhet ble i studien vår målt ved å se på vedvarende visuell oppmerksomhet i 

«Rapid Visual Information Processing» testen, men denne viste ikke signifikante endringer 

ved kuldeeksponering.  

 

En metaanalyse som studerte effekter av varme- og kuldeeksponering på nevropsykologisk 

prestasjon, konkluderte med at kulde gir uheldige effekter på læring, hukommelse og det å 

tenke klart. Det ble ikke observert uheldige effekter på reaksjonstid ved kuldeeksponering. 

Det ble likevel nevnt at faktorer som varighet av eksponering, type oppgave og varigheten av 

oppgaven kan påvirke effektene som observeres. Resultatene indikerte at eksponeringer som 

varte mindre enn 2 timer hadde en mer uheldig påvirkning på prestasjon enn eksponeringer 

med lengre varighet. Det ble også vist at varighet av testene på mindre enn 60 minutter 

resulterte i dårligere prestasjon enn oppgaver som varte lenger. En mulig forklaring var at 

forsøkspersonene til en viss grad tilpasset seg til å arbeide under ekstreme temperaturforhold 

over tid (Pilcher, Nadler & Busch, 2002). Varigheten av kuldeeksponeringen på 2 timer i vårt 

forsøk anses derfor som gunstig. Med utgangspunkt i metaanalysen av Pilcher et al. (2002) 

anses det også rimelig å se større temperaturpåvirkning ved utførelse av CANTAB test 1 enn 

CANTAB test 2, da forsøkspersonene ikke har rukket å tilpasse seg til temperaturforholdene 

når denne testen utføres. Dette er dermed med på å forklare hvorfor det kun ble sett 

signifikante endringer i første kognitive test, men ingen påvirkning i siste test.  

 

Som nevnt tidligere, viste et kuldeeksponeringsforsøk av Muller et al. (2012) derimot at 

forlenget eksponering av kulde kan svekke hukommelse, årvåkenhet, reaksjonstid og evne til 
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å ta beslutninger. På grunn av dette skulle man forventet å se større forskjeller i CANTAB test 

2, da eksponering for temperaturforholdene har vart i lengst tid når denne testen utføres. Det 

ble likevel ikke observert noen signifikante forskjeller i denne testen. En faktor som potensielt 

kan spille en viktig rolle her er den reelle temperaturen i klimarommet under utførelsen av 

forsøket. Tidligere funn har vist at kuldeeksponering mellom 10 °C og -20 °C har vist å 

redusere kognitiv funksjon (Taylor et al., 2015). Metaanalysen utført av Pilcher et al. (2002) 

så på 22 studier om temperatureksponering, og viste også at eksponering for kald luft eller 

kaldt vann under 10 °C hadde en uheldig virkning på kognitiv funksjon. Det er også kjent fra 

de fleste studier at effekten av kulde på kognitiv funksjon er proporsjonal med intensiteten av 

kuldestress (Stillman et al., 1998). I vårt forsøk ble ikke temperaturen i klimarommet 

overvåket mens de nevropsykologiske testene ble utført. Selv om temperaturen i rommet ble 

innstilt til 10°C, kan det ikke utelukkes at den faktiske temperaturen i klimarommet under 

utførelse av de nevropsykologiske kan avvike noe fra dette. Det kan derfor heller ikke 

utelukkes at temperaturen potensielt har vært litt for høy i klimarommet, og at 

forsøkspersonene dermed ikke har blitt påvirket i stor nok grad av temperaturforholdene. 

 

5.2.3 Læringseffekt 

Det ble observert en læringseffekt på den motoriske testen som måler gripestyrke for 

dominant hånd (p < 0,05). CANTAB testene viste læringseffekt for RTIFMDRT (p < 0,05), 

som er én av målingene for responshastigheten. Det ble i tillegg også observert læringseffekt 

for RVPA (p < 0,01), som måler forsøkspersonens sensitivitet til sekvensen. Tidligere 

forskning har vist at største forandring som et resultat av læringseffekten som regel sees 

mellom første og andre eksponering for en test (Spreen & Strauss, 1998). Dette kan 

observeres i SWM-testene, der den største forbedringen av prestasjonen observeres mellom 

testforsøket «INTRO» under introduksjonssesjonen på «Dag 0» og 1. testforsøk på «Dag 1», 

se figur 19.  

