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Mål 

Få kunnskap om naturlig forløp av kroniske muskel- og 
skjelettsmerter over tid i normalbefolkningen  

 

Få oversikt over viktige prognostiske psykososiale og livsstil 
faktorer 

 

Hvor stabile er smerter? 
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Tre forskningsspørsmål i 3 delstudier 

1. Hvor mange med kroniske, generelle smerter (CWP) på et 
gitt tidspunkt (HUNT2) har det fortsatt etter 11 år 
(HUNT3), og hva predikerer vedvarende CWP?  

 

2. Hvor mange uten CWP på et gitt tidspunkt (HUNT2) 
utvikler det etter 11 år (HUNT3), og hva predikerer CWP 
fra non-CWP i løpet av 11 år?  

 

3. Hva er endringer i «smertepunkter» og risiko  for endring i 
løpet av 11 år? 
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Definisjoner  

Kroniske muskel- og skjelettsmerter defineres jfr.  spørsmålet 
om kroniske muskel- og skjelettsmerter som stilles i HUNT2 og 
HUNT3 (HUNT = helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag): 

 
«smerter og / eller stivhet i muskler og lemmer som har vart i 
minst tre måneder sammenhengende i løpet av det siste året i 
en eller flere av følgende mulige 9 punkter: nakke, skulder, 
albue, hånd / håndledd, øvre rygg, nedre rygg, hofte, kne og 
ankel / fot»  (Kourinka et al., 1987) 
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Kronisk generell smerte 
chronic widespread pain (CWP) 

Kronisk generell smerte 
(CWP) basert på the 
American College of 
Rheumatholgy (ACR) 1990 
kriteriene når alle følgende 
var til stede: 

Smerter på høyre og venstre 
side av kroppen, smerte 
over og under midjen, i 
tillegg aksial skjelettsmerter. 

Generell smerte tilstede i 
minst 3 måneder» 
(Wolfe et al., 1990) 
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Fire smerteaspekter 

Kvantitative (ex. intensitet) 

Kvalitative (ex. brennende, pressende smerter) 

Utbredelse (lokale, regionale eller utbredte/generelle 
smerter) 

Varighet  → temporalt aspekt   
 Akutte: kortvarige – går over når vevsskade heles 

 Kroniske: vedvarende i tid (> 3 mnd.) og til tross for helet 
vevsskade 
 

Smerteutbredelse og varighets aspektene er målt i 
dette prosjektet og refereres til som spatiotemporale 
smerteaspekter 
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Faktorer assosiert med CWP 

CWP 

MOOD 

CHRONIC 
DISEASE 

SMOKING 

PHYSICAL 

INACTIVITY 
ALCOHOL 

BMI 

SLEEP 
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Metoder  

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 

3 prospektiv epidemiologiske studier i normalbefolkningen – 
voksne ≥ 20 år 

 

HUNT1 (1984 – 1986) 

HUNT2 (1995 – 1997) – baseline  

HUNT3 (2006 – 2008) – oppfølging 
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Smertespørsmål i HUNT2 
målte ikke bilaterale smerter 
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Deltakere HUNT2 

kohort Q1 
65,237(69.5%) 

 

Deltakere HUNT3 
kohort Q1  

50,807 (54.1%) 

 
STUDIE populasjon: Deltakelse i både HUNT2 

og 3 kohort + besvarte Q1+ Q2: N=28,367 
 

Baseline studie 1 
CWP i HUNT2 

N=4,927 

Baseline studie 2 
Ingen CWP i HUNT2 

N=23,440 

Studie 3  
totalpopulasjon: N=78,973 

Innen person 26,875 
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Artikkel 1 
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Hvor mange med CWP på et tidspunkt 

 har dette fortsatt etter 11 år? 

 

 Predikererer angst, depresjon, søvn, annen          
kronisk sykdom, BMI, røyking, alkoholbruk,   og andre 

  utdanning og sivilstatus fortsatt CWP 

   i HUNT3 hos de som har CWP i HUNT2? 

 

Baseline: N=4 927 
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Resultat:  
Vedvarende CWP i HUNT3 fra de med CWP i HUNT2   

53% av baseline har fortsatt CWP ved follow-up 

Nesten halvparten «recovered» 
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Konklusjon artikkel 1 

53% av baseline har fortsatt CWP ved follow-up, mens en stor 
andel (47%) «frisknet til» i løpet av en 11 års periode 

  

Positive assosiasjoner  over tid med søvnvansker, fedme, og 
annen kronisk sykdom 

 

«Beskyttende effekt»: mann og de ≥ 60 år  

 

 Ingen assosiasjon:  Symptomer på angst og/eller depresjon, 
røyking, moderat mosjon og bruk av alkohol 
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Artikkel 2 



Artikkel 2 •  Hva vil vi vite? 