 

For å unngå forskjeller som skyldes læringseffekt, bør nevropsykologiske tester som skal 

gjentas flere ganger utføres etter adekvat priming (Wesnes & Pincock, 2002). Det antas at en 

«priming» på introduksjonsdagen fører til mer stabile kognitive resultater (Spreen & Strauss, 

1998). Under planlegging av prosjektet ble det gjort en vurdering av hvor grundig 

forsøkspersonene skulle bli «primet», veid opp mot hva som var praktisk mulig å få til, tatt i 
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betraktning at forsøkspersonene skulle gjennom omfattende undersøkelser. En opplæring som 

besto av én gjennomgang av testene ble ikke ansett som tilstrekkelig til å eliminere 

læringseffekten, men det ble vurdert at studiedesignet også ville redusere betydningen av 

læringseffekten.  

 

 I en studie ble det gjort omfattende tiltak for å lære opp testadministratorene og standardisere 

metoden, men selv da ble det sett at mer enn 10% av data ikke var troverdige, da det fortsatt 

ble observert en læringseffekt (Wesnes & Pincock, 2002). I en annen studie hvor en gruppe 

dykkere ble testet tre ganger i løpet av 12 år, mistenkte man at det fremdeles forelå en viss 

læringseffekt (Bast-Pettersen et al., 2015). Påvirkning av læringseffekten i vår studie antas å 

være på et akseptabelt nivå, til tross for at det ble observert noen signifikante forbedringer fra 

1. til 4. testforsøk. Designet med at halvparten av forsøkspersonene gikk gjennom den ene 

eksponeringen først, mens den andre halvparten gikk gjennom kontrollbetingelser først, bidro 

til at læringseffekten i hver gruppe til en viss grad kansellerte ut den andre. Selv om 

studiedesignet eliminerte store deler av læringseffekten, viste resultatene at vi, som forventet, 

observerte en læringseffekt på flere av testene.  

 

5.3 Diskusjon av metode 
Studiens validitet og relabilitet må vurderes for å kunne si noe om resultatene fra de 

nevropsykologiske testene er troverdige. Validitet sier noe som gyldigheten av studien, mens 

relabilitet sier noe om påliteligheten (Bjørndal & Hofoss, 2004; Gareau, 2016). I denne delen 

diskuteres derfor metodene som ble benyttet for å utføre hovedstudien og studentforsøket. 

 

5.3.1 Valg av studiedesign 

Hovedstudien var en eksperimentell overkrysningsstudie. Fordelen med å utføre en 

overkrysningsstudie er at det enkelte individ fungerer som sin egen kontroll (Redelmeier, 

2013). Dette gjør at de individuelle forskjellene vil være tilnærmet like ved begge 

betingelsene (Veierød, Thelle, Hjartåker & Laake, 2007). Med individuelle forskjeller menes 

alle variabler ved individer som kan virke konfunderende. Dette inkluderer genetiske 

forskjeller, personlighet, fysiske og kognitive egenskaper og andre karakteristika ved 

forsøkspersonene (Redelmeier, 2013). I en overkrysningsstudie blir variansen mindre, og 
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effekten av eksponeringen kan måles enklere enn om det hadde vært ulike personer som ble 

eksponert for hver betingelse (Veierød et al., 2007). Dette gjør at analysene blir mer sensitive 

(Field, 2013). Antall deltakere i en overkrysningsstudie kan også reduseres sammenlignet 

med en parallellstudie, da man trenger mindre utvalgsstørrelse for å oppfylle kriteriene for å 

unngå type I feilrisiko (falsk positiv) og type II feilrisiko (falsk negativ), som forekommer 

henholdsvis når nullhypotesen feilaktig forkastes og når nullhypotesen feilaktig ikke 

forkastes. (Banerjee, Chitnis, Jadhav, Bhawalkar & Chaudhury, 2009; Wellek & Blettner, 

2012).  

 

Målet med designet er å separere behandlingseffektene fra periodeeffektene og 

rekkefølgeeffektene, noe som gjøres ved å dele forsøkspersonene inn i to grupper ved 

randomisering (Wellek & Blettner, 2012). I hovedstudien ble forsøkspersonene delt tilfeldig i 

to grupper, se figur 1. Hvilken betingelse forsøkspersonene ble utsatt for først var 

randomisert. Den ene gruppen ble utsatt for kuldeeksponering på «Dag 1» (A), mens den 

andre gruppen ble utsatt for kuldeeksponering på «Dag 2» (B). Et slikt studiedesign er 

fornuftig, da rekkefølgeeffekten elimineres. En annen fordel ved å randomisere eksponering 

for betingelsene, er at det kompenseres for læringseffekten i betydelig grad. Dette er gunstig i 

studier som anvender nevropsykologiske tester, da et slikt studiedesign bidrar til at 

læringseffekten har mindre betydning for resultatet. Det er også viktig at effekten av den 

forrige eksponeringen har forsvunnet før neste eksponering utføres, men samtidig bør det ikke 

være så lang periode mellom eksponeringene at individets egenskaper har blitt endret 

(Pedersen & Vollset, 2007). I hovedstudien var det én uke mellom «Dag 1» og «Dag 2». 

Dette antas å være tilstrekkelig tid for å eliminere en eventuell temperaturpåvirkning, slik at 

effekten av kuldeeksponering ikke påvirker resultatene fra kontrollbetingelser. Denne 

perioden antas også å være kort nok til at individets egenskaper ikke endres.  

 

5.3.2 Rekruttering og utvalg 

Studien ble utført på frivillige individer. Forsøket innebar to timers kuldeeksponering, i tillegg 

til at det ble gjort smertemålinger før og etter opphold i klimarommet. Smerteforsøk og 

eksponering for kulde over lengre tid kan av enkelte oppfattes som ubehagelige opplevelser. I 

tillegg kan smerteforsøk oppleves som en smertefull opplevelse. Det kan derfor ikke 

utelukkes at de individene som frivillig deltar i studier som innebærer kuldeeksponering og 
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smerteforsøk, potensielt skiller seg fra individer som ikke melder seg til slike studier. Det kan 

heller ikke utelukkes at disse tåler kuldeeksponering bedre og er mindre temperatursensitive 

enn de som ikke melder seg til slike studier.  

 

En stor andel av individutvalget for forsøket var studenter, da en del av rekrutteringen 

foregikk ved forelesningsbesøk. En av inklusjonskriteriene var at forsøkspersonene måtte 

være mellom 18-35 år. Det kan tenkes at en stor andel av denne aldersgruppen er studenter, 

sammenlignet med andre aldersgrupper. I tillegg er studenter mer villige til å delta i studien 

på grunn av økonomiske årsaker, da det ble utdelt et honorar på 3000 kr for deltakelse. I 

tillegg til dette ble studien kun utført på friske menn, og det ble benyttet strenge inklusjons- 

og eksklusjonskriterier. Disse kriteriene er viktige for å utelukke konfunderende faktorer som 

kan påvirke effekten av kuldeeksponeringen, men er også med på å begrense 

generaliserbarheten av resultatene til en heterogen populasjon som består av andre 

aldersgrupper, av kvinner og mennesker med underliggende sykdommer og andre tilstander, 

som for eksempel graviditet. 

 

5.3.3 Metode for kuldeeksponering 

Kuldeeksponering i forsøket innebar et opphold i et klimarom med regulerbar lufttemperatur. 

Tidligere funn har vist at en temperatur ≤ 10 °C er tilstrekkelig for å gi påvirkning på kognitiv 

funksjon (Taylor et al., 2015). Lufttemperaturen i klimarommet under kuldeeksponeringen ble 

derfor satt til å være 10 °C. Den faktiske lufttemperaturen under oppholdet i klimarommet ble 

likevel ikke monitorert, og det er dermed ikke mulig å si noe om hvor mye den faktiske 

temperaturen avvek fra dette. Flere studier har likevel sett på effekter av kuldeeksponering 

med lufttemperaturer litt over 10 °C. Et eksempel på dette er et forsøk som undersøkte 

påvirkning av mild kuldeeksponering på kognitiv funksjon hos individer med tetraplegi, der 

forsøkspersonene ble eksponert for en lufttemperatur på 18 °C (Handrakis et al., 2015). I vår 

studie ble det heller ikke tilført noen ytterligere lokal kuldeeksponering på hånd og armer før 

de motoriske testene. Et alternativ kunne vært å benytte et vannbad som armen og hånda 

settes inn i før de motoriske testene ble utført. Dette ble gjort i et forsøk utført av Chen et al. 

(2010) som målte fingerferdigheter som en funksjon av blant annet hudtemperatur. Dette ble 

også gjort i et en studie som så på effekter av kulde og fuktighet på motorisk funksjon (Ray et 

al., 2018).  
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En begrensning med å utføre kuldeforsøk er at følelse av kulde er en subjektiv følelse. 

Opplevelse av kulde hos et individ gir liten eller ingen informasjon om den faktiske 

lufttemperaturen. Det er heller ikke alltid en sammenheng mellom lufttemperatur og varmetap 

hos individet, og den faktiske graden av kuldeeksponeringen som et enkeltindivid opplever er 

dermed vanskelig å måle (Farbu et al., 2019). Det kan også tenkes at graden av kulde som 

oppleves, påvirkes av individets fysiologiske egenskaper, som forholdet mellom overflate og 

masse (Wanner et al., 2015). Også den generelle helsetilstanden til individet kan påvirke 

graden av kulde som oppleves (Farbu et al., 2019).  