 I den andre studien ønsket vi å undersøke 
antall personer uten CWP som utviklet dette etter 11 år, 

 

  og hvordan angst, depresjon, alkoholbruk, røyking, 
søvnproblemer og BMI var assosiert med risiko           
for å utvikle CWP etter 11-års oppfølging 

 

Baseline:  23 440 
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Ny CWP ved HUNT3  (n=2,327) 

19 

88% 

12% 
Baseline(H2): ingen
CWP

88% 

12% 
Ingen baseline
CWP

Ny CWP HUNT3



20 



Resultat: 

12%  (N=2,327) utviklet CWP etter 11 år  

 

Angst og/eller depresjon, søvnvansker, annen kronisk 
sykdom, overvekt og fedme og røyking  innebærer en 
langsiktig risiko for utvikling av CWP 

 

  Noe alkoholinntak indikerer en redusert risiko  

21 



Studie 3: Long-term changes in msc pain sites  in 
the general population: The HUNT study  

Hva vil vi vite? 

 

1) Hva er de langsiktige endringene i antall smertepunkter i 
løpet av 11 år?  

 

2) Hvordan er endring av antall smertepunkter i HUNT3 
assossisert med  livsstil, helsemessige og demografiske 
forhold ved baseline (HUNT2)? 
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Results: Utbredelse av smertepunkter i 
HUNT2 og HUNT3 
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Fordeling av smertelokalisasjoner i HUNT2 og 
HUNT3 
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  Number of pain-sites (%) in HUNT3 (2006-2008)   

Number of pain sites 

in HUNT2 (1995-1997)   

0 1-2 ≥3 

0 9,686 (62) 3,526 (22) 2,479 (16) 

1-2 2,392(39)         1,926 (32) 1,837 (30) 

≥3 1,557(19)        1,546 (18) 5,313 (63)         
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Table 2. Stabilitya in number of pain sites from HUNT2 (1995-1997) to HUNT3 (2006-2008) 
aGiven as number and percentage (%) 

 

aGiven as number and percentage (%) 

Table 2. Stabilitya in number of pain sites from 
HUNT2 (1995-1997) to HUNT3 (2006-2008) 



26 



27 



Konklusjon 

Uavhengig av smerteomfang ved baseline: angst alene, både 
angst og depresjon, søvnvansker, røyking og fedme positivt 
assosiert med antall smertepunkt ved oppfølging (HUNT3) 

Utdanning og fysisk aktivitet var negativt assosiert med 
antall smertepunkter  

 

  Innen person analyse:  

Analysene viste tilnærmet like assosiasjoner for de 
helserelaterte faktorer, mens 

Livsstilsfaktorer (BMI, røyking, alkohol) har liten eller ingen 
betydning 

 Ingen endring i smertepunkt fra H2 til H3 

28 



Public health  and clinical impact 

 

 Three comparable studies bring knowledge to what is important about long-term 
CWP persistence, CWP development and change in the number of  pain sites in 
the general population 

 The observed associations in our studies may reflect other factors and limitations 
which we have not considered, thereby requiring additional research 

 All population-level predictors of pain are not transferable to the individual, such 
associations between pain and factors of interest should be studied more 
extensively within individuals 

 Point to modifiable factors are of prognostic value, and thus worth considering in 
a clinical pain management context 

 Future studies should focus more on the clinical relevance of CWP and multiple 
pain sites, and link it to how pain interferes with daily function and health-related 
quality of life, both among adolescence, adults, and elderly 
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Mulige forklaringer 

• Kvinnelig overrepresentasjon i baseline (2:1) og 3:1 etter 11 
år. 

 

• Søvn 

• Fedme: Begrenser utfoldelse – øker belastningen særlig på 
ledd. 

 

• Alder – beskyttende til tross for økende forekomst av 
reumatiske sykdommer hos eldre. CWP hos den eldre 
befolkningen lite undersøkt og forstått 
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Forekomst og assosiasjoner 

• Forekomsten av kronisk smerte > 3 måneders varighet: 11% - 
64% 

• Kronisk utbredt smerte: 4% - 18% 

• Kroniske utbredte smerter, og kroniske smerter er ofte 
forbundet med 
• Flere områder av smerte 

  → smerte alvorlighetsgrad 
 → funksjonshemming i dagliglivet 
 → angst og depresjon 
   → nevrokognitiv dysfunksjon 
 → søvnproblemer 
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Smertespørsmål HUNT3 