 

5.3.4 Metode for nevropsykologisk evaluering 

Nevropsykologisk evaluering måler psykologiske funksjoner, i tillegg til adferd styrt av 

hjernen (Arciniegas, Zasler, Vanderploeg, Jaffee & Garcia, 2013). Slike tester benyttes 

hovedsakelig for å kartlegge tidlige endringer i sentralnervesystemets funksjon (Bast-

Pettersen & Wastensson, 2020). Styrken ved nevropsykologisk evaluering er at den gir et 

objektivt mål på kognitive evner og adferd. Det er likevel ikke enkelt å måle spesifikke 

komponenter av nevropsykologisk funksjon, da det ofte er en kompleks sammensetning av 

mange ulike funksjoner som overlapper med hverandre og er avhengige av andre. En annen 

begrensning med nevropsykologisk evaluering er at man kun får et indirekte mål på kognitive 

evner og adferd (Arciniegas et al., 2013).  

 

Alle nevropsykologiske tester som ble benyttet i studien har tidligere vært benyttet i andre 

studier. For de kognitive testene ble det benyttet et datastyrt testbatteri. Blant de mange 

fordelene med datastyrte tester er deres evne til å dekke et bredere spekter av evner. Slike 

tester gir også potensiale for standardisert administrasjon, og målingene kan gi mer nøyaktige 

resultater ved testing av responshastigheten med en sensitivitet som ikke er mulig å få til ved 

tradisjonelle metoder (Goldstein & Naglieri, 2014). Tradisjonelle testbatterier ble benyttet for 

å måle motorisk funksjon. For tester som ikke er datastyrte, kan målingsfeil som skyldes 

forsøksleder forekomme under utførelse av målingen, og nøyaktigheten av resultatene kan 

dermed påvirkes av slike målefeil (Bower, 2013). Selv om datastyrte testbatterier, som 

CANTAB, kan benyttes for å måle noen motoriske funksjoner som for eksempel bevegelse, er 



	 66	

det enda ikke utviklet gode datastyrte metoder for å måle de fleste andre motoriske 

funksjoner.  

 

5.3.5 Metode for kroppstemperaturmålinger i studentforsøket 

Hovedfokuset i studentforsøket var å sammenligne ulike metoder for å måle 

kroppstemperatur. Resultatene viste at de ulike temperaturmålemetodene hadde både 

betydelige og ubetydelige avvik fra hverandre. De største forskjellene for 

kroppstemperaturmålingene ble observert for hudtemperatur, mens de minste forskjellene ble 

observert for kjernetemperatur. 

 

iButtons temperaturmålinger 

iButtons temperaturmålere har vært benyttet i måling av temperatur på overflater, men også 

temperatur hos dyr. Denne metoden for temperaturmåling har også vært benyttet i humane 

studier (van Marken Lichtenbelt et al., 2006). Resultatene fra studentforsøket viser 

hudtemperatur registrert av iButtons for to forsøkspersoner (tabell 10 og figur 22). Endring av 

hudtemperatur og gradienter var som forventet, og viste en betydelig reduksjon i 

hudtemperatur etter to timers opphold i et kjølig klimarom. Resultatene viste at plasseringen 

av de 19 iButtons på kroppen (figur 12) var egnet til å måle endringer i hudtemperatur. Det 

ble også vist at iButtons har evne til å registrere endring av hudtemperatur over tid. Dette sier 

likevel ikke noe om hvor sensitive målingene med iButtons er med tanke på nøyaktighet og 

presisjon. En valideringsstudie som sammenlignet iButtons med et referansetermometer, viste 

at iButtons har en gjennomsnittlig nøyaktighet på −0,09 °C og presisjon på 0,05 °C. Dette ble 

målt ved at 30 iButtons ble fordelt i et termostatisk vannbad sammen med et kalibrert og 

sertifisert termometer. Studien observerte også at grunnet størrelsen på iButtons, kan 

responstiden være lenger enn andre sensorer. Responstiden i vann ble beregnet til å være 19 

sekunder, og signifikant lengre på huden (van Marken Lichtenbelt et al., 2006). Det kan 

dermed tenkes at iButtons er egnet for å hudtemperaturer i situasjoner der raske responser 

ikke er nødvendig. En annen studie som testet validitet av å benytte iButtons for å måle 

hudtemperatur rundt kragebein kom frem til at selv om iButtons viser seg å være en gyldig 

metode for å måle hudtemperatur, er troverdigheten til målinger gjort med iButtons usikker, 

da disse enhetene kan måle temperatur på begge sider, noe som kan være en viktig 
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begrensning i humane fysiologistudier. Det ble anbefalt at det burde undersøkes nærmere 

hvordan evnen til å måle temperatur på begge sider påvirker målingene av iButtons 

(Martinez-Tellez et al., 2019).  

 

Målemetoder for kjernetemperatur 

Måling av kjernetemperatur, målt med en temperaturmålende kapsel, har blitt etablert som en 

gyldig markør for kjernetemperaturen (Byrne & Lim, 2007). En studie målte validitet, 

relabilitet og karakteristikk av fire fordøyelige kapsler fra ulike merker. Disse ble testet i et 

kontrollert vannbad. Studien kom frem til at alle kapslene var gyldige og troverdige og 

oppfylte kriteriene for å være innenfor et akseptabelt nivå  (Bongers, Daanen, Bogerd, 

Hopman & Eijsvogels, 2018). En annen studie konkluderte med at siden kjernetemperaturen 

reguleres innenfor et veldig lite temperaturområde og sjeldent endrer seg mer enn 1 °C, bør 

metoder som måler kjernetemperaturen helst ha en nøyaktighet og presisjon bedre enn 0,1 °C 

(Monnard et al., 2017).  

 

I studentforsøket var den laveste observerte kjernetemperaturen 36,4 °C for forsøksperson 1 

og 36,9 °C for forsøksperson 2. Det ble dermed ikke observert hypotermi, noe som defineres 

som fall i kjernetemperatur under 35 °C (Blakemore & Jenett, 2001). 

Kjernetemperaturmålingene for forsøksperson 2 (figur 24) viste at kjernetemperaturen målt 

med Equivital-kapsel og øretermometer ikke var identisk, men forskjellene var likevel 

minimale. For denne forsøkspersonen ble det observert et gjennomsnittlig avvik på +0,15 °C 

for temperaturen målt med Equivital-kapsel og øretermometeret. En svakhet ved 

sammenligning av temperaturmålinger fra Equivital-kapsel og øretermometer er at disse 

målingene foregikk på ulike tidspunkter. Øretemperaturen ble målt før og etter oppholdet i 

klimarommet, mens temperaturen for Equivital-kapsel ikke startet å måle før forsøkspersonen 

var inne i klimarommet, og sluttet å måle rett etter at forsøkspersonen forlot klimarommet. 

Dette ga flere minutters tidsforskjell mellom målingene, og derved potensielle avvik. 

 

Forsøkspersonene inntok Equivital-kapselen på «Dag 0 student», og temperaturmålingene fra 

kjernetemperaturen ble registrert under opphold i klimarommet på «Dag 1 student». En studie 

viste at det ikke er nødvendig å ta kapselen i lang tid før måling av kjernetemperatur. Det ble 

sett at inntak av kapsel 24 timer før måling og inntak kort tid før måling ga samme 
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temperaturdata. Studien foreslo at lengde av tiden kapselen inntas før måling av 

kjernetemperaturen ikke påvirker dens evne til å oppgi riktig kjernetemperatur (Domitrovich, 

Cuddy & Ruby, 2010). En begrensning ved bruk av kapselen ble observert i studentforsøket. 

Det ble ikke registrert temperaturmålinger fra Equivital-kapsel for forsøksperson 1. Dette 

antas å skyldes defekter med kapselen, eller at enheten hadde passert gjennom mage-

tarmsystemet til forsøkspersonen og ikke lenger var tilstede i kroppen på «Dag 1 student». 

Denne uforutsigbarheten gjør at forsøket må utføres kort tid etter inntak av kapselen. Bruk av 

en kapsel som måler kjernetemperatur over tid er likevel mer egnet enn et øretermometer i 

forsøk der man er interessert i kontinuerlige målinger av kjernetemperatur. Et øretermometer 

registrer kun kjernetemperaturen i det øyeblikket man måler, og gir dermed ikke kontinuerlige 

målinger av kjernetemperaturen.  

 

Målemetoder for hudtemperatur 

Resultatene fra hånd, kragebein og legg (figur 23 og figur 24) sammenligner 

temperaturmålinger fra iButtons, Equivital Patch og bilder tatt med FLIR termografikamera. 

Resultatene viste både små og store avvik i målt hudtemperatur ved bruk av de ulike 

målemetodene. En studie utført av Martinez-Tellez et al. (2019) sammenlignet iButtons med 

termografisk IR måling. Studien konkluderte med at måling av hudtemperatur med disse 

metodene ikke kan sammenlignes med hverandre. Det ble også konkludert med at det er 

vanskelig å si hvilken av disse som er en bedre metode for måling av hudtemperatur, da disse 

metodene ikke har blitt sammenlignet med en standardmetode for å måle hudtemperatur som 

kvikksølvtermometer eller et termoelement. Konklusjonen fra studien er relevant til 

studentforsøket, da plassering av ROI på FLIR bildene ikke kan være på nøyaktig samme 

hudområde som iButtons og Equivital Patch. Hudtemperaturen på disse ulike hudområdene 

kan i seg selv gi stort nok avvik til at en betydelig forskjell i hudtemperatur måles. Dette 

vanskeliggjør sammenligning av temperaturmålingene fra de ulike målemetodene. Med 

utgangspunkt i resultatene fra studentforsøket og studien til Martinez-Tellez et al. (2019), kan 

det antas at iButtons har potensiale til å kunne benyttes som en metode for å måle 

hudtemperatur, men det er likevel nødvendig med mer omfattende studier der iButtons 

sammenlignes med en standardmetode for å måle hudtemperatur.  
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5.3.6 Metode for analysen 

Hovedfokuset i denne oppgaven var å analysere resultater fra de nevropsykologiske testene. 

Det ble utført en deskriptiv statistisk analyse av tilgjengelige data. Hovedformålet ved å 

benytte en deskriptiv analyse er å maksimere informasjon som benyttes (Coleman, 2018). 

Denne analysemetoden innebærer å beskrive data gjennom oppsummering og visualisering 

(Moreira, Carvalho & Horvath, 2018). Dette kan blant annet gjøres ved å beregne 

gjennomsnittsverdier og ved å illustrere informasjonen i form av grafer og tabeller (Bower, 

2013). Andre egnede metoder som kan benyttes for å illustrere data i en slik analyse er å lage 

boksplott og søylediagram (Coleman, 2018). Dette ble ansett som en egnet metode for å 

presentere resultatene fra denne studien, da det blant annet var mye data fra de 

nevropsykologiske testene som skulle presenteres. 

 

For å se på om forskjellene mellom resultatene fra kuldeeksponering og kontrollbetingelser 

var signifikante, ble det beregnet p-verdier. Det ble benyttet to former for parede t-tester; en 

tradisjonell paret t-test, og en t-test anbefalt av Wellek og Blettner (2012), se formel 1 

(likning 1. eksponeringseffekt). Sistnevnte metode utfører en t-test ved å inkorporere intra-

individuelle forskjeller mellom utfallene fra begge eksponeringene. I følge Wellek og Blettner 

(2012) anses bruk av en tradisjonell paret t-test for analysen av resultater fra en 

overkrysningsstudie som mindre egnet. Dette begrunnes med at en slik test ikke tar hensyn til 

periodeeffektene, som innebærer at subjektets egenskaper endrer fra den ene perioden til den 

andre. Dette inkluderer for eksempel bekjentskap til testsituasjonen, noe som anses å kunne 

påvirke testresultatet. I et slikt studiedesign må det også bekreftes at utvaskingsperioden har 

vært lang nok til at en overføringseffekt ikke er tilstede. Dette gjøres ved å utføre en paret t-

test ved å benytte anbefalt formel fra Wellek og Blettner (2012) for å utelukke 

overføringseffekten, se formel 1 (likning 2. overføringseffekt).  

 

Utvalget i hovedstudien anses som en homogen gruppe med tanke på alder. Det justeres 

derfor ikke for alder i analysene, da dette ikke antas å være en konfunderende variabel i denne 

studien. Det er heller ikke justert for læringseffekten i analysene, til tross for at resultatene 

viste at det er en læringseffekt på noen av testene. Dette skyldes at utførelse av en 

blokkrandomisert overkrysningsstudie eliminerer store deler av læringseffekten. Det antas 
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derfor at resultatene fra de nevropsykologiske testene påvirkes i liten grad av læringseffekten, 

og at læringseffekten sannsynligvis ikke vil virke som en konfunderende variabel i studien.  

 

5.4 Klinisk relevans 
Nevropsykologiske tester er en prestasjonsbasert metode for å måle blant annet kognitiv 

funksjon (Harvey, 2012). I dette forsøket ble forsøkspersonene utsatt for kortvarig 

kuldeeksponering, og forsøket kan benyttes til å kartlegge akutte effekter av kulde på 

nevropsykologisk funksjon. Det må likevel merkes at for den kliniske personen, for eksempel 

individer som arbeider i kalde omgivelser, er eksponeringstiden for kulde ofte lenger. Dette 

gjør at kulde ofte kan gi andre påvirkninger på nevropsykologisk funksjon enn de som kan 

registreres i et kortvarig kuldeforsøk. Gjentatt eksponering for kulde over tid kan også gi 

andre virkninger enn det et slikt forsøk kan undersøke.  

 

5.5 Videre forskning 
Det er vist at eldre mennesker har mindre evne til å beholde kjernetemperaturen under 

kuldeeksponering sammenlignet med yngre individer (Smolander, 2002). Det er spesielt sett 

at eldre menn er mer utsatt for endringer i temperatur sammenlignet med yngre menn (Young 

& Lee, 1997). Tidligere forskning viser også at kjønn er en av de viktigste faktorene som 

påvirker temperaturoppfatning, og påvirker også kuldeinduserte fysiologiske responser 

(Kaikaew et al., 2018). Kvinner foretrekker høyere lufttemperatur, og skjelving initieres også 

raskere hos kvinner (Kaikaew et al., 2018; Karjalainen, 2007). Større fall i temperatur ved 

kuldeeksponering vil potensielt kunne gi en større påvirkning på nevropsykologisk funksjon. I 

fremtiden kan det derfor være nyttig å undersøke om alder og kjønn har en påvirkning på i 

hvor stor grad nevropsykologisk funksjon endres ved kuldeeksponering.  

 

Det kan ikke utelukkes at metodologiske svakheter kan ha påvirket resultatene. Det kan heller 

ikke utelukkes at alder og kjønn er faktorer som er med på å påvirke effekter som observeres 

av kuldeeksponering. Relevansen av resultatene som ble sett i denne studien, som er utført på 

unge og friske menn, er dermed uklar for andre menneskegrupper. Flere yrkesgrupper som 

arbeider i kjølige forhold består også av kvinner, men også individer som er i andre 
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aldersgrupper og individer som har underliggende sykdommer. Det behøves derfor ytterligere 

studier som undersøker effekter av kulde på nevropsykologisk funksjon hos disse gruppene.  
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6 Konklusjon 
Resultatene fra denne delstudien viste at kuldeeksponering har en betydelig påvirkning på 

visse komponenter av nevropsykologisk funksjon. I hovedstudien ble det observert betydelig 

forbedret gripestyrke kort tid etter start av kuldeeksponering, mens påvirkning på 

finmotorikken i form av svakere prestasjoner ikke ble observert før forsøkspersonene hadde 

vært utsatt for kuldeeksponering i noe lenger tid. Det ble også sett en forbedret reaksjonstid, 

og endret arbeidshukommelse. Disse resultatene støtter hypotesen om at kulde gir en 

påvirkning på nevropsykologisk funksjon. Resultatene støtter bare delvis hypotesen om at 

kulde gir svakere prestasjoner på nevropsykologiske tester. Studien støtter også hypotesen om 

at en læringseffekt er tilstede ved gjentatte utførelser av visse nevropsykologiske tester, men 

studiedesignet var med på å eliminere store deler av denne effekten. Påvirkning av 

læringseffekten i denne studien antas derfor å være på et akseptabelt nivå. Sammenligningen 

av metoder som måler hudtemperatur var ikke enkel, da temperaturmålingene ble hentet ut fra 

nærliggende hudområder. Variasjon i hudtemperaturen på ulike hudområder, til tross for at 

disse er i nærheten av hverandre, anses å være for stor til å kunne sammenligne 

temperaturmålinger med de ulike metodene. 
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8 Vedlegg 
 

8.1 Rekrutteringsoppslag for hovedstudien 
 
Arbeid i kalde omgivelser – VI SØKER UNGE FRISKE MENN TIL KULDEFORSØK 
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 temaet. 
Formålet med 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, 
Majorstuen, Oslo. Forsøkene fordeles på 3 sesjoner (S1, S2, S3) med ca. én ukes mellomrom. Den 
første gangen (S1) blir du orientert om forsøkene. I tillegg gjøres det innledende kroppsmålinger. Du 
blir også trent i noen av testene. 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 kontinuerlig. 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.  
 
Før og etter oppholdene i klimarommet 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 som smertefulle/ubehagelige, 
men de vil ikke være skadelige, og de fleste stimuleringene er av sekunders varighet med noen 
gjentagelser, 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 (oppmøte før kl. 13:00); S2 og S3 varer cirka 6 timer hver (oppmøte 
ca. kl. 09:00). 
 
Mulige ulemper, frivillig deltakelse og kompensasjon 
Deltakelse i studien vil ikke medføre kjente ulemper ut over den tiden man oppholder seg på STAMI. 
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. Hver deltaker mottar en økonomisk kompensasjon på kr 200,- per time, 
eller kr 3000,- for 3 fullførte sesjoner. 
 
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 knyttes til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. 
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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. 
 
Kriterier for å delta i undersøkelsene 
Du må være mann mellom 18 og 35 år, ikke-røyker, ved god helse, forstå norsk muntlig og skriftlig. 
Før undersøkelsene (S1, S2, S3) i laboratoriet kreves det at du ikke gjør noe som påvirker målingene 
den siste tiden før oppmøte ved STAMI: Du må ikke drikke alkohol de siste 24 timene og ikke 
drive hard fysisk trening de siste 12 timer. Du må ikke drikke kaffe, te eller annen 
koffeinholdig drikke de siste 9 timene (fra midnatt). Du må ikke bruke nikotin (snus, e-
sigarett, nikotintyggegummi etc.) de siste 9 timene. Du må møte fastende, dvs. ikke spise, de 
siste 9 timene. 
 
Før undersøkelsene i STAMIs laboratorier vil vi gjennomføre et kort intervju per telefon for å spørre 
om sykdommer/tilstander som kan ha betydning for deltakelsen, og avtale tidspunkt for 
laboratorieundersøkelsen.  
Dersom du ønsker å delta, send en epost til Icelab-forsok@Stami.no med følgende informasjon: 

• Navn  
• Telefonnummer   
• Adresse 
• Evt foretrukne tidspunkter for telefonintervjuet 
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8.2 Spørreskjema for screening pr. telefon 

 

Informasjon om forsøk på STAMI

For å kunne delta i dette forsøket må du møte fastende, dette gjelder også nikotin og koffein, fra midnatt.
På forsøks dagene vil du innta 4 identiske måltider med bagett ++
Vi vil ta noen blodprøver av deg og utføre testing av smertefølsomhet.
innenfor en begrenset periode vil du også oppholdet deg i et klimarom mens du blir testet kontinuerlig 

Førsøks	ID:	

Mann Kvinne
Kjønn

Alder
År	med	fullført	utdanning Grunnskole	+	høyere	utdanning

JA NEI
Røyker	du?

JA NEI
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?

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?
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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?

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?

Prøver du å bli eller er du gravid?

JA Nei Hvis	Ja,	spesifiser..

Har du hudsykdom? 

Har du noen gang opplevd at kulde gir deg 
allergiske reaksjoner lokalt eller 

Har du noen gang fått medisinsk 
behandling for forfrysning?

Har du noen gang hatt en episode med lav 
kroppstemperatur som krever medisinsk 
behandling? 

Besvares	av	kvinner Ja Nei
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I løpet av de 7 siste dagene
JA Nei Hvis	Ja,	spesifiser..

Har du brukt tobakksprodukter 
(sigaretter/snus el.) eller nikotinpreparater 
(e-sigarett/nikotinplaster el.)? 

Har du tatt reseptbelagte eller ikke-
reseptbelagte medisiner?

Har du drukket alkohol? 

Har du trent ?
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8.3 Informasjonsskriv og informert samtykke 

 
 
 

1 

 

 
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 2 sesjoner (S1, S2) med én dags 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 (S2) innebærer at du oppholder deg 2 
sammenhengende timer i et klimarom. Temperaturen i klimarommet er 10 °C.  
 
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 2 timer; S2 varer cirka 8 timer. 
Du vil motta inntil kr 2000,- i kompensasjon for reise og tapt arbeid. 
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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.  
 
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, tlf 23 195267. 
 
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. 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 
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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 30 ml, hvilket er en ubetydelig 
mengde som ikke vil medføre noen fare for deg. 
 
Nevrofysiologiske tester  
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. 
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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.  
 
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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8.4 Alternativer for matservering

 
 

 

Subject ID:_________ 

Dato: ___._____ /_______ 

 

 
 

Alternativer for matservering under forsøk 

 
 

� Baguett med egg og tomat 

� Baguett med kokt skinke og italiensk salat 

� Baguett med kyllingsalat 

� Baguett med ost og skinke 

� Baguett med røkelaks og eggerøre 

� Baguett med salami og egg 

� Grov 
� Fin 

 

� Eplejuice 
� Appelsinjuice 
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8.5 Avtale om honorar  
  
 

Avtale om honorar for kortvarig oppdrag 
 

Navn: 
 

 
 

Adresse: 
 
Postnr og poststed: 
 

 
 
 
 

Fødselsnr. (11 siffer): 
 

 
 

Bankkontonummer: 
 

 
 

E-mail:  
 

 
 
 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver: Forsøksperson i ICE prosjektet ved STAMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsramme: 
 

3 dager 
 

Avtalt honorar (kr):  
 

3000 

Avlønnes: 

Koststed / prosjektnr. / formål 
 

 
70/1263/101 
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8.6 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

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 individual staff

 
Fred Haugen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

2017/1859 Arbeid i kalde omgivelser

Prosjektleder: Fred Haugen
 Statens arbeidsmiljøinstituttForskningsansvarlig institusjon:

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
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8.7 Spørreskjema for subjektiv temperaturpåvirkning 
 

 

Spørreskjema- opphold i klimakammeret 
 

Subject ID:_________ 
Dato: ___._____ /_______ 
 
       Før             Klima:       1       2 

 Utfylles før og to ganger under opphold i klimakammer - 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 


